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י"ח באדר ב' התשע"א
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מינוי מנהל לשכת הוצאה לפועל

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף
(31ד) לחוק–יסוד :הממשלה ,2העבירה הממשלה את שטח
הפעולה  -תמיכה במוסדות ציבור המקיימים פעילות חינוכית
ללימוד המורשת והעמקת הידע של כוחות המגן והמחתרות
בתקופה של טרום המדינה 3מהמשרד לאזרחים ותיקים למשרד
החינוך.

בתוקף סמכותי לפי סעיף (4א) לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-אני ממנה את הרשומה מטה ,למנהלת לשכת
הוצאה לפועל כדקלמן:

בהתאם לסעיף  9לחוק ,הודעה על העברת שטח הפעולה
נמסרה לכנסת ביום כ"ד באדר א' התשע"א ( 28בפברואר
.)2011
כ"ד באדר א' התשע"א ( 28בפברואר )2011
(חמ )3—3281
צבי האוזר
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168

 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 3י"פ התשס"ד ,עמ'  ;3436התשס"ט ,עמ' .811

הודעה בדבר שינוי סכום תרומה
לפי חוק מימון מפלגות ,התשל"ג1973-
1
בהתאם לסעיף  8לחוק מימון מפלגות ,התשל"ג1973-
(להלן  -החוק) ,מתפרסמת בזה הודעה על שינוי סכום התרומה
לסיעה או לרשימת מועמדים עקב השינוי במדד המחירים
לצרכן ,לאמור :החל בכ"ה באדר א' התשע"א ( 1במרס )2011
סכום התרומה לפי סעיף (8ג) לחוק הוא  2,300שקלים חדשים.

י"ז באדר א' התשע"א ( 21בפברואר )2011
(חמ )3—66
ראובן (רובי) ריבלין
__________
יושב ראש הכנסת
 1ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;52התשנ"ד ,עמ'  ;114י"פ התש"ע ,עמ' .2615

הודעה
לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי
דיינים) ,התשנ"ח1997-
לפי סעיף 10א לכללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של
הוועדה למינוי דיינים) ,התשנ"ח ,11997-מתפרסם בזה שם
מועמד לכהונת דיין בבית הדין הרבני הגדול ,שעניינו יידון
לפני הוועדה למינוי דיינים:
הרב שלמה שפירא.
הודעה זו באה להוסיף על ההודעות הקודמות .
2

כ"ז באדר א' התשע"א ( 3במרס )2011
(חמ )3—403
יעקב נאמן
שר המשפטים
יושב ראש הוועדה למינוי דיינים
__________
 1ק"ת התשנ"ח ,עמ'  ;87התשס"ז ,עמ' .198
 2י"פ התש"ע ,עמ'  ,516עמ'  ,2360עמ'  2700ועמ'  ;4054התשע"א,
עמ' .1190
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שמחה עזרא ת"ז  ,056606676למנהלת לשכת הוצאה
לפועל בהרצליה במקומה של סיגלית בן–חור.2
כ"ז באדר א' התשע"א ( 3במרס )2011
(חמ )3—1121
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"א ,עמ' .78
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .3684

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),1
אני ממנה את המנהל הכללי של תאגיד המים והביוב מי
הגליל בע"מ (להלן  -החברה) ,לממונה על הגבייה ולפקיד
גבייה ,לעניין גבייתם ,לפי סעיף  39לחוק תאגידי מים וביוב,
התשס"א( 22001-להלן  -החוק) ,של תשלומים המגיעים
לחברה בעד השירותים שהיא מספקת או הוצאות שהוציאה
לפי סעיף  53לחוק.
א' באדר ב' התשע"א ( 7במרס )2011
(חמ )3—18
יובל שטייניץ
שר האוצר
__________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשס"ו ,עמ' .345

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה) ,
אני ממנה את המנהל הכללי של תאגיד המים והביוב מי
כרמל בע"מ (להלן  -החברה) ,לממונה על הגבייה ולפקיד
גבייה ,לעניין גבייתם ,לפי סעיף  39לחוק תאגידי מים וביוב,
התשס"א( 22001-להלן  -החוק) ,של תשלומים המגיעים
לחברה בעד השירותים שהיא מספקת או הוצאות שהוציאה
לפי סעיף  53לחוק.
1

ל' באדר א' התשע"א ( 6במרס )2011
(חמ )3—18
יובל שטייניץ
שר האוצר
__________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשס"ו ,עמ' .345

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
אני ממנה את המנהל הכללי של תאגיד המים והביוב מי הוד
__________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ,1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
1

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

השרון בע"מ (להלן  -החברה) ,לממונה על הגבייה ולפקיד
גבייה ,לעניין גבייתם ,לפי סעיף  39לחוק תאגידי מים וביוב,
התשס"א( 22001-להלן  -החוק) ,של תשלומים המגיעים
לחברה בעד השירותים שהיא מספקת או הוצאות שהוציאה
לפי סעיף  53לחוק.
ל' באדר א' התשע"א ( 6במרס )2011
(חמ )3—18
יובל שטייניץ
שר המשפטים
__________
 2ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשס"ו ,עמ' .345

הודעה על מינוי קציני ביקורת הגבולות
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב) לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,מיניתי את השוטרים
המופיעים ברשימה להלן ,לקציני ביקורת הגבולות לעניין
החוק:
מיכאל דלויה ,ת"ז 055902118
אלי טובול ,ת"ז 057735243
יוסי ברדוגו ,ת"ז 055907687
הרצל אסרף ,ת"ז 058899493
רונן המבורג ,ת"ז 024535841

לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,הסתדרות המעו"ף
וארגון הכבאים.
כ"ה באדר א' התשע"א ( 1במרס )2011
(חמ )3—1222
שלום שמחון
שר התעשייה מסחר והתעסוקה

מינוי מפקח
לפי חוק הטיס ,1927 ,ולפי חוק רישוי שירותי התעופה,
התשכ"ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (10ג)(א) ,לחוק הטיס,11927 ,
2
ולפי סעיף (9א) לחוק רישוי שירותי התעופה ,התשכ"ג1963-
(להלן  -החוקים) ,אני ממנה את רן קליין ,ת"ז  ,029711496מנהל
תחום (תעופה כללית) ,למפקח לעניין החוקים ,כל עוד הוא
עובד רשות התעופה האזרחית שבמשרד התחבורה והבטיחות
בדרכים.
כ"ג באדר א' התשע"א ( 27בפברואר )2011
(חמ )3—549
ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
__________
 1חוקי א"י ,כרך ג' ,עמ'  ;2551ס"ח התשל"ב ,עמ' .148
 2ס"ח התשכ"ג ,עמ' .104

מינוי ועדת ערר לרישוי

רונית וינברדני ,ת"ז 057188526

לפי תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) ,התשמ"א1981-
בתוקף סמכותי לפי תקנות (50ב) ו–(54ב)( )2לתקנות הטיס
(רישיונות לעובדי טיס) ,התשמ"א ,11981-אני חוזר וממנה
את קברניט גל פלג ,ת"ז  ,058678407ליושב ראש ועדת הערר
לרישוי ,ואת דורון גובר ,ת"ז  ,051377836לממלא מקומו הקבוע,
לתקופה של שנים עשר חודשים.
מינוי ועדת ערר לרישוי - 2יתוקן לפי זה.
כ"ג באדר א' התשע"א ( 27בפברואר )2011

ג'ולי כהן יוסף ,ת"ז 058615394

(חמ )3—669
ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
__________
 1ק"ת התשמ"א ,עמ'  ;510התשמ"ח ,עמ' .829
 2י"פ התש"ע ,עמ' .1889

הדס בסון ,ת"ז 023635022
דלית אביטל ,ת"ז 022028906
ענת גולן ,ת"ז 058801291
גלינה מלכין ,ת"ז 307158279
אמנון שמואלי ,ת"ז 054353677
ארז דרור ,ת"ז 055427918
אמנון כהן ,ת"ז 058138454
יצחק אדרי ,ת"ז 057344699
ג' באדר א' התשע"א ( 7בפברואר )2011
(חמ )3—284
אליהו ישי
שר הפנים
__________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .52

אישור
לפי חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א1951-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5א) לחוק שעות עבודה ומנוחה,
התשי"א ,11951-אני מאשר לעניין הסעיף האמור את ההסכם
הקיבוצי המיוחד שמספרו  7027/2010שנחתם ביום י"ח באב
התש"ע ( 29ביולי  ,)2010בין מרכז השלטון המקומי בשם
הרשויות המקומיות החברות בו (למעט שלוש הערים הגדולות),
ובין עיריית ירושלים ועיריית תל–אביב-יפו ,ובין איגוד ערים
לכבאות (למעט איגוד רשויות לכיבוי והצלה יהודה ושומרון).
__________
 1ס"ח התשי"א ,עמ' .205

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

הודעה בדבר בחירה של סגן ממלא מקום ראש
המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור
לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו
וכהונתם) ,התשל"ה1975-
בהתאם לסמכות לפי סעיף (28א) לחוק הרשויות המקומיות
(בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה( 11975-להלן
 החוק) ,שהואצלה לי ,2נמסרת בזה הודעה כי בישיבת מליאתהמועצה מיום א' בשבט התשע"א ( 6בינואר  ,)2011נבחר אלדד
בר כוכבא 3לכהונת סגן ממלא מקום ראש המועצה לפי סעיף
 14לחוק.
ט"ז באדר א' התשע"א ( 20בפברואר )2011
(חמ )3—743
אמנון בן–עמי
__________ ממלא מקום המנהל הכללי של משרד הפנים
 1ס"ח התשל"ה ,עמ' .211
 2י"פ התשל"ט ,עמ' .982
 3י"פ התשס"ט ,עמ' .914
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הודעה בדבר בחירה של סגני ראש עיריית בית שמש

הודעה על סיום השבתת בית משפט

לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם) ,התשל"ה1975-
בהתאם לסמכות לפי סעיף (28א) לחוק הרשויות המקומיות
(בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה( 11975-להלן
 החוק) ,שהואצלה לי 2נמסרת בזה הודעה כי בישיבת מליאתמועצת העיר בית שמש מיום ז' בכסלו התשס"ט ( 4בדצמבר )2008
נבחרו מאיר בלעיש 3לכהונת סגן ממלא מקום ראש העירייה לפי
סעיף  14לחוק ,ושמואל גרינברג ודוד וינר 3לכהונת סגני ראש
העירייה לפי סעיף  15לחוק.
ט"ז באדר א' התשע"א ( 20בפברואר )2011
(חמ )3—743
אמנון בן–עמי
__________ ממלא מקום המנהל הכללי של משרד הפנים
 1ס"ח התשל"ה ,עמ' .211
 2י"פ התשל"ט ,עמ' .982
 3י"פ התשס"ט ,עמ' .1434

לפי תקנות בתי המשפט ,בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה
לפועל (סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים),
התשמ"א1981-

תיקון הודעה בדבר הסכמת המנהל
לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) ,התשמ"ו1986-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (29ב) לתקנות הרוקחים
(תכשירים) ,התשמ"ו( 11986-להלן  -התקנות) ,אני מודיע
כי ההודעה בדבר הסכמת המנהל לפי תקנות הרוקחים
(תכשירים) ,התשמ"ו ,21986-תתוקן כך שאחרי פסקה ( )3בסעיף
(4ג)(()2ד) ,יבוא:
"( )4פתילות וגינליות עד  600מ"ג".
כ' באדר א' התשע"א ( 24בפברואר )2011
(ח"מ )3-11
רוני גמזו
המנהל הכללי של משרד הבריאות
__________
 1ק"ת התשמ"ו ,עמ' .906
 2י"פ התשס"ח ,עמ'  ;538התש"ע ,עמ' .859

החלטה להחיל את ביקורת המדינה
לפי סעיף  )2(36לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח משולב]
הואיל וביום י"ב באדר התשס"ו ( 12במרס  ,)2006החלטתי,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )8(9לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח-
[ 1958נוסח משולב]( 1להלן  -החוק) ,להפעיל את ביקורת
המדינה על המכללה האקדמית להנדסה ירושלים (ע"ר
 ,)58-028372-9בכל התחומים שאליהם מתייחס החוק ,בהיותה
גוף נתמך על ידי הממשלה;
והואיל והדבר דרוש לי לצורכי מילוי תפקידי כנציב
תלונות ציבור.
לכן החלטתי ,בתוקף סמכותי לפי סעיף  )2(36לחוק ,להחיל
את הפרק השביעי לחוק ,שעניינו בירור תלונות ציבור ,על
המכללה האקדמית להנדסה ירושלים (ע"ר .)58-028372-9
י"ח באדר א' התשע"א ( 22בפברואר )2011
(חמ )3—463
מיכה לינדנשטראוס
מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור
__________
 1ס"ח התשי"ח ,עמ' .92
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בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ג) לתקנות בתי המשפט ,בתי
הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין בתקופת
שביתה או השבתה של עובדים) ,התשמ"א( 11981-להלן -
התקנות) ,אני מודיע בזה כי ביום חמישי ,כ' באדר א' התשע"א
( 24בפברואר  )2011הושבתה פעילות בית משפט השלום
באשדוד מטעמי בטיחות בשל הבנייה שהתבצעה במקום.
הדיונים שנקבעו באותו מועד לפני כבוד השופטת גילת
שלו התקיימו לפניה בבית משפט השלום באשקלון.
הדיונים שנקבעו באותו מועד לפני כבוד השופטים חיים
חדש ,גיל דניאל ואריאל ברגנר התקיימו לפניהם בבית משפט
השלום בקרית גת.
הדיונים שנקבעו באותו מועד לפני כבוד הרשם יניב בוקר
התקיימו לפניו בבית משפט השלום בבאר שבע.
הדיונים שנקבעו באותו מועד לפני שופטים אחרים לא
התקיימו והודעה על מועד אחר תשוגר לצדדים.
לא היתה קבלת קהל בבית המשפט באשדוד באותו
מועד.
כ"ג באדר א' התשע"א ( 27בפברואר )2011
(חמ )3—1148
משה גל ,שופט
מנהל בתי משפט
__________
 1ק"ת התשמ"א ,עמ' 1430א; התש"ס ,עמ' .674

הודעה על מחיקת תאגיד סוכן מכס מפנקס
סוכני המכס
לפי חוק סוכני המכס ,התשכ"ה1964-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11א)( )2לחוק סוכני המכס,
התשכ"ה ,11964-אני מודיע על מחיקת רישומו מפנקס סוכני
המכס של תאגיד סוכן המכס  -מולטי מודליים שירותי מכס
בע"מ ,לפי בקשתו.
המחיקה היא לצמיתות והיא בתוקף מיום ד' בשבט
התשע"א ( 9בינואר .)2011
כ"ו באדר א' התשע"א ( 2במרס )2011
(חמ )3—495
יהודה נסרדישי
מנהל רשות המסים בישראל
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ,16התשנ"ה ,עמ' .356

הודעה על מחיקת תאגיד סוכן מכס מפנקס
סוכני המכס
לפי חוק סוכני המכס ,התשכ"ה1964-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11א)( )2לחוק סוכני המכס,
התשכ"ה ,11964-אני מודיע על מחיקת רישומו מפנקס סוכני
המכס של תאגיד סוכן המכס  -גולדליין לוגיסטיקה מתקדמת
בע"מ ,שמספרו בפנקס  ,9738לפי בקשתו.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ,16התשנ"ה ,עמ' .356

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

המחיקה היא לצמיתות והיא בתוקף מיום ה' בשבט
התשע"א ( 10בינואר .)2011
כ"ו באדר א' התשע"א ( 2במרס )2011
(חמ )3—495
יהודה נסרדישי
מנהל רשות המסים בישראל

הודעה על מתן הוראות ליועצי השקעות
לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות
ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה1995-

ת"י  9241חלק  - 15.1ארגונומיה של אינטרקציה בין אדם
ומערכת :הנחיות למנשקי משתמש ברשת האינטרנט
מפברואר ;2011
ת"י - 60812טכניקות ניתוח לאמינות מערכת  -נוהל לניתוח
אופני כשל והשפעותיהם ( )FMEAמפברואר ;2011
ת"י  61851חלק  - 1מערכת טעינה בחיבור מוליכי רכב חשמלי:
דרישות כלליות ,מבפברואר .2011
כ"ד באדר א' התשע"א ( 28בפברואר )2011
(חמ )3—96
דני גולדשטיין
המנהל הכללי של מכון
התקנים הישראלי

אני מודיע לפי סעיף (28ג)( )1לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ
השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה-
 ,11995כי הרשות נתנה הוראות ליועצי השקעות בקשר
להשתתפות בכנסים וקבלת מוצרים פרסומיים ממנהלי נכסים
פיננסיים [נוסח חדש .]2010 -

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

ההוראות נכנסו לתוקף ביום י"ד בשבט התשע"א (19
בינואר  ,)2011יום פרסומן של ההוראות באתר האינטרנט של
הרשות.

אני מודיע בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג-
 ,11953כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקן הישראלי שלהלן:

א' באדר ב' התשע"א ( 7במרס )2011
(חמ )3—2688

ת"י  - 9001מערכות ניהול איכות  -דרישות ,תיקון טעות
מפברואר  2011למהדורה מאפריל .2009

זוהר גושן
יושב ראש רשות ניירות ערך
__________
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;416התש"ע ,עמ' .370

הודעה בדבר שינוי סכום יחידת המימון
לפי חוק מימון מפלגות ,התשל"ג1973-
בהתאם להוראות סעיף 1ג(ב)( )3לחוק מימון מפלגות,
התשל"ג ,11973-מתפרסמת בזה הודעה על שינוי סכום יחידת
המימון ,עקב השינוי במדד המחירים לצרכן ,החל בחודש מרס
 2011יהיה סכום יחידת המימון  1,311,000שקלים חדשים.
י"ז באדר א' התשע"א ( 21בפברואר )2011
(חמ )3—66
אליהו מצא
יושב ראש הוועדה הציבורית
לקביעת שיעור יחידת המימון
__________
 1ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;52התשנ"ד ,עמ'  ;114י"פ התש"ע ,עמ' .2942

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מודיע בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג-
 ,11953כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  - 5381מחזירי אור לסימון אחורי לכלי רכב מסחריים ,לכלי
רכב להסעות נוסעים ולגרורים ,מפברואר  2011בא במקום
המהדורה מיולי ;2003
ת"י  5412חלק  - 1מבנים יבילים ארעיים :מבני מגורים,
מפברואר ;2011
ת"י  7870חלק  - 1תרשימי בקרה :הנחיות כלליות ,מפברואר
;2011
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

הודעה בדבר שינוי בתקן

כ"ד באדר א' התשע"א ( 28בפברואר )2011
(חמ )3—96
דני גולדשטיין
המנהל הכללי של מכון
התקנים הישראלי
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

הודעה בדבר ביטול תקן
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מודיע בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג-
 ,11953כי מכון התקנים הישראלי ביטל בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקן הישראלי שלהלן:
ת"י  1042חלק  - 1מכונות טקסטיל ואבזריהן :קונוסים לסלילת
חוטים (סלילה צלובה) :קונוסים שמחצית זוויתם ',90 15
מאוגוסט ;1979
ת"י  1042חלק  - 2מכונות טקסטיל ואבזריהן :קונוסים לסלילת
חוטים (סלילה צלובה) :קונוסים שמחצית זוויתם ',50 57
מאוגוסט ;1979
ת"י  1042חלק  - 3מכונות טקסטיל ואבזריהן :קונוסים לסלילת
חוטים (סלילה צלובה) :קונוסים שמחצית זוויתם ',40 20
מאוגוסט ;1979
ת"י  1042חלק  - 4מכונות טקסטיל ואבזריהן :קונוסים לסלילת
חוטים (סלילה צלובה) :קונוסים שמחצית זוויתם ',30 30
מאפריל .1985
כ"ד באדר א' התשע"א ( 28בפברואר )2011
(חמ )3—96
דני גולדשטיין
המנהל הכללי של מכון
התקנים הישראלי
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22
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הודעה על מינוי וביטול מינוי של מפקחים
לפי חוק רשות העתיקות ,התשמ"ט1989-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  25לחוק רשות העתיקות,
התשמ"ט- 11989-
( )1מינתה מועצת רשות העתיקות את העובדים המפורטים
להלן למפקחים על ביצוע חוק העתיקות ,התשל"ח:21978-
מס' זהות

תאריך תחילת
עבודה ברשות

ויגמן אלכס

326944428

14/6/2010

רוזנבליט זינה

317179257

28/6/2010

שם העובד/ת

פורסטני רנה

32745210

5/7/2010

זנטון נחשון

32288946

18/7/2010

גרמן נטליה

324354356

25/7/2010

סושילוב סופיה

321662140

8/8/2010

( )2ביטלה מועצת רשות העתיקות את מינוי העובדים שלהלן
למפקחים על ביצוע חוק העתיקות ,התשל"ח:21978-
מס' זהות

שם העובד/ת
שלומי ורדה

22859375

דן אייל

31166689

טאיץ חגאי

24889222

נחליאלי דב

50485556

י"ח באדר א' התשע"א ( 22בפברואר )2011
(חמ )3—2314
שוקה דורפמן
מנהל רשות העתיקות
__________
 1ס"ח התשמ"ט ,עמ' .88
 2ס"ח התשל"ח ,עמ' .76

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה),
התשכ"ד1964-
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 לפי יום כ"ט בטבת
התשנ"ה ( 1בינואר  ,)1995או נכללו בתכנית שאושרה לפי חוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,21965-עד יום י"ב בטבת התשנ"ט
( 31בדצמבר  )1998ובנייתם החלה בתוך שנתיים ממועד אישור
התכנית כאמור על המקרקעין המפורטים להלן ,המתוחמים
בצבע כחול בתשריט ,הם שיכונים ציבוריים:
המקום

גוש

חלקות

באר שבע

38145

30-28

אלעד

5755

46 ,45

__________
 1ס"ח התשכ"ד ,עמ'  ;52התש"ע ,עמ'  ;414י"פ התשנ"ה ,עמ' .1646
 2ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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המקום

גוש

חלקות

פתח תקוה

6378

173

51 ,49
5240
בית שמש
התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי
והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.
כ"ה באדר א' התשע"א ( 1במרס )2011
(חמ )3—74
סימונה טסטה
סגנית מנהלת אגף הפרוגרמות
משרד הבינוי והשיכון

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
בהתאם לסעיף  22לחוק זכות מטפחים של זני צמחים,
התשל"ג ,11973-אני מודיעה כי ההודעות בדבר בקשות
לרישום זכות מטפחים יתוקנו כלהלן:
בבקשה מס'  ,24165/08בשם המוצע לזן ,במקום "מלודי
( ")MELODIיבוא "פיוז'ן (.")FUSION
בבקשה מס'  ,24166/08בשם המוצע לזן ,במקום "ולנטינו
( ")VALENTINOיבוא "מקסימוס (.")MAXIMUS
י"ז באדר א' התשע"א ( 21בפברואר )2011
(חמ )3—235
מיכל גולדמן
רשם זכות מטפחים
__________
 1ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשמ"ד ,עמ'  ;23התשנ"ו ,עמ' .92
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .5220

הודעה בדבר כתובת אתר האינטרנט של מכון
ויצמן למדע
לפי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה
גבוהה) ,התש"ע2010-
בהתאם לתקנה (41ב) לתקנות חובת המכרזים
(התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) ,התש"ע ,12010-אני
מודיע בזה כי כתובת אתר האינטרנט של מכון ויצמן למדע היא:
www.weizmann.ac.il/michrazim
י"ט באדר א' התשע"א ( 22בפברואר )2011
(חמ )3—3709
יצחק שריב
סגן הנשיא למינהל וכספים
__________
 1ק"ת התש"ע ,עמ' .774

הודעה בדבר כתובת אתר אינטרנט של אוניברסיטת
בן גוריון בנגב
לפי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה
גבוהה) ,התש"ע2010-
בהתאם לתקנה (41ב) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות
של מוסד להשכלה גבוהה) התש"ע ,12010-אני מודיע בזה ,כי
כתובת אתר האינטרנט של האוניברסיטה היא:
.http://www.bgu.ac.il/bids
כ"ב בשבט התשע"א ( 27בפברואר )2011
(חמ )3—3709
פנחס ברנשטיין
מנהלת מחלקת רכש ואספקה
__________
 1ק"ת התש"ע ,עמ' .774

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

תיקון הודעה על החלת חוקי עזר  -עיריית ירושלים

הודעה על מינוי מנהל ארנונה

לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-
בתוקף סמכותה לפי סעיף (11ב) לחוק הרשויות המקומיות
(אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח ( 12008 -להלן
 החוק) ,החליטה מועצת עיריית ירושלים ,לפי הצעת ראשעיריית ירושלים ובהסכמת היועץ המשפטי שלה ,בישיבתה
מיום כ"ג בטבת התשע"א ( 30בדצמבר  ,)2010כי ההודעה
שפורדמה בילקוט הפרסומים  ,6032התש"ע ,עמ'  ,935תתוקן כך
שבסופה יבוא" :למעט סעיף (7ד) לחוק עזר לירושלים (שמירת
הסדר והניקיון) ,התשל"ח ,21978-לעניין השלכת פסולת בניין
ברשות הרבים".
תוקף התיקון מיום פרסום ההודעה ברשומות כאמור
בסעיף (11ד) לחוק.
כ"ז באדר א' התשע"א ( 3במרס )2011
(חמ )3—3951
ניר ברקת
ראש עיריית ירושלים
__________
 1ס"ח התשס"ח ,עמ' .534
 2ק"ת התשל"ח ,עמ'  ;1516ק"ת-חש"ם ,התשס"ג ,עמ' .157

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

מינוי יושב ראש ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזאת הודעה כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית רעננה בישיבתה מיום כ"ט בשבט
התשע"א ( 3בפברואר  )2011את עורך הדין ליושב ראש ועדת
ערר לארנונה במקומו של עורך הדין נתי לם.2
הרשום לעיל ישמש יושב ראש ועדת ערר לארנונה
שמונתה בידי מועצת העיר בישיבתה מיום כ"א בסיוון התש"ע
( 3ביוני  )2010ושהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6108התש"ע ,עמ' .3909
כ"ג באדר א' התשע"א ( 27בפברואר )2011
(חמ )3—265
נחום חופרי
ראש עיריית רעננה
__________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
 2י"פ התש"ע ,עמ' .3909

הודעה על מינוי ועדת ערר לענייני ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרה בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) התשל"ו,11976-
מינתה המועצה המקומית כפר תבור ,בישיבתה מיום י"ט באדר
א' התשע"א ( 23בפברואר  )2011ועדת ערר לארנונה לעניין
החוק האמור ,בהרכב המפורט להלן:
יצחק טיבי  -יושב ראש
גבי הנדל  -חבר
דוד סויסה  -חבר
כ"ד באדר א' התשע"א ( 28בפברואר )2011
יוסי דולה
ראש המועצה המקומית כפר תבור
__________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

נמסרה בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) התשל"ו,11976-
מינתה המועצה המקומית כפר תבור ,בישיבתה מיום י"ט באדר
א' התשע"א ( 23בפברואר  ,)2011את שלמה אלקחר למנהל
ארנונה לעניין החוק האמור.
כ"ד באדר א' התשע"א ( 28בפברואר )2011
(חמ )3-265
יוסי דולה
ראש המועצה המקומית כפר תבור
__________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרה בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) התשל"ו,11976-
מינתה המועצה המקומית גני תקוה ,בישיבתה מיום כ"ג באדר
א' התשע"א ( 27בפברואר  ,)2011את צור אוריון ,ת"ז ,024191520
למנהל ארנונה לעניין החוק האמור ,במקום אתי גנקובסקי ,ת"ז
.2067955559
כ"ו באדר א' התשע"א ( 2במרס )2011
(חמ )3-265
אבישי לוין
ראש המועצה המקומית גני תקוה
__________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
 2י"פ התשע"א ,עמ' .934

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.
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
מס' התיק :תש"ג.6/11/
פרטי הרישום הקיים:
העיר :ירושלים.
שטח החלקה 83.03 :מ"ר.
הגבולות:
צפון :שמואל אקשטיין;
דרום :מיכאל גולדן;
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מזרח :אליהו בן יהודה;

מזרח :אלברט ושלמה מזרחי;
מערב :דרך.

מערב :דוד בן סלמון או סלמן.

ספר 1015 :דף.2060 :

פרטי הרישום הטורקי:

זיהוי נוסף :גוש (ש)  30069חלקה .164

ספר 25 :דף.26 :

המספר הישן של החלקה 19/67 :ירושלים (מ).

מס' השטר 57 :נובמבר .1328

מס' השטר 029258/0001 :מיום  .12.12.2010מהות הפעולה:
מכר.

מהות הפעולה :מכר.

מס' השטר 003251 :מיום  .23.3.1993מהות הפעולה :צו הריסה.
הבעלים :אברהם בורנשטיין ,מס' דרכון  ;705518627יוסף דב
וייס ,ת"ז  ;300352002אברהם גוטסמן ,ת"ז ..053018719

הזוכה :נתין אנגליה ,יהודי  -משה אליהו אלרואס.
ל' באדר א' התשע"א ( 6במרס .)2011
שלמה הייזלר
מפקח על רישום המקרקעין

החלק :אברהם בורנשטיין  ;80/100יוסף דב וייס  ;10/100אברהם
גוטסמן .10/100

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות

התיקון המבוקש:

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות המקרקעין [נוסח חדש],
התשל"ו1976-

המען :רחוב מירון  ,8ירושלים.
שטח החלקה 91 :מ"ר.

הריני להודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' - 19795
מעיליא ,נפת עכו ,הוצג היום למשך שלושים יום לעיון בלשכת
פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר עכו שבבניין לב העסקים ,רח'
המלאכה  ,16נצרת עילית ,במועצה מקומית מעיליא ,ובלשכת
ממונה הרשויות ,מחוז הצפון ,בית הממשלה ,נצרת עילית.

הגבולות:
צפון :חלקה ;234
דרום :חלקה ;243
מזרח :חלקה ;168
מערב :חלקה  ,249רחוב מירון.

כ"ד באדר א' התשע"א ( 28בפברואר )2011

הערה :הבקשה מתבססת על תצ"ר מס'  325/06ומתייחסת
להוספת שטח לחלקה וקביעת גבולותיה המעודכנים.

חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר עכו

כ' באדר א' התשע"א ( 24בפברואר )2011
שלמה הייזלר
מפקח על רישום המקרקעין

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על בקשה לחידוש רישום

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

מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לחידוש רישום של
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.

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

לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-

.1

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו– 7ו–22א לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 11943 ,להלן  -הפקודה) ,הריני
להודיע כי הקרקע המתוארת בסעיף  5להלן (להלן -
הקרקע) דרושה לצורך תשתית ציבורית של דרך לפי
פסקה ( )1להגדרה "צורך לתשתית ציבורית" שבסעיף 2
לפקודה (להלן  -מטרת הרכישה) ,ולפיכך אני מתכוון
לרכוש את כל הזכויות בקרקע ,בהתאם לפקודה.

.2

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף
 1לעיל היא  8שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.

.3

בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה
בקרקע ,סמוך למועד פרסום הודעה זו ברשומות ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה ,למסור את חזקתו בה
בתוך  60ימים.

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
מס' התיק :חר( 1/11/י-ם).
העיר :ירושלים.
השכונה :אוהל משה.
תיאור המקרקעין :בית ובו שני חדרים בקומה תחתונה עם חצר
ומרפסת.
שטח החלקה 175 :אמות.
הגבולות:
דרום :דרך ציבורית;
צפון :דרך השכונה;
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 .4שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן 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 אל
__________
 1ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

מעצ  -החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ ,רחוב
יהדות קנדה  ,29אור יהודה ,את טענותיו ,בצירוף מסמכים
להוכחת זכותו בקרקע.
.5

גוש
12775

חלקה

יישוב

שטח במ"ר

54

1,117

בית שערים

58

58

בית שערים

41

686

נהלל

46

1,323

נהלל

גוש

חלקה

יישוב

53

363

נהלל

11176

12

4,403

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן ,המזוהה כגושים
והחלקות האלה:

11179

11182

11243

שטח במ"ר

17191

מנשית זבדה

57

7,549

נהלל

13

5,058

מנשית זבדה

65

5,664

נהלל

14

1,887

מנשית זבדה

12

56

נהלל

17

3,614

17193

מנשית זבדה

14

5,878

נהלל

18

974

מנשית זבדה

17

14,462

נהלל

19

1,519

מנשית זבדה

28

168

נהלל

23

99

מנשית זבדה

32

18,652

נהלל

39

312

רמת ישי

40

188

רמת ישי

41

238

רמת ישי

42

294

רמת ישי

43

255

רמת ישי

44

957

רמת ישי

72

263

רמת ישי

73

212

רמת ישי

74

275

רמת ישי

75

278

רמת ישי

76

234

רמת ישי

77

150

רמת ישי

78

1,014

רמת ישי

80

151

רמת ישי

83

2,317

רמת ישי

44

1,038

רמת ישי

46

188

רמת ישי

58

21

רמת ישי

73

41

רמת ישי

74

46

רמת ישי

174

90

רמת ישי

5

8,496

בית שערים

6

231

בית שערים

8

6,313

מנשית זבדה

9

8,243

רמת ישי ובית שערים

12

10,605

בית שערים

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

17479

17499

17500

45

128

מנשית זבדה

49

82

מנשית זבדה

50

992

מנשית זבדה

51

95

מנשית זבדה

52

11

מנשית זבדה

53

206

מנשית זבדה

55

209

מנשית זבדה

59

282

מנשית זבדה

60

655

מנשית זבדה

93

2,347

מנשית זבדה

105

33

מנשית זבדה

118

1,665

מנשית זבדה

119

872

מנשית זבדה

171

2,435

מנשית זבדה

221

3,510

מנשית זבדה

42

865

מנשית זבדה

51

9,575

מנשית זבדה

53

1,296

מנשית זבדה

57

13,357

מנשית זבדה

82

10,914

מנשית זבדה

83

188

מנשית זבדה

84

3,036

מנשית זבדה

85

3,726

מנשית זבדה

86

44

מנשית זבדה

הרשאתי לחברה לרכישת הקרקע לפי הודעתי זו ,ניתנת
לה שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור.
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הרשאה זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות.
כ"ט בשבט התשע"א ( 3בפברואר )2011
(חמ )3-5
ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

גוש
11182

חלקה שטח במ"ר

יישוב

44

1,038

רמת ישי

46

188

רמת ישי

58

21

רמת ישי

הודעה על הרשאה

73

41

רמת ישי

לפי סעיפים  )2(22ו–(2ב) ו–22א לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)1943 ,
פרויקט :כביש  75-70מחלף יגור
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  )2(22ו–(2ב) ו–22א לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 11943 ,להלן  -הפקודה),
ובהמשך להודעה שפורסמה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה (ילקוט פרסומים  6215מיום י"ז באדר ב' התשע"א (23
במרס  )2011הרשיתי את מעצ  -החברה הלאומית לדרכים
בישראל בע"מ (להלן  -החברה) ,להשתמש בכל הסמכויות
והזכויות שהוענקו לי או ליועץ המשפטי לממשלה לפי
הפקודה ,ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או על היועץ
המשפטי לממשלה על פי הפקודה ,למעט הסמכויות ,הזכויות
והחובות שהוטלו עלי על פי סעיפים  14עד 14ד לפקודה ,לצורך
רכישת זכויות הבעלות בקרקע כמפורט להלן ובמפה המצורפת
להודעתי זו:
גוש
11176

11179

1

11243

12775

74

46

רמת ישי

174

90

רמת ישי

5

8,496

בית שערים

6

231

בית שערים

8

6,313

מנשית זבדה

9

8,243

רמת ישי ובית שערים

12

10,605

בית שערים

54

1,117

בית שערים

58

58

בית שערים

41

686

נהלל

12

4,403

מנשית זבדה

46

1,323

נהלל

13

5,058

מנשית זבדה

53

363

נהלל

14

1,887

17

3,614

18

974

מנשית זבדה

19

1,519

חלקה שטח במ"ר

יישוב

17191

מנשית זבדה

57

7,549

נהלל

מנשית זבדה

65

5,664

נהלל

12

56

נהלל

17193

מנשית זבדה

14

5,878

נהלל

23

99

מנשית זבדה

17

14,462

נהלל

39

312

רמת ישי

28

168

נהלל

40

188

רמת ישי

32

18,652

נהלל

41

238

רמת ישי

42

294

רמת ישי

43

255

רמת ישי

44

957

רמת ישי

72

263

רמת ישי

73

212

רמת ישי

74

275

רמת ישי

75

278

רמת ישי

76

234

רמת ישי

77

150

רמת ישי

78

1,014

רמת ישי

80

151

רמת ישי

83

2,317

רמת ישי

17479

17499

45

128

מנשית זבדה

49

82

מנשית זבדה

50

992

מנשית זבדה

51

95

מנשית זבדה

52

11

מנשית זבדה

53

206

מנשית זבדה

55

209

מנשית זבדה

59

282

מנשית זבדה

60

655

מנשית זבדה

93

2,347

מנשית זבדה

105

33

מנשית זבדה

118

1,665

מנשית זבדה

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3234

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

גוש
17499

17500

חלקה שטח במ"ר

יישוב

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,ששטחה  98מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,6636חלקה ( 861בעבר חלק מחלקה .)253

119

872

מנשית זבדה

171

2,435

מנשית זבדה

221

3,510

מנשית זבדה

42

865

מנשית זבדה

51

9,575

מנשית זבדה

53

1,296

מנשית זבדה

57

13,357

מנשית זבדה

82

10,914

מנשית זבדה

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

83

188

מנשית זבדה

84

3,036

מנשית זבדה

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

85

3,726

מנשית זבדה

86

44

מנשית זבדה

י"ט באדר א' התשע"א ( 23בפברואר )2011
(חמ )3-2
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הר/253/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,852
התשכ"א ,עמ'  ,1451מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הרצליה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 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 60
ימים 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 הקרקע האמורה מסומנת בתשריט הפקעה מס'
פק 2/המופקד במשרדי מעצ  -החברה הלאומית לדרכים
בע"מ ,רח' יהדות קנדה  ,29אור יהודה.
כ"ט בשבט התשע"א ( 3בפברואר )2011
(חמ )3-5

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

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,2479/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5379התשס"ה ,עמ'  ,2011מוסרת 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 60
ימים 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.

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

חטיבת קרקע בהרצליה ,המזוהה כגוש  ,6666חלקות 61
ו– 595בשלמותן ,המיועדות לרחוב שפינוזה.
י"א באדר א' התשע"א ( 15בפברואר )2011
(חמ )3-2

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

יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה

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
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

3235

מס' הר ,4/23/329/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5191התשס"ג ,עמ'  ,2652מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי
כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.
.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים 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 -

.4

י"ח באדר א' התשע"א ( 22בפברואר )2011
(חמ )3-2
חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

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'
הר ,11/88/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1905התשל"ג ,עמ'  ,1333מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון הבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים 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 בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6412ח"ח ;230
הייעוד :דרך ושצ"פ.
י"ח באדר א' התשע"א ( 22בפברואר )2011
(חמ )3-2

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

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'
הר ,2/221/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1968התשל"ד ,עמ'  ,788מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

__________
1
2

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

3236

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6410חלקה 126
בשלמות; הייעוד :שצ"פ.

חטיבת קרקע בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6455חלקה
 232בשלמות; גוש  ,6456חלקה  75בשלמות ,חלק מחלקות
 ;86 ,29הייעוד :דרך.
י"ח באדר א' התשע"א ( 22בפברואר )2011
(חמ )3-2

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

חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

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'
הר ,48/88/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

הפרסומים  ,5570התשס"ו ,עמ'  ,4756מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.
.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים 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 -

.4

גוש  ,6411חלק מחלקות  ;489 ,207 ,80הייעוד :דרך.
י"ח באדר א' התשע"א ( 22בפברואר )2011
(חמ )3-2
חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

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' הר60/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4223התשנ"ד ,עמ'  ,3820מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים 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 בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6455ח"ח ,457
 ;463 ,462הייעוד :דרך.
י"ח באדר א' התשע"א ( 22בפברואר )2011
(חמ )3-2

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

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'
הר ,3/329/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1190התשכ"ה ,עמ'  ,2110מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6412חלקות
 118 ,116בשלמות ,חלק מחלקות  ;163 ,161הייעוד :דרך;

חטיבת קרקע בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6448חלקה
בשלמות  ,149ח"ח  ;145-143 ,139 ,138הייעוד :דרך.
י"ח באדר א' התשע"א ( 22בפברואר )2011
(חמ )3-2

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

חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

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' הר/329/ג,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2799
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

3237

התשמ"ב ,עמ'  ,1459מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הוד השרון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.
.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים 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 -

.4

י"ח באדר א' התשע"א ( 22בפברואר )2011
(חמ )3-2
חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

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' יד,6003/
רח' שבזי יהוד-מונוסון ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים מס'  ,2855התשמ"ג ,עמ'  ,47מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של בנייני ציבור.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים 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 בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6411ח"ח ,319
 ;322הייעוד :דרך.
י"ח באדר א' התשע"א ( 22בפברואר )2011
(חמ )3-2

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

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

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בהוד השרון המזוהה כגוש  ,6455חלק
מחלקה  ;448הייעוד :דרך ושצ"פ.

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'
הר ,34/19/1000/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6025התש"ע ,עמ'  ,703מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבור כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

(חמ )3-2

.2

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

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3238

חטיבת קרקע ביישוב יהוד-מונוסון ,ששטחה  1,392מ"ר,
המזוהה כגוש  ,6711חלקה ( 371לשעבר ח"ח  ,)42שטח
לבנייני ציבור.
י"א בשבט התשע"א ( 16בינואר )2011

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יוסי בן דוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון

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' רצ,187/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1686
התשל"א ,עמ'  ,655מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(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 60
ימים 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  -רחוב אליקים ויצברד.
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  173מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3933חלקה  125בשלמותה ,רחוב אליקים ויצברד
בחלקו הצפוני;
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  151מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3933חלקה  149בשלמותה ,רחוב אליקים ויצברד
בחלקו הצפוני;

.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 בראשון לציון ,ששטחה כ– 81מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3932חלק מחלקה  ,170רח' אחד העם ,הרחבה
ממזרח.

י"ג באדר א' התשע"א ( 17בפברואר )2011
(חמ )3-2
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

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

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,23/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3075התשמ"ד ,עמ'  ,2890מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
לבנייני ציבור.

.2

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

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים 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 בראשון לציון ,ששטחה  730מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3933חלקה  150בשלמותה ,רחוב אליקים ויצברד.
י"ז באדר א' התשע"א ( 21בפברואר )2011
(חמ )3-2
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

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'
רצ ,1/110/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1493התשכ"ט ,עמ'  ,478מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון (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 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________

חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  1,425מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,7281חלקה  85בשלמותה ,אדמת בור בייעוד שטח לבנייני
ציבור ,ממזרח לרחוב מרדכי אנילביץ' ,שכונת רמת אליהו.
י"ג באדר א' התשע"א ( 17בפברואר )2011
(חמ )3-2

__________

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

3239

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

חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  929מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3945חלקה  131בשלמותה ,רחוב חלץ ,שכונת
כצנלסון;

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' רצ,11/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2876
התשמ"ג ,עמ'  ,451מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(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 60
ימים 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 בראשון לציון ,ששטחה  7,322מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3945חלקה  236בשלמותה ,רחוב לייב לילנבלום,
רחוב משה הס ,רחוב פרופסור נחום בחלקו הצפוני ,רחוב
שאול טשרניחובסקי ,רחוב ברל כצנלסון בחלקו המזרחי,
רחוב השחר בחלקו הדרומי ,שכונת כצנלסון;
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  357מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3945חלקה  242בשלמותה ,רחוב גורדון בחלקו
המרכזי ,שכונת כצנלסון.
י"ב באדר א' התשע"א ( 16בפברואר )2011
(חמ )3-2
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

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' רח,1200/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3799
התש"ן ,עמ'  ,3874מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 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 60
ימים 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 -

רחוב ארלוזורוב בחלקו הדרומי ,רחוב גורדון בחלקו
המרכזי והדרומי ,רחוב גן יבנה ,רחוב יוסף חיים ברנר,
רחוב הפורצים ,רחוב חלץ ,רח' לייב לילנבלום ,רחוב
משה הס ,רחוב פרופסור נחום בחלקו הצפוני ,רחוב שאול
טשרניחובסקי ,רחוב ברל כצנלסון בחלקו המזרחי ,רחוב
השחר בחלקו הדרומי ,שכונת כצנלסון.
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  935מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3945חלקה  10בשלמותה ,רחוב ארלוזורוב בחלקו
הדרומי ,שכונת כצנלסון;
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  913מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3945חלקה  13בשלמותה ,רחוב גורדון בחלקו
הדרומי ,שכונת כצנלסון;
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  902מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3945חלקה  127בשלמותה ,רחוב גורדון בחלקו
הדרומי ,שכונת כצנלסון;
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  806מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3945חלקה  128בשלמותה ,רחוב גן יבנה ,שכונת
כצנלסון;
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  1,947מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3945חלקה  129בשלמותה ,רחוב יוסף חיים ברנר,
שכונת כצנלסון;
חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  921מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3945חלקה  130בשלמותה ,רחוב הפורצים ,שכונת
כצנלסון;
__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3240

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3705חלק מחלקות
.423 ,422
כ' באדר א התשע"א ( 24בפברואר )2011
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

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-

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' מח/90/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5542
התשס"ו ,עמ'  ,3822מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמלה (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 60
ימים 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  -דרך.

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' לה,160/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1843
התשל"ב ,עמ'  ,2225ולתכנית מס' לה ,24/160/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5713התשס"ז,
עמ'  ,4269ולתכנית מס' לה/מק ,28/160/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5968התשס"ט,
עמ'  ,4491 ,4490מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמלה (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 שטח לבנייני ציבורושטח ציבורי פתוח.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים 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 -
אזור רמלה ,ששטחה  203,861מ"ר ,המזוהה כגוש ,4342
ח"ח  ;37 ,33 ,32 ,26-24 ,21 ,19 ,17 ,13 ,9 ,7גוש ,4344
ח"ח  ;42 ,31גוש  ,4375ח"ח ;42-40 ,38 ,32 ,27 ,17 ,16 ,1
גוש  ,4378ח"ח  ;54 ,38 ,36גוש  ,4379ח"ח  ;10 ,3 ,2גוש ,4380
ח"ח  ;14-12 ,10 ,9 ,7 ,6 ,2גוש  ,4428ח"ח ,71-43 ,40-34
 ;142-112 ,108-95 ,92-89גוש  ,4767ח"ח .4 ,3
.5

חטיבת קרקע ברמלה ,ששטחה כ– 900מ"ר (מדידה גרפית),
המזוהה כגוש  ,4348חלק מחלקה  ,23ברחוב פנקס.
ייעוד הקרקע :שטח לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח.

דרך מס'  ,17בשטח  14,191מ"ר (טבלת שטחים בתכנית);

תשריט חטיבת הקרקע המופקעת מופקד במשרדי הוועדה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

דרך מס'  ,28בשטח  4,684מ"ר (טבלת שטחים בתכנית);

י"א באדר א' התשע"א ( 15בפברואר )2011

דרך מס'  ,29בשטח  5,094מ"ר (טבלת שטחים בתכנית);

(חמ )3-2

דרך מס'  ,15בשטח  3,105מ"ר (טבלת שטחים בתכנית);

דרך מס'  ,18בשטח  4,721מ"ר (טבלת שטחים בתכנית);
דרך מס'  ,19בשטח  2,090מ"ר (טבלת שטחים בתכנית);
דרך מס'  ,27בשטח  1,472מ"ר (טבלת שטחים בתכנית);
דרך מס' ( 16חלק) ,בשטח  8,884מ"ר (מדידה גרפית);
דרך מס' ( 3חלק) בשטח  122,536מ"ר (מדידה גרפית);
דרך מס' ( 26חלק) בשטח  3,051מ"ר (מדידה גרפית);
דרך מס' ( 2חלק) ,בשטח  29,884מ"ר (מדידה גרפית);
דרך מס' ( 8חלק) ,בשטח  4,149מ"ר (מדידה גרפית).
כ"ח בכסלו התשע"א ( 5בדצמבר )2010
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יואל לביא
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמלה

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

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

יואל לביא
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמלה

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' רע/במ ,2005/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4248התשנ"ה,
עמ'  ,220מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רעננה
(להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3241

המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי של דרך.
 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים 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 ברעננה ,ששטחה  569מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,7651חלק מחלקה .190
ה' באדר א' התשע"א ( 9בפברואר )2011
(חמ )3-2
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
המקומית לתכנון ולבנייה רעננה

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'
ממ1517/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6036התש"ע ,עמ'  ,1088מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק (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 60
ימים 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' זמ,1/528/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4157
התשנ"ד ,עמ'  ,441מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה זמורה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון והבניה.
 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים 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 ביישוב גדרה ,המזוהה כגוש  ,3872חלק
מחלקות .21-19
י"ז בחשוון התשע"א ( 25באוקטובר )2010
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3242

סיגל לחמני
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה

גוש

חלקי
חלקה

שטח החלקה
הרשום בדונם

שטח להפקעה
בדונם לדרך

3784

1

78.857

3.218

כ"ו באדר ב' התשע"א ( 1באפריל )2011
(חמ )3-4

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

גיא קב-ונקי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מצפה אפק

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'
משמ(64/גז) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3573התשמ"ח ,עמ'  ,2914מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק לוד (להלן -
הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של מבני ציבור.

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים 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 ביישוב גנות ,ששטחה  24,432מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,6889חלקה ( 34לשעבר גוש .)6055

כ"ז באדר א' התשע"א ( 3במרס )2011

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' ג,7468/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים מס'
 ,4439התשנ"ו ,עמ'  ,4649מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור ודרכים.

.2

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

(חמ )3-2
מנשה משה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק לוד

.3

המועצה המקומית אכסאל 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-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,3791/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2985
התשמ"ד ,עמ'  ,572מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הגליל התחתון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
למבני ציבור.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים 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 בכדורי ,המזוהה כגוש  ,17223חלק מחלקה ,1
בשטח  5,788מ"ר ,בייעוד :שטח למבני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית ,וכל
מעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ד' בשבט התשע"א ( 9בינואר )2011
(חמ )3-2
__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

מוטי דותן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל התחתון

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

חטיבות קרקע באכסאל בגוש  ,16904כמפורט להלן:
ח"ח  ,2ששטחה  700מ"ר; ח"ח  ,3ששטחה  804מ"ר; ח"ח ,3
ששטחה  387מ"ר; ח"ח  ,3ששטחה  885מ"ר; ח"ח  ,4ששטחה
 21מ"ר; ח"ח  ,5ששטחה  14מ"ר; ח"ח  6ששטחה  7מ"ר; ח"ח
 ,7ששטחה  3מ"ר; ח"ח  ,8ששטחה  678מ"ר; ח"ח  ,9ששטחה
 116מ"ר; ח"ח  ,10ששטחה  87מ"ר; ח"ח  ,11ששטחה
 357מ"ר; ח"ח  ,11ששטחה  467מ"ר; ח"ח  ,12ששטחה
 165מ"ר; ח"ח  ,12ששטחה  332מ"ר; ח"ח  ,13ששטחה 593
מ"ר; ח"ח  ,14ששטחה  719מ"ר; ח"ח  ,15ששטחה  330מ"ר;
ח"ח  ,19ששטחה  225מ"ר; ח"ח  ,20ששטחה  400מ"ר.
כ"ג באדר א' התשע"א ( 27בפברואר )2011
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ראפע חג'אג'רה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

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,12614/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6073
התש"ע ,עמ'  ,2416ותכנית מס' ג 12107/שהודעה בדבר
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

3243

אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5154התשס"ג,
עמ'  ,1378ותכנית מס' ג ,5507/שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4229התשנ"ד ,עמ' ,4220
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא
העמקים (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 דרכים ,שצ"פ ,שב"צומיתקנים הנדסיים.
.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60
ימים 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 -

17510

6

7,695

2,507

19

64,354

1,449

54

34,553

4,812

כ"ו בשבט התשע"א ( 31בינואר )2011
(חמ )3-2
ראפע חג'אג'רה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' 1812א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3734
התש"ן ,עמ'  ,1436מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4698התשנ"ט ,עמ'  ,479תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ביישוב ריינה ,המזוהה כגושים וחלקי
החלקות האלה:
גוש

חלקי
חלקה

שטח החלקה
במ"ר

שטח להפקעה
במ"ר

17511

4

55,126

9,550

5

12,947

4,293

6

8,297

2,675

7

37,255

12,072

8

12,895

4,179

9

80,881

25,815

10

16,836

5,407

11

24,976

5,760

12

19,505

3,480

13

49,109

13,312

הודעה לפי סעיף 19

14

11,379

2,109

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

16

20,423

5,182

36

8,541

2,705

37

3,852

1,147

42

1,905

1,703

45

4,017

1,307

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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גוש

חלקי
חלקה

שטח החלקה
במ"ר

שטח להפקעה
במ"ר

חטיבת קרקע בעיר תל–אביב-יפו ,ששטחה  34מ"ר ומזוהה
כגוש  ,6911חלק מחלקה .23
י"ט באדר א' התשע"א ( 23בפברואר )2011
(חמ )3-4

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

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

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,1236
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1655
התש"ל ,עמ'  ,2782מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6153התשע"א ,עמ' ,807
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

.2

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעיר תל–אביב-יפו ,ששטחה  804מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,6892חלקה ( 37לשעבר גוש  ,6130ח"ח .)278

י"ט באדר א' התשע"א ( 23בפברואר )2011
(חמ )3-4
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

י"ט באדר א' התשע"א ( 23בפברואר )2011
(חמ )3-4
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תא,3676/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5925
התשס"ט ,עמ'  ,2664מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6156התשע"א ,עמ' ,916
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעיר תל–אביב-יפו ,ששטחה  1,454מ"ר,
המזוהה כגוש  ,6882חלקה ( 73בעבר חלקה  57וחלק
מחלקה  66בגוש .)6682

י"ט באדר א' התשע"א ( 23בפברואר )2011
(חמ )3-4

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

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תא/2676/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5104
התשס"ב ,עמ'  ,3688מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6069התש"ע ,עמ' ,2223
 ,2224תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

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

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

תיאור הקרקע -
ח"ח ( 365חלקה ארעית  )4בגוש  6110בשטח של  306מ"ר ,מתוך
שטח כולל של  13,925מ"ר ,וח"ח ( 1חלקה ארעית  )8בגוש 7110
בשטח של  383מ"ר ,מתוך שטח כולל של  6,058מ"ר.

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תממ66/א ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1714התשל"א,
עמ'  ,1499מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
אונו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6180התשע"א,
עמ'  ,1831תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקריית אונו ,ששטחה  6,943מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,6497חלקה ( 192לשעבר חלקה  ;)186הייעוד :דרך.

כ"ה באדר א' התשע"א ( 1במרס )2011
(חמ )3-4

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

ישראל גל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אונו

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
( )1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'  ,566שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4989התשס"א ,עמ'
 ,2834ותכנית מס' מק/566/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5175התשס"ג ,עמ'  ,2098מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6180התשע"א,
עמ'  ,1832תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3245

.2

( )2תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6196חלקה 367
בשטח של  3,391מ"ר בשלמות ,וחלקה  369מ"ר בשטח של
 608מ"ר בשלמות; הייעוד :בנייני ציבור ושצ"פ.
י"ט באדר א' התשע"א ( 23בפברואר )2011
(חמ )3-4
יעקב אשר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק

חטיבת קרקע בראשון לציון ,ששטחה  27מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3945חלקה  891בשלמותה (לשעבר חלקות ,)820 ,331
הרחבת הרחובות ארלוזורוב ממערב ורחוב המעיין מדרום.
י"ב באדר א' התשע"א ( 16בפברואר )2011
(חמ )3-4
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' לד,6109/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3961
התשנ"ב ,עמ'  ,1372מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4328התשנ"ה ,עמ' ,4636
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בלוד ,ששטחה כ– 850מ"ר; הייעוד :חניה
ציבורית ,המזוהה כגוש  ,4024חלק מחלקה  353בשד'
דוד המלך בצמוד להוסטל.

א' באדר ב' התשע"א ( 7במרס )2011
(חמ )3-4

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

.1

מאיר ניצן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ/מק ,82/6/1/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5175התשס"ג,
עמ'  ,2105מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5330התשס"ה ,עמ'  ,15תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע  -שטח ציבורי פתוח ממזרח לרחוב גבעתי.
חטיבת קרקע בראשון לציון ששטחה  2,033מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3930חלקה  556בשלמותה ,שטח ציבורי פתוח
ממזרח לרחוב גבעתי.

י"א באדר א' התשע"א ( 15בפברואר )2011
(חמ )3-4

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

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון
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הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,11/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2876
התשמ"ג ,עמ'  ,451מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6121התש"ע ,עמ'  ,4348תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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תיאור הקרקע  -הרחבת הרחובות ארלוזורוב ממערב
ורחוב המעיין מדרום.

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/
במ/1/2102/א (להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4333התשנ"ה ,עמ' ,4785
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישהלצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בתוספת שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4390התשנ"ו ,עמ'  ,2294תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות ,מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

תוספת

מק ,11/69/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4550התשנ"ז ,עמ'  ,4742מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שוהם ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6180התשע"א ,עמ'  ,1838תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית שוהם מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

רחובות  -גוש  ,3700חלקה בשלמות ( 531לשעבר חלק
מחלקות  ;)156 ,97הייעוד :שצ"פ.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין בדבר
זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ' באדר א' התשע"א ( 24בפברואר )2011
(חמ )3-4
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

.2

חטיבת קרקע בשוהם ,הידועה כמגרש  ,5324המזוהה כגוש
 ,6855חלק מחלקה ( 212לשעבר חלק מחלקות 109 ,85-83
בגוש  ,4122וחלק מחלקה  76בגוש .)4128

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
ממ1517/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6036התש"ע ,עמ'  ,1088מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,6176התשע"א ,עמ'  ,1632תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של המועצה המקומית באר יעקב מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

גוש

חלקה

שטח החלקה
הרשום בדונם

שטח המיועד
להפקעה בדונם
לפי ייעוד דרך

4041

30

17.665

1.768

43

17.404

4.949

63

10.368

3.189

73

19.583

0.031

74

8.319

0.015

79

27.973

5.890

כ' באדר א' התשע"א ( 24בפברואר )2011
(חמ )3-4
גיא קב-ונקי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מצפה אפק
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19

תיאור הקרקע -

כ"ו באדר א' התשע"א ( 2במרס )2011
(חמ )3-4

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' עח/
מק ,15/81/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5832התשס"ח ,עמ'  ,3948מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר (להלן -
הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6176התשע"א ,עמ'  ,1632תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה האזורית עמק חפר מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
שטח המקרקעין :חלקה  176בגוש ( 8389מקודם ח"ח
 58 ,17-14בגוש  )8389בשלמותה ,כמסומן בצבע חום
מתוחם ירוק בתשריט התכנית הערוך בקנה מידה .1:2500

העתק תשריט ההפקעה נמצא במשרדי הוועדה ,וניתן
לעיין בו בלא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
י"ז באדר א' התשע"א ( 21בפברואר )2011
(חמ )3-4

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' שה/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

גיל ליבנה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שוהם

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

רני אידן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק חפר

3247

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
משמ(35/עח) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3449התשמ"ז ,עמ'  ,1609מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר (להלן -
הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6176התשע"א ,עמ'  ,1632תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה האזורית עמק חפר מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,רח' הצורן  ,4אזור
התעשייה רמת פולג ,דרום נתניה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו
בשעות שהמשרד פתוח לקהל.
י"ט באדר א' התשע"א ( 23בפברואר )2011
(חמ )3-4
אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
הצ ,136/1-3/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6022התש"ע ,עמ'  ,643מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שרונים (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,6069התש"ע ,עמ'  ,2230תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של המועצה המקומית פרדסיה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חלקה  7בגוש ( 8417מקודם ח"ח  4 ,3בגוש  )8405בשלמותה
המיועדת לאזור לבית הספר האזורי; חלקה  11בגוש
( 8417מקודם ח"ח  ,4 ,3בגוש  )8405בשלמותה המיועדת
לדרך; חלקה  17בגוש ( 8417מקודם ח"ח  4 ,3בגוש )8405
בשלמותה המיועדת לדרך.
העתק תשריט ההפקעה נמצא במשרדי הוועדה ,וניתן
לעיין בו בלא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
י"ז באדר א' התשע"א ( 21בפברואר )2011
(חמ )3-4

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

רני אידן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עמק חפר

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
הצ ,137/1-3/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6022התש"ע ,עמ'  ,644מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שרונים (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,6069התש"ע ,עמ'  ,2230תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של המועצה המקומית פרדסיה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
פרדסיה  -גוש  ,8002ח"ח  ,395המיועדים לצורכי ציבור:
דרכים ,שבילים ,שטח ציבורי פתוח המיועד לדרך עתידית,
שטח ציבורי פתוח כמסומן בתשריט התכנית.

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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פרדסיה  -גוש  ,8002ח"ח  ,397המיועדים לצורכי ציבור:
דרכים ,שבילים ,שטח ציבורי פתוח המיועד לדרך עתידית,
שטח ציבורי פתוח כמסומן בתשריט התכנית.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,רח' הצורן  ,4אזור
התעשייה רמת פולג ,דרום נתניה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו
בשעות שהמשרד פתוח לקהל.
י"ט באדר א' התשע"א ( 23בפברואר )2011
(חמ )3-4

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

אפרים בולמש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שרונים

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,13938/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5640התשס"ז ,עמ'  ,1991מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6187התשע"א,
עמ'  ,2034תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה
המקומית משהד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במשהד ,ששטחה  1,400מ"ר; המזוהה כשטח
בנוי (אלביאדר) ונמצאת בין דרך מס'  8ודרך מס'  ,45מצפון
לחלקה  64בגוש  ;17472הייעוד :מבני ציבור.

ל' באדר א' התשע"א ( 6במרס )2011
(חמ )3-4
ראפע חג'אג'רה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

תיקון טעות דפוס
בהודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור) ,21943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,6202
התשע"א ,עמ'  ,2638בדבר תכנית מס' שה/מק( 11/69/שוהם) -

תאריך
מס' תיק

שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

843984/1

קיבלביץ ברטה

7.1.2011

וינשטין שיינדל

842552/1

פרידמן יוסף

 22.10.2009פרידמן מלכה

842584/1

גלפמן לייב

28.1.2011

גלפמן
באטריסה

842645/1

כהן אהרן

7.1.2011

כהן יוסף עדיחי

842705/1

גבאי משה

6.1.2011

גבאי רחל לאה

842742/1

רוזנאי חנה חוה

6.1.2011

רוזנאי משה

842785/1

לוין שולמית

3.1.2011

לוין שלמה
זלמן

842828/1

טרכטנברג אנה

 13.11.2010קפלון דוד

842281/1

בש טובה

 28.11.2010בש יצחק

( )1בסעיף  ,2המילים "המקומית חיפה"  -יימחקו;

842377/1

קרול יבגניה

( )2בחתימה ,במקום "גילה ליבנה" צריך להיות "גיל ליבנה".

842198/1

גזיאל דניאל

3.10.2010

גזיאל מנדי

הודעות בתי הדין הרבניים

842240/1

טופיק יעקב

15.5.2010

טופיק שושנה

842043/1

רוזין פנינה

7.12.2010

הנדל רבקה

בית הדין הרבני האזורי בירושלים

842078/1

מרק יעקב משה
מיכל

 24.11.2010מרק מרים

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

שם המנוח/ה

פטירה

842931/1

ספיבק רחל

12.1.2011

842978/1

ברקוביץ שמואל

9.6.2007

שם המבקש/ת

841704/1

מילצקי משה
יוסף

 30.10.2000ישראלזון חנה

841917/1

ברקוביץ ברוך

841945/1

כהן מטי

9.5.2010

841969/1

זכריה רחמים

 25.12.2010זכריה אביעד

843130/1

קינן חמדה

843262/1

דבוש אלפונס

843478/1

סמירה אליהו

 24.11.2010קן דרור גוליה

843531/1

לוין רפאל

 24.12.2010לוין בריל
ליליאן

דבוש רינה

843536/1

טופיק ברטה

13.1.2005

טופיק שושנה

843623/1

נדלוייס פרחדה

12.6.2009

רוטמן פרידה

843627/1

אמור עזר

22.5.2006

אמור מוריס

843673/1

חסון (קדמי) יעקב 9.4.2008
יוכפז אליהו

841601/1

דויטש זלמן דוד

9.11.2010

דייטש יצחק
אברהם

זיסו אליהו

 18.12.2010קינן לירון

20.1.2011

841549/1

חיים שבו

7.6.2010

גורדון ורדה

קרביץ שלמה

17.1.2011

843753/1

6.8.2010

שלייפמן יוליה

חסון רחל
יוכפז רחל

843783/1

דהן יהודה

843786/1

כהן אברהם
אלברט

1.2.2011

מלט סגולה

 26.12.2010דהן דבורה

843981/1

שוימר מאיר

15.6.2010

שוימר מרים
ביילא

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

841973/1

הופשטיין שרה

 26.12.2010זיסו אורה
כהן שמעון

 25.11.2003הופשטיין
יהודה

841975/1

נירנברג יהודה

19.6.2007

קרביץ חוה

841976/1

נירנברג טובה

29.9.1994

קרביץ חוה

841159/1

ישראלוביץ יונה

21.8.2007

ישראלוביץ
שמחה

841164/1

ישראלוביץ שרה

14.1.2011

ישראלוביץ
שמחה

841288/1

הקמון דוד

22.1.1997

חכמון יהודית
הודיה

841395/1

ברוכי בת שבע

16.1.2007

ברוכי יהושוע

841397/1

ברוכי בנימין

9.1.2011

ברוכי יהושוע

841529/1

אנקרי ראובן
מתתיהו

9.12.2010

אנקרי לאל-
יוסף-שלמה

3249

מס'

תאריך
מס' תיק

שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת
קדוש יצחק

841476/1

קדוש ויאולט

23.1.2011

841488/1

קדוש שמעון

 28.10.1999קדוש יצחק

841501/1

רוברטס בינימין
ברנרד

 18.11.2002רוברטס רבקה
ריי

כ"ט בשבט התשע"א ( 3בפברואר )2011
משה ביטון ,המזכיר הראשי

תאריך

תיק

פטירה

שם המנוח/ה

שם המבקש/ת

841887/1

אלחרר רחל

19.1.2011

אלהרר אלי

841906/1

רוט מרדכי

5.1.2011

רוט ברוריה

841991/1

לרנר יוסף

21.4.2007

לרנר ליאוניד

842021/1

שנל רוזה

3.5.1985

גסטפרוינד
שלמה

842063/1

רבינוביצי סטרול

6.10.2010

רבינוביצי אורי

ה' באדר א' התשע"א ( 9בפברואר )2011

בית הדין הרבני האזורי בחיפה

מנשה מילר ,המזכיר הראשי

הודעות

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה

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

מס'
תיק

שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

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

841189/1

רפפורט אליעזר

13.1.2011

רפפורט רחל

מס'

841261/1

גרמן טאמרה

1.2.2007

קמנקוביץ
רעיסה

תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

843607/1

פיטרושקה סימה

21.1.2002

אילן פנינה

841279/1

אוביץ שמעון

30.1.2006

הספל בלומה
שרה

843689/1

רוזנצבייג יוסף

20.9.2005

בליאבסקי
סבטלנה

841358/1

גאון עמוס

26.12.2008

גאון גלעד

843109/1

כהן חדד

9.2.2011

כהן יעיש

841376/1

בורשטיין מיכאל

23.11.2010

בורשטיין
אדוארד

843123/1

קלבו דליה

28.1.2011

קלבו אברהם

841402/1

בולייב מיר

23.1.2011

בולייב ציליה

843222/1

רחמים חתון
דליה חתון

3.9.2010

רחמים אליהו
דוד

841666/1

מלכה זוסלין

25.12.2010

מלכה רחל

843251/1

שפירא פרידה

 17.12.2010שפירא גדליה

841579/1

בראון אליעזר

12.1.2011

בראון אסתר

843268/1

שרביט אברהם

841456/1

קרויטורו שאול

20.1.2001

רמון יהודית

6.10.2005

דרשן מיכל

843285/1

חרן צביה

27.1.2011

841459/1

קרויטורו פאולינה

23.11.2010

רמון יהודית

841467/1

הרוש חמה

21.12.2010

הרוש משה

843426/1

חממי דולב

 12.12.2009חממי אתי

841553/1

נוביק דוד

18.1.2011

נוביק שולמית

841707/1

ברקוביץ' אוה

20.6.2007

ברקוביץ' לייב

842103/1

ברודמן אנדזיה

10.8.2009

בהרב רוזליה
צלינה

842210/1

עזרא גולט

24.9.2010

עזרא שמואל

842652/1

כהן חנה

2.7.2010

כהן אבי

וויס יהודה

 12.11.2010וויס טובה
 14.12.2009עקרי גדעון
 20.11.1995לבל יוסף נח

841729/1

אזולאי שמעון

18.1.2011

אזולאי אליז

841956/1

מאיס מרצדס
חדוה

27.5.2010

מאיס אלברטו
אברהם נלסון

842229/1

841736/1

ליפשיץ שלמה

24.1.2011

ליפשיץ פסיה

842573/1

עקרי שולמית

841763/1

מרקוס גיזלה

12.1.2011

מרקוס פרדי

842609/1

841841/1

ברנשטין יוסף

23.9.2010

ברנשטין רחל

לבל שמואל
שמעון

841859/1

טרייבס ולאדימיר

31.1.2011

טרייבס אירינה

841874/1

אלפסי זק

15.8.2008

רודיצקי דיצה

3250

חרן עפר
יחזקאל

י"א באדר א' התשע"א ( 15בפברואר )2011
משה הלוי ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

בית הדין הרבני האזורי ברחובות

בית הדין הרבני האזורי בצפת

הודעות

הודעות

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

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

מס'
תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח/ה

שם המבקש/ת

מס'
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

 843487/1רוזנטל דב

8.3.2004

ארקין עמליה

610295/2

 843513/1לוינשטין דוד

24.1.1998

לוינשטיין
מנחם

841248/1

בייטמן ילנה

 843650/1דהן אלי

8.2.2011

דהן מאיר

842023/1

גלב אליזבט

 843748/1טמשה מינה

3.3.2009

אהרון מרים

פטירה

שם
המבקש/ת

26.12.1993

אהרוני
אבשלום

4.12.2010

בייטמן אנה

11.12.2009

גלב יהודה

אסא שרה

842455/1

אלקובי דוד

30.1.2011

אלקובי יוסף

 843794/1בן–שבת מוניק

30.12.2010

בן–שבת אליהו

842832/1

 843134/1ויערניק חיה

24.12.2010

ויערניק חיים
אריה

מלכה
מרדושה

29.1.1999

מלכה ניסים

842834/1

מלכה עלו

8.11.1991

מלכה ניסים

 843193/1סילקיס פטר

10.10.2000

מסטר ראיסה

843005/1

גלטר ברכה

26.1.2011

 843308/1צוקר חנינה

2.1.2011

צוקר אברהם

פורטנוי
אירית

 843313/1צוקר שוידלה

28.3.2007

צוקר אברהם

 843331/1כהן דוד

24.6.1997

כהן רחל

14.1.2011
 843229/1עטון יוסף
כ' באדר א' התשע"א ( 24בפברואר )2011

עטון ליזה

נפתלי אלמשעלי ,המזכיר הראשי

י"ז באדר א' התשע"א ( 21בפברואר )2011
חנוך גרנביץ ,המזכיר הראשי

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

שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

 843067/1שבתאי דוד

31.1.2011

אדרי ורד

 842873/1זפרני שולמית

29.1.2011

זפרני אושרי

 842969/1בגדדי סמירה

25.1.2011

בגדדי חנה–חני

 843223/1הרשליקוביץ
ישכר

20.12.2010

הרשליקוביץ
יצחק

 843257/1יונה יונה

3.2.2011

ביבי יונה
ישראלה

 842708/1רשיד רבקה

15.1.2011

קוג'מן יפה

 842738/1בוקובזה דוד

26.1.2011

בוקובזה רבקה

 842753/1מזרחי מרים

2.2.2011

מזרחי דוד שי

 842756/1אדרי שמחה

6.1.2011

אדרי מכלוף

י"ב באדר א' התשע"א ( 16בפברואר )2011
שלמה דידי ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

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

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

841319/1

רפאל מאיר
יוסף

21.12.2010

רפאל פינה

841396/1

הינדי צדוק

19.1.2011

הינדי יונה

841861/1

מועלם יששכר 14.1.2011

קריאף מרגלית

841661/1

ליטבק אמיק

13.10.2008

מירונצ'וק פולינה

841684/1

ליטבק אסיה

18.7.2008

מירונצ'וק פולינה

841856/1

בורוס אמיל

22.9.2010

חזן זהבה

842440/1

וסובניקוב
וילה

12.2.2007

וסובניקוב רבקה

842020/1

גרצנשטיין
פאניה

10.12.2010

גרצנשטיין
אנטולי

841863/1

מעלם רחל

12.8.2006

קריאף מרגלית

841954/1

פרסמן לוי

18.12.2010

פרסמן מלכה

842015/1

רבינוביץ'
דורה

24.4.2008

גונין גלינה

3251

תאריך

מס'
תיק

שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

842164/1

דוד לאה

18.10.2010

דוד מיכאל

842372/1

שמשילשוילי
נינה

10.10.1925

שימשילשוילי
דוד

תאריך

מס'
תיק

שם המנוח/ה

842676/1

קרצפלד דוד

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

מס'
תיק

שם המנוח/ה

843264/1

שרון אירית

פטירה
23.12.2010

שם המבקש/ת

יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

אברהם פרץ ,המזכיר הראשי

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

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

842867/1

גזלאן מרי

1.3.2010

גרינשטיין שושנה

842924/1

רבינוביץ
זינאידה

14.1.2003

בסיונוק אינה

843053/1

ביגל גדליהו

26.12.2010

ביגל משה

843092/1

לוי מסינה
רבקה

24.4.2002

צרפתי מזל טוב

843318/1

יעקובוביץ
גיזלה

12.1.2011

מטיאש שרה
סירנה

843434/1

אקלה רדה

26.12.2010

אקלה אנגאוץ

819740/2

דשבסקי בוריס 26.7.2010

ברגר לריסה

819730/2

דשבסקי
ראיסה

27.12.2000

ברגר לריסה

841240/1

רבס מריה

13.11.1981

רבס יואן

841813/1

בן סימון יוסף

30.12.2010

בן סימון עליזה

841946/1

בן עמי סימן
טוב

8.12.2010

בן עמי שלמה

842627/1

אל על דניאל

10.11.2010

אנגלרט פנינה

842631/1

פחימה מרים

24.12.1999

עמר עליזה

842644/1

פחימה שמעון

27.1.2011

עמר עליזה
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בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך

מס'
תיק

שם המנוח/ה

פטירה

843002/1

אנג'ל אברהם

4.1.2011

שם המבקש/ת
אנגל טל יעקב

ט"ז באדר א' התשע"א ( 20בפברואר )2011
צבי מוראד ,המזכיר הראשי

שרון משה

י"ח באדר א' התשע"א ( 22בפברואר )2011

14.2.2010

קרצפלד פסיה

י"א באדר א' התשע"א ( 15בפברואר )2011

י"א באדר א' התשע"א ( 15בפברואר )2011
ניסים דרי ,המזכיר הראשי

פטירה

שם המבקש/ת

הודעות לפי חוק הצהרות מוות
ה"מ 46/10
בעניין :הצהרת מותם של אנשל רוזמן ,רחל רוזמן ,אורי
רוזמן ,פסח פאול רוזנמן ,רגינה רוזנמן ,רישרד הנריק רוזנמן,
איטה הכטקופף ,שרה הכטקופף ,מינדל רוזנמן ,רוזה טייטלבאום,
שרה רוזנמן ביילה רוזנמן.
הודעה
ניתנת בזה הודעה ,לפי תקנה  3לתקנות הצהרות מוות
(סדרי הדין) ,התשי"ג ,1952-כי ביום י"ז בכסלו התשע"א (24
בנובמבר  ,)2010הגישה רחל פוסטבסקי ,מרח' טרומפלדור  ,8זכרון
יעקב ,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 אנשל רוזמן ,רחל רוזמן ,אורי רוזמן ,פסח פאול רוזנמן ,רגינה
רוזנמן ,רישרד הנריק רוזנמן ,איטה הכטקופף ,שרה הכטקופף,
מינדל רוזנמן ,רוזה טייטלבאום ,שרה רוזנמן וביילה רוזנמן,
נספי השואה לפי סעיף  30לחוק.
קרן אורבך-ברנע ,עו"ד
מרכזת ועדת ערר

			
			

ה"מ 52/11
בעניין :הצהרת מותם של שמואל זליג שושנר ,פשה
שושנר ,יעקב ינקל שושנר ,ברנדלה שושנר ,חנה שושנר ,שלמה
שושנר ,חיים שושנר ,נטע שושנר.
הודעה
ניתנת בזה הודעה ,לפי תקנה  3לתקנות הצהרות
מוות (סדרי הדין) ,התשי"ג ,1952-כי ביום י"א בשבט
התשע"א ( 16בינואר  ,)2011הגישה פנינה ריבק ,ע"י
ב"כ עו"ד איל פרוסט ,מרח' חשמונאים  ,100תל 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 שמואל זליג שושנר ,פשה שושנר ,יעקב ינקל שושנר,

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

ברנדלה שושנר ,חנה שושנר ,שלמה שושנר ,חיים שושנר ונטע
שושנר ,נספי השואה לפי סעיף  30לחוק.
קרן אורבך-ברנע ,עו"ד
מרכזת ועדת ערר

			
			

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 24348-01-11

ה"מ 53/11

בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בעניין :הצהרת מותם של הרשליק וינבאום ,חיה רחל
וינבאום ,שמעון אורי בולק וינבאום.

ובעניין פירוק עמותת גשר לחיים  -העמותה למלחמה
באלימות ובסמים ,מס' העמותה .58-034259-0

הודעה

והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים .91340

ניתנת בזה הודעה ,לפי תקנה  3לתקנות הצהרות
מוות (סדרי הדין) ,התשי"ג ,1952-כי ביום י"א בשבט
התשע"א ( 16בינואר  ,)2011הגישה מרים פרנק ,ע"י
ב"כ עו"ד איל פרוסט ,מרח' חשמונאים  ,100תל 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 הרשליק וינבאום ,חיה רחל וינבאום ושמעון אורי בולק
וינבאום ,נספי השואה לפי סעיף  30לחוק.
קרן אורבך-ברנע ,עו"ד
מרכזת ועדת ערר

			
			

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.3.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,4.5.2011בשעה .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 למבקש הודעה על רצונו זה.

ה"מ 54/11

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

בעניין :הצהרת מותם של לאו לם פרלמן ,חדה ארנה פרלמן,
הינדה פרלמן ,גרשון גוסטב פרלמן ,אפרים יעקב פרלמן.

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

הודעה
ניתנת בזה הודעה ,לפי תקנה  3לתקנות הצהרות
מוות (סדרי הדין) ,התשי"ג ,1952-כי ביום י"א בשבט
התשע"א ( 16בינואר  ,)2011הגישה לאה אייזנברג ,ע"י
ב"כ עו"ד איל פרוסט ,מרח' חשמונאים  ,100תל 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 לאו לם פרלמן ,חדה ארנה פרלמן ,הינדה פרלמן ,גרשון
גוסטב פרלמן ואפרים יעקב פרלמן ,נספי השואה לפי סעיף 30
לחוק.
קרן אורבך-ברנע ,עו"ד
מרכזת ועדת ערר

			
			

ה"מ 56/11
בעניין :הצהרת מותם של איטקה (אידה) טקסין ,שלמה
טקסין ,שמואל טקסין וברוך טקסין.
הודעה
ניתנת בזה הודעה ,לפי תקנה  3לתקנות הצהרות מוות (סדרי
הדין) ,התשי"ג ,1952-כי ביום ד' באדר א' התשע"א ( 8בפברואר
 ,)2011הגישה סימה שפריי ,באמצעות האפוטרופסית טובה
ברנסון ,ע"י ב"כ עו"ד אורלי סטולרו-ספיר ,מרח' סוקולוב 86א,
חולון ,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 איטקה (אידה) טקסין ,שלמה טקסין ,שמואל טקסין וברוך
טקסין ,נספי השואה לפי סעיף  30לחוק.
			
			

קרן אורבך-ברנע ,עו"ד
מרכזת ועדת ערר

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 1680-12-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קוסמודילר בע"מ
והמבקש :רסולי סעד ,ע"י ב"כ עו"ד יגאל רענן ,משד' שאול
המלך ( 35בית אמריקה ,קומה  ,7תל אביב .61181
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.12.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,14.9.2011בשעה .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 למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,13.00ביום
.13.9.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יגאל רענן ,עו"ד
בא כוח המבקש
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 10730-12-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אירו  -סי פקודקטס בע"מ ,ח"פ ,51-379990-8
והמבקשים .1 :רחמן יוחננוס ת"ז  .2 ;016915654יוליה
סקבורצוב ,ת"ז  .3 ;304371156טטיאנה ולדיקה ת"ז ;317140762
 .4אורה נגר ,ת"ז .058477407
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.12.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,14.9.2011בשעה .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 מיום
.1.9.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אביחי נ' ורדי ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 49729-01-11
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת רוזנברג שמש את רבינו בע"מ ,ח"פ
,51-046462-1
והמבקשת :תמר כהן ,ת"ז  ,054866754ע"י ב"כ עו"ד מרדכי
כהן ו/או לסלי לוי ,מרח' מעלה השחרור  ,11ת"ד  ,33211חיפה ,טל'
 ,04-8661313פקס' .04-8660909
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.1.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,3.5.2011בשעה .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 ,18.00
ביום .26.4.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מרדכי כהן ,עו"ד
בא כוח המבקשת
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בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 31169-02-11
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סמרט קאסט פתרונות לבנייה מתקדמת
בע"מ ,ח"פ  ,51-409009-1מרח' ג'ובראן חליל ,מעלות תרשיחא
.21550
והמבקשים MESUT KEKLIKCI :דרכון טורקי ,ו– 8אח' ,ע"י
ב"כ עו"ד מסארווה האשם ואח' ,רישיון מס'  ,31363ת"ד  ,778כפר
קרע  ,30075טל'  ,04-6356455פקס' .04-6355583
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.2.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,8.5.2011בשעה .9.45
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.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
האשם מסארווה ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 37089-02-11
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת דיאגנוסטיק טכנולוג'יס בע"מ ,ח"פ
 ,51-148393-5רח' הכרמל  ,2ת"ד  ,267יקנעם עילית  20692ו/
או ע"י בעל המניות והמנהלים הרשומים בהתאם לדו"ח רשם
החברות.
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד ערן אטלס ,ממשרד
עו"ד ערן אטלס ושות' ,רח' הבנקים  ,9חיפה ,טל'  ,04-8511424פקס'
.04-8511423
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.2.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,13.6.2011בשעה .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.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום
.31.5.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ערן אטלס ,עו"ד
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 8997-02-11

פר"ק 40873-07-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קלאב צ'ה בע"מ ,ח"פ ,51-373425-1
והמבקש :שי פולט ,עובד החברה ,ע"י ב"כ עו"ד אמנון בר–לוי,
מרח' יהודה הלוי  ,61תל אביב  ,65781טל' .03-5606888
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.7.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,13.4.2011בשעה .8.30

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א .אלי אחזקה ונוי בע"מ ,ח"פ ,51-364779-2
והמבקשת :חיותה רז פרנקל ,ת"ז  ,52745049ע"י ב"כ עו"ד
שחר בוטון ,מרח' החשמונאים  ,90תל אביב  ,67133טל' ,03-6242444
פקס' .03-6241519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.1.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,18.5.2011בשעה .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 למבקש 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 למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,13.00ביום
.15.3.2011

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,9.00
ביום .11.5.2011

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אמנון בר–לוי ,עו"ד
בא כוח המבקש

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

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 37242-01-11
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אנטר-נט מחשבים וציוד בע"מ ,ח"פ
,51-365876-5
והמבקשים :שמשון דה האס ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד אבי
זילברפלד ,מדרך בן גוריון  ,34רמת גן  ,52573טל'  ,03-5753443פקס'
.03-6124201
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.1.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,18.5.2011בשעה .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 ,13.00
ביום .11.5.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אבי זילברפלד ,עו"ד
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 18205-02-11
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת חקלאי פנלטק מערכות בע"מ ,ח"פ
 ,51-347176-3קיבוץ נצר סירני.
והמבקשים .1 :אלי כהן ,ת"ז  .2 .058616194איברן גניש,
ת"ז  .3 .300354222דורון שני ,ת"ז  .4 .24422271חסן אלג'רושי,
ת"ז  .5 .055779482אלי בוקרה ,ת"ז  .6 .055520274אהרון לחיאני,
ת"ז  .7 .017687591ניר אגלנוב ,ת"ז  .8 .34210237יוסף שרפי ,ת"ז
 .9 .41604935מוחמד אלג'רושי ,ת"ז  .10 .300608908משה חבני ,ת"ז
 .11 .300400009מוחמד סייד ,ת"ז  .12 .021690383ענת כרמי בנרס,
ת"ז  .13 .058640731פייסל סאלח ,ת"ז  .14 .086051042מוחמד סייד,
ת"ז  .15 .21690383עומרי גניש ,ת"ז  .16 .300354214שלמה מוסרי,
ת"ז  .17 .021381744עליזה ארזי ,ת"ז  .18 .027912591אורי בירי ,ת"ז
 ,301424644ע"י ב"כ עו"ד פבל מורוז ,רישיון מס'  18651ו/או ליליה
שבשאי ו/או אלינה פוקס ,מרח' סחרוב  ,22ראשון לציון  ,75707טל'
 ,03-9412222פקס' .03-9412202
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.2.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,18.5.2011בשעה .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.
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את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,13.30
ביום .4.5.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלינה פוקס ,עו"ד
באת כוח המבקשים

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר יום .26.5.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אביחי נ' ורדי ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 19905-02-11
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מתקני משחקים בלעדיים  -ג'י.פי.אי
בע"מ ,ח"פ ,51-141794-1
והמבקשים :יורי זיאץ ,ת"ז  ,322099680ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ינון
פריד ,משד' הרצל  ,1בית יוניטרייד ,אשדוד  ,77454טל' ,08-8677790
פקס' .08-8553571
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.2.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,18.5.2011בשעה .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.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום
.11.5.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ינון פריד ,עו"ד
בא כוח המבקשים

פר"ק 1451-01-11
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת י.א עמל אחזקות בע"מ.
והמבקש :יצחק ישראלי ,ע"י ב"כ עו"ד שמעון בן–נעים ,מרח'
הנרייטה סולד 8א ,באר שבע ,טל'  ,08-6231177פקס' .08-6231176
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.1.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.4.2011בשעה .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 למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים לפני
תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שמעון בן–נעים ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 8874-01-11
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 44320-12-10

ובעניין פירוק חברת תפוז השקעות בע"מ ,ח"פ .51-219293-1

ובעניין פירוק חברת ישא"ב סיטונאות פירות וירקות בע"מ,
ח"פ  ,51-146340-8ע"י ב"כ עו"ד משה דורה ,מרח' היצירה ,18
רמת גן ,טל'  ,03-6093833פקס' .03-6093835

והמבקשים .1 :עוז לוי ,ת"ז  ,034968073הכותל המערבי ,14
באר שבע .2 .יבגני פורמן ,ת"ז  ,312730534רבי עקיבא  ,76/3באר
שבע ,ע"י ב"כ עו"ד נדב דלומי ו/או עינת קנפו לוי ו/או נועה
רבינסקי רייכל ,מרח' רמב"ם  ,4בית הלל ,משרד  ,37באר שבע ,טל'
 ,08-6271315פקס' .08-6651068

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

והמבקשת :מימי הנגב ארגון מים של מושבי הנגב אגודה
חקלאית שיתופית בע"מ ,ח"פ  ,51-001778-0ע"י ב"כ עו"ד אביחי
נ' ורדי ו/או ר' בנין ו/או תם קדם ו/או ד' גילר ו/או צ' אברגיל,
מדרך בן גוריון  ,2מגדל בסר  ,1רמת גן ,טל'  ,03-7526633פקס'
.03-7526888

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.1.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.6.2011בשעה .10.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.12.2010הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,2.6.2011בשעה .11.30

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 משבעה ימים
לפני תאריך הדיון בבקשה.
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ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נדב דלומי ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 31594-02-11
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ד.ר.ס משיאן חברה לבניין והשקעות
בע"מ.
והמבקש :עמנואל משיאן ,ע"י עו"ד תמר קידר ,מרח' אריה בן
אליעזר  ,103/31ת"ד  ,5131אשקלון ,טלפקס'  ,08-6781360נייד 052-
.776952
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.2.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.6.2011בשעה .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  10.30ביום
.26.5.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
תמר קידר ,עו"ד
באת כוח המבקש

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

קולינר תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-340508-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם סלומון ,ת"ד ,232
בצרה ,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.
שי הראל ,עו"ד ,בא כוח החברה

אופרה בכפר בע"מ
(ח"פ )51-370473-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מחלוף איבזקר ,ממכבים
 100ב' ,שוהם ,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.
שי הראל ,עו"ד ,בא כוח החברה

קונטופ מערכות  2001בע"מ
(ח"פ )51-307640-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול שלו ,ת"ז ,53264917
מרח' המתנחלים  ,4גני יהודה ,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.
שאול שלו ,מפרק

אליסון ארועים בע"מ
(ח"פ )51-189650-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מחלוף איבזקר ,ממכבים
 100ב' ,שוהם ,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.
שי הראל ,עו"ד ,בא כוח החברה
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ש.י .כל בו קריסטל בע"מ

שקרצי עפר בע"מ

(ח"פ )51-190594-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל קוזי ,מכפר חיטים
 ,7ראשון לציון ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-329635-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר שקרצי ,מרח' אורנים
 ,9גבעת שמואל ,למפרק החברה.

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

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

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

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

שי הראל ,עו"ד ,בא כוח החברה

עופר שקרצי ,מפרק

עתיקות תנכיות בע"מ
(ח"פ )51-268866-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שירלי גבע-פליישר,
מרח' נחום חפצדי  ,5ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

עולם המזרון והרהיט בע"מ
(ח"פ )51-273501-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בתיה ויצמן ,מרח' שארית
הפליטה  ,24חיפה ,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.

שירלי גבע-פליישר ,עו"ד ,מפרקת

בתיה ויצמן ,מפרק

ניאו  -ציוד רפואי בע"מ

א.א .שיגור בע"מ

(ח"פ )51-160495-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איל קינן ,ת"ז
 ,022550248מרח' ויצמן  ,32תל אביב  ,62091למפרק החברה.

(ח"פ )51-352041-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי נחמני ,מרח' מארק
שאגאל  ,56קרית אתא ,למפרק החברה.

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

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

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

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

איל קינן ,עו"ד ,מפרק

אבי נחמני ,מפרק
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מ.ב.מ מערכות גז בע"מ

אולטרה סאן מערכות אנרגית שמש בע"מ

(ח"פ )51-323462-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל בר ,מרח' משה
לוי  ,11ראשון לציון ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-073644-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם פטר רנד ,ת"ז
 ,067908111משד' בן גוריון  ,6חיפה ,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.

גיל בר ,עו"ד ,מפרק

אברהם פטר רנד ,עו"ד ,מפרק

חושבים מערכות יעול בע"מ
(ח"פ )51-195746-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מירה אברהמי,
ת"ז  ,021479787אצל מ .קמפלר  -משרד עורכי דין ,רח' מרבד
הקסמים  ,1ראש העין ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מירה אברהמי ,עו"ד ,מפרקת

חברה להשקעות מיסודו של י.ט בע"מ
(ח"פ )51-052325-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם אמיתי ,מרח' ויצמן
 ,14תל 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.
אברהם אמיתי ,מפרק

ווייבדג בע"מ

דילוג מחשבים בע"מ

(ח"פ )51-362466-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שיראל בר ,מרח' דרך
עכו  ,58ת"ד  ,2189קרית ביאליק  ,27000למפרקת החברה.

(ח"פ )51-126129-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם אמיתי ,מרח' ויצמן
 ,14תל אביב ,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  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.

שיראל בר ,עו"ד ,מפרקת

אברהם אמיתי ,מפרק
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גירסת ציון בע"מ

דן טל שירותי משרד וחשבונאות ( )1991בע"מ

(ח"פ )51-342184-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל רימון ,מרח' נחל
איילון  ,37תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-160535-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח משה חקק ,מרח'
השקמה  ,17אזור ,למפרק החברה.

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

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

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

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

גיל רימון ,עו"ד ,מפרק

משה חקק ,רו"ח ,מפרק

הקיפוד שרותי תוכן בע"מ
(ח"פ )51-369177-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר זבולון ,מרח'
השקד  ,4רמת אפעל ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אמיר זבולון ,עו"ד ,מפרק

רואים עולם המכללה ללימודי תיירות בע"מ
(ח"פ )51-377927-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן ליבוביץ ,מרח'
בלוך  ,48תל אביב ,טל'  ,03-5624456למפרק 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.
רונן ליבוביץ ,עו"ד ,מפרק

אביעה רננים בע"מ

אולטופ מערכות בע"מ

(ח"פ )51-415472-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמר שרבני ,מרח' קרית
שמונה  ,26/15חולון ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-166525-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול שלו ,ת"ז ,53264917
מרח' המתנחלים  ,4גני יהודה ,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.

תמר שרבני ,מפרקת

שאול שלו ,מפרק

3260

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

סלניום ישראל בע"מ

אי די בי תיירות ותעופה בע"מ

(ח"פ )51-285014-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול שלו ,ת"ז ,53264917
מרח' המתנחלים  ,4גני יהודה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-427937-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אלעד אורני ,ממרכז
עזריאלי ,המגדל המשולש ,קומה  ,33תל אביב ,טל' ,03-6070300
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.
שאול שלו ,מפרק

יתרון חברה להשקעות בע"מ
(ח"פ )52-003258-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אורני אלעד ,ממרכז
עזריאלי ,המגדל המשולש ,קומה  ,33תל אביב ,טל' ,03-6070300
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.
אלעד אורני ,רו"ח ,מפרק

משאבים בניירות ערך והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-088253-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אלעד אורני ,ממרכז
עזריאלי ,המגדל המשולש ,קומה  ,33תל אביב ,טל' ,03-6070300
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.
אלעד אורני ,רו"ח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

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.
אלעד אורני ,רו"ח ,מפרק

דלתור חברה לנאמנות בע"מ
(ח"פ )51-119510-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אלעד אורני ,ממרכז
עזריאלי ,המגדל המשולש ,קומה  ,33תל אביב ,טל' ,03-6070300
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.
אלעד אורני ,רו"ח ,מפרק

דלתור ניירות ערך בע"מ
(ח"פ )51-175367-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אלעד אורני ,ממרכז
עזריאלי ,המגדל המשולש ,קומה  ,33תל אביב ,טל' ,03-6070300
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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלעד אורני ,רו"ח ,מפרק

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.
שי בן–דוד ,עו"ד ,מפרק

סאנשיין דנטל בע"מ
(ח"פ )51-448187-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשוק ג' צ'נדרשיקר ,ת"ז
 ,311686869מרח' ויצמן  ,2תל אביב  ,64239למפרק 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.
אשוק ג .צ'נדרשיקר ,מפרק

בית ארט השקעות  2005בע"מ
(ח"פ )51-366258-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר איל שנהב ,עו"ד ,מרח'
הנחושת  ,4מגדלי אור ,בניין  ,Bקומה  ,11רמת החייל ,תל אביב
 ,69710למפרק 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.
ד"ר אייל שנהב ,עו"ד ,מפרק

שרניר מדעים בע"מ
(ח"פ )51-293103-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי בן-דוד ,מרח' נצח
ישראל  ,46הוד השרון  ,45286למפרק 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.
שי בן-דוד ,עו"ד ,מפרק

דורווט בע"מ
(ח"פ )51-162532-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אירית אלקין ,מרח'
מנחם בגין  ,11רמת גן ,ועו"ד דורון דותן ,מרח' מנחם בגין ,125
תל אביב ,למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
		

השד מקווקז בע"מ
(ח"פ )51-411148-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי בן–דוד ,מרח' נצח
ישראל  ,46הוד השרון  ,45286למפרק החברה.
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דורון דותן ,עו"ד

אירית אלקין ,עו"ד

מפרקים

סטמינה השקעות בע"מ
(ח"פ )51-385022-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2011התקבלה

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס ,ת"ז
 ,050644335מרח' בגין  ,5/3יהוד ,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 גרוס ,מפרק

מותק  -בית לקפה ושוקולד בע"מ
(ח"פ )51-4072331-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.2.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יורם שיפר,
ת"ז  ,05329185מרח' יוחנן הסנדלר  ,20צ'ק פוסט ,חיפה ,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.
יורם שיפר ,רו"ח ,מפרק

גל  -טופ פריצות דרך בע"מ
(ח"פ )51-242288-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.2.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יורם שיפר,
ת"ז  ,05329185מרח' יוחנן הסנדלר ,צ'ק פוסט ,חיפה ,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.
יורם שיפר ,רו"ח ,מפרק

פיינשטיין נאמנות בע"מ
(ח"פ )51-367749-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלישבע חן ,מדרך
חברון  ,101ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלישבע חן ,עו"ד ,מפרקת

רטרוטיים קונספט בע"מ
(ח"פ )51-427586-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בן רובין ,מרח' קרן היסוד
 ,50רעננה ,למפרק החברה.
החלטות אלה קיבלו אישור מחדש באסיפה כללית ביום
.24.2.2011
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
בן רובין ,מפרק

נקודת חן אדריכלות בע"מ
(ח"פ )51-148348-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שולמית זליגמן ,ת"ז
 ,9039256למפרקת החברה.
שולמית זליגמן ,מפרקת

ל.מ .שרותי כח אדם ואחזקות ( )2004בע"מ
(ח"פ )51-348947-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונלי מאירוביץ ,מרח'
נחל שורק  ,5רמת השרון ,למפרקת החברה.
רונלי מאירוביץ ,עו"ד ,מפרקת
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דר מפעלי חינוך בע"מ

אי.וי.איי.אס .בע"מ

(ח"פ )51-213023-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר עמר ,מרח' אבא
הלל סילבר  ,14רמת גן  ,52506למפרק החברה.

(ח"פ )51-292681-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב גורה ,ת"ז ,64566656
מרח' נורווגיה  ,9חיפה ,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.
אמיר עמר ,עו"ד ,מפרק

רמגד  -מסחר ושווק בע"מ
(ח"פ )51-110251-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסתר סיני ,ת"ז ,53299863
מרח' לבונטין  ,30תל אביב ,למפרקת החברה.
אסתר סיני ,מפרקת

מ.ד.י .גלובל קומרס בע"מ
(ח"פ )51-340098-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד וייס ,ת"ז ,05426321
מרח' ותיקים  ,2אבן יהודה ,למפרק החברה.
דוד וייס ,מפרק

נאנוטק בע"מ
(ח"פ )51-280713-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונס זומריס ,ת"ז
 ,303996086מרח' מור  ,16/8חיפה ,למפרק החברה.
יונס זומריס ,מפרק

זאב גורה ,מפרק

ג.ו.ק .פיצה בע"מ
(ח"פ )51-327273-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את הדס גורה ,ת"ז ,055324958
מרח' נורווגיה  ,9חיפה ,למפרקת החברה.
הדס גורה ,מפרקת

גוראון.נט בע"מ
(ח"פ )51-291827-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביבה און ,ת"ז ,054157664
מרח' חנה רובינא  ,2חיפה ,למפרקת החברה.
אביבה און ,מפרקת

דן הולדינגס ה.א .בע"מ
(ח"פ )51-285927-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.4.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נחמי מייזליש ,משד'
דוד המלך  ,12תל אביב ,טל'  ,03-6252000למפרק החברה.
באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ"ל שהתכנסה
ביום  29.11.2010התקבלה החלטה להחליף את המפרקת
שמונתה לעיל ולמנות תחתיה את עו"ד גיל פלד ,מרח' הוברמן
 ,10תל אביב ,למפרק החברה.
גיל פלד ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

Simpson Real Estate S.A

א.ל .בילדינגס ישראל בע"מ

(ח"פ )56-001206-4

(ח"פ )51-414911-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורן כץ ,מרח'
שפרינצק  ,54נתניה ,למפרק החברה.

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר החלפת מפרק
ביום  14.2.2011התפטר עו"ד ניסים סמו ,ת"ז ,002196582
מתפקידו כמפרק החברה ,ובמקומו מונה עו"ד עמי גרינבאום,
ת"ז  ,025314808מרח' החרוץ  ,6תל אביב ,למפרק החברה וקיבל
עליו את המינוי וכל סמכויות הפירוק.
עמי גרינבאום ,עו"ד ,מפרק

עמותת קונסורציום תקשורת אלחוטית רחבת פס
לטווחים קצרים (ע"ר)
(ח"פ )58-042413-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר לויצקי ,אצל
טולצ'ינסקי ,שטרן ,מרציאנו ,כהן ,לויצקי ושות'  -עורכי דין,
מרח' ברקוביץ  ,4תל 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.
אמיר לויצקי ,עו"ד ,מפרק

שילה  -מולות ,דיוור ישיר ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-178671-7
(בפירוק מרצון)

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אורן כץ ,עו"ד ,מפרק

אריה קליפר חומרי בניין בע"מ
(ח"פ )51-068177-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2003התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה קליפר ,מרח' חפץ
חיים  ,6ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אריה קליפר ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח חגי גולדברג ,ת"ז
 ,051897999מרח' כנפי נשרים  ,68ירושלים ,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.
חגי גולדברג ,רו"ח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

יניב אליעזר אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-310852-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.12.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר יניב,
ת"ז  ,064574940מרח' בן סרוק  ,3דירה  ,9הרצליה  ,46490טל'
 ,09-9543374למפרק 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.
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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.

אליעזר יניב ,מפרק

יבגני טיומקין ,מפרק

דוד מונטיפיורי  -חברה לבנייה והשקעות בע"מ

ארימו עבודות צבע ושיפוצים בע"מ

(ח"פ )51-287273-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד מונטיפיורי ,מדרך בן
צבי  ,27/2אשקלון ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-077305-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר אביגדור ,מרח' קרן
היסוד  ,65קרית ביאליק  ,27053למפרק החברה.

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

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

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

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

דוד מונטיפיורי ,מפרק

מאיר אביגדור ,מפרק

חן יעוץ משאבי אנוש בע"מ

בר שירותי אמבולנס בע"מ

(ח"פ )51-373047-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהוד הר חן ,מרח'
ארלוזורוב  ,33הרצליה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-260346-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא קונפורטי ,מרח'
ויצמן  ,47כפר סבא ,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.

אהוד הר חן ,מפרק

גיא קונפורטי ,עו"ד ,מפרק

מד פרום (ישראל) בע"מ

ברמל בע"מ

(ח"פ )51-235163-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יבגני טיומקין ,ת"ז
 ,305826992מרח' הר ריינס  ,15אשדוד ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-237252-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל אקוניס ,ת"ז
 ,058798265מרח' החילזון  ,6רמת גן ,למפרק החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

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.

אייל אקוניס ,עו"ד ,מפרק

יזהר כהן ,מפרק

לרט תחבורה ושרותים בע"מ

תקינות מערכות בע"מ

(ח"פ )51-305677-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד לרט ,ת"ז ,064886120
מהרחבה ג ,מספר  ,7ראש פינה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-441615-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון לוי ,ת"ז ,068323211
מרח' קק"ל  ,12גבעתיים  ,53237למפרק החברה.

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

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

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

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

דוד לרט ,מפרק

דורון לוי ,מפרק

סאט בר  1986סוכנות לביטוח בע"מ

שרבט השכרות רכב בע"מ

(ח"פ )51-110393-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביגדור תשובה ,ת"ז
 ,004159737מרח' רוגוזין  ,4אשדוד  ,77251למפרק החברה.

(ח"פ )51-130554-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף פונקלשטיין,
מרח' קויפמן  ,4תל 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.

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.

אביגדור תשובה ,מפרק

אסף פונקלשטיין ,עו"ד ,מפרק

מגל פרויקטים (איתר) בע"מ

רהיטי ברנדו בע"מ

(ח"פ )51-353051-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יזהר כהן ,מרח' הגפן ,8
רמת גן  ,טל'  ,03-7516462למפרק החברה.

(ח"פ )51-390209-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר ברנדט ,מרח'
ארלוזורוב  ,115חולון ,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.

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,
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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.

אשר ברנדט ,מפרק

אבולח'יר אבוג'בל ,עו"ד ,מפרק

מ .בראונשטיין סוכנות פרסום והפצה בע"מ

החברה לפיתוח רומניה  -ישראל בע"מ

(ח"פ )51-158092-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרדכי סטורזי ,מרח'
רוטשילד  ,34חדרה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-150790-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר אברהם ,ממבוא
ורבנה  ,9יהוד ,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.

מרדכי סטורזי ,עו"ד ונוטוריון ,מפרק

מאיר אברהם ,מפרק

צג ים סוף בע"מ

קרמשי בע"מ

(ח"פ )51-435246-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון מסס ,מרח' עין בוקק
 ,15/7אילת ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-123614-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר אברהם ,ממבוא
ורבנה  ,9יהוד ,למפרק החברה.

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

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

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

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

ציון מסס ,מפרק

מאיר אברהם ,מפרק

עוידאת סלים ובניו בע"מ

נופ לוגיסטיקה בע"מ

(ח"פ )51-241045-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבולח'יר אבוג'בל,
מרח' מג'דל שמס  ,12438ת"ד  ,3025למפרק החברה.

(ח"פ )51-312698-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי שטיין ,מרח' החיטה
 ,2צור משה ,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  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

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.

אורי שטיין ,מפרק

סער שפירא ,עו"ד ,מפרק

ס.ה .מכרזים בע"מ

ד .דוגה  -שירותי קבלנות בנייה והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-413073-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שאדי עיסא ,מכפר
קאסם  ,48810ת"ד  ,2151למפרק החברה.

(ח"פ )51-155647-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלון לוינץ ,מרח' הלל
 ,18ירושלים ,למפרק החברה.

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

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

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

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

שאדי עיסא ,עו"ד ,מפרק

אלון לוינץ ,עו"ד ,מפרק

מ.ס.ר.א שרותי בריאות וסעד בע"מ

ביומטריקו בע"מ

(ח"פ )51-316209-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר אברהם ,ממבוא
ורבנה  ,9יהוד ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-413348-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר שדה ,ת"ז
 ,033522632מרח' שנקר  ,5הרצליה  ,46733למפרק החברה.

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

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

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

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

מאיר אברהם ,מפרק

אמיר שדה ,עו"ד ,מפרק

רכב רועי בע"מ

קומפיוקל מחשבים בע"מ

(ח"פ )51-133883-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סער שפירא ,מבית
הדקל ,משרד  ,201ת"ד  ,192למפרק החברה.

(ח"פ )51-197502-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.3.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס ,ת"ז
 ,050644335מרח' חרוץ  ,6ת"ד  ,9402תל אביב  ,61093למפרק
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  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

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.

צביקה גרוס ,מפרק

מועמר עדוי ,עו"ד ,מפרק

שמרוק קבוצת נופש בע"מ

אקריל אין בע"מ

(ח"פ )51-143460-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי משיח ,אצל
משרד צלרמאיר ,פילוסוף ,רוזובסקי ,צפריר ,טולידאנו ושות',
רח' לינקולן  ,20תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-244086-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליאב יריב ,מרח' ציפמן
 ,53רעננה ,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.

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.
אליאב יריב ,מפרק

רועי משיח ,עו"ד ,מפרק

שינדלמן יהלומים בע"מ
(ח"פ )51-308585-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי גרובס ,מרח'
אבא הלל סילבר  ,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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

פז יוסף בע"מ
(ח"פ )51-153197-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף פז ,ת"ז ,010630267
מרח' בורלא  ,10תל 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 פז ,מפרק

רועי גרובס ,עו"ד ,מפרק

דני בסן בע"מ
קפיטל חברה למזון בע"מ
(ח"פ )51-286588-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מועמר עדוי,
מטורעאן  ,16950ת"ד  ,668למפרק 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.
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(ח"פ )51-327989-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גילה קונפינו ,ת"ז
 ,058407701מרח' סוקולוב  ,48רמת השרון ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

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.

גילה קונפינו ,עו"ד ,מפרקת

עידן ליטמן ,עו"ד ,מפרק

דאבל אר .מהנדסים בע"מ

כיוון חדש בע"מ

(ח"פ )51-403704-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לאה רון ,ת"ז ,8203259
מרח' מוריה  ,22רמת גן ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-387554-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי נגור ,ת"ז ,059217976
משדרות הפרחים  ,41רעות ,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  7ימים 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.

לאה רון ,מפרקת

שי נגור ,מפרק

קבוצת רכישה  -מתאגדים בע"מ
(ח"פ )51-435389-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צח מליחי ,מרח'
רוטשילד  ,45ראשון 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.
צח מליחי ,עו"ד ,מפרק

ש.שם אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )51-260159-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב כהן,
מרח' העצמאות  ,40יהוד ,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.
יניב כהן ,עו"ד ,מפרק

גונן  -סוכנות מרכזית בע"מ
(ח"פ )51-064562-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידן ליטמן ,מרח'
לוינסון  ,12גדרה ,טל'  ,08-8692332למפרק 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  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

הפטל האדום בע"מ
(ח"פ )51-305450-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תולי ביבי ,ת"ז ,59222125
מרח' קיבוץ גלויות  ,24מושב בצרה ,למפרק החברה.
תולי ביבי ,מפרק
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סופר אקס ייעוץ הפקה ושיווק בע"מ

דיאמוואי אינטרנשינל פתרונות בינה עיסקית בע"מ

(ח"פ )51-265795-8

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  ,21.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יהושע ביץ ,מרח'
התע"ש  ,20כפר סבא ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-405487-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון סבירסקי ,מרח' התומר
 ,17אבן יהודה ,למפרק החברה.

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יהושע ביץ ,רו"ח ,מפרק

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

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

אהרון בצלאל בע"מ
(ח"פ )51-062660-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יורם אברמזון ,מרח'
אהליאב  ,4ירושלים ,למפרק החברה.

אלון סבירסקי ,מפרק

עתיד בטוח זכויות בע"מ
(ח"פ )51-329099-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חיים גל ,מדרך מנחם
בגין  ,154תל 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.

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.
יורם אברמזון ,רו"ח ,מפרק

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

ארז כוח אדם בע"מ
(ח"פ )51-228721-0

היולט-פקרד מז'רמנט אקוויפמנט בע"מ

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז זוהר ,ת"ז ,029035763
מרח' דוד וולפסון  ,7/2אשדוד ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-280199-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את טליה קיפר ,ת"ז ,051189298
מרח' דפנה  ,9רעננה  ,43662למפרקת החברה.

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק 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.
ארז זוהר ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
טליה קיפר ,מפרקת
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ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

דיסק-או-טק מחשבים והצלת מידע בע"מ

קי.טי.בי .סחר בין–לאומי תרופות ומזון בע"מ

(ח"פ )51-304903-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יהושע ביץ ,מרח'
התע"ש  ,20כפר סבא ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-180587-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסנת רובין ,ת"ז
 ,054180377מרח' הגפן  ,34גבעת שמואל ,למפרקת החברה.

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

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

ראב"ד  -תכשיטים בע"מ

שלמה לירן ניהול וייעוץ בע"מ

יהושע ביץ ,רו"ח ,מפרק

(ח"פ )51-160818-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורית אטיאס ,מרח'
אלומות  ,14רמת אפעל ,למפרקת 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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אורית אטיאס ,מפרקת

טי  -וויז (ישראל)  2004בע"מ
(ח"פ )51-355756-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי איל ,ת"ז ,028561165
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.
עדי איל ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

(ח"פ )51-439507-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רמי בן–נתן ,ת"ז
 ,054571971אצל ארדינסט בן נתן ושות' ,עורכי דין ,רח' ברקוביץ'
 ,4קומה  ,13תל אביב  ,64238למפרק 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.
רמי בן–נתן ,עו"ד ,מפרק

ספרינט קרנות גידור בע"מ
(ח"פ )51-387127-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ויקטור תשובה ,מרח'
היצירה  ,3בית ש.א.פ ,.רמת גן  ,52521למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ויקטור תשובה ,עו"ד ,מפרק

3273

נחמה קלך ( )2000בע"מ

המזרח הקרוב המוצרים לבית בע"מ

(ח"פ )51-305648-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.3.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס ,ת"ז
 ,050644335מרח' חרוץ  ,6ת"ד  ,9402תל אביב  ,61093למפרק
החברה.

(ח"פ )51-336477-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמר סמאח ,ת"ז
 ,034855643למפרק החברה.
עמר סמאח ,עו"ד ,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.

אלקודס יאבוס להנהלה וייעוץ בע"מ

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

פסיפס נכסים בע"מ
(ח"פ )51-446504-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.3.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אפרת חממי,
ת"ז  ,029322278מרח' אבא הלל סילבר  ,12רמת גן ,למפרקת
החברה.

(ח"פ )51-440171-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית מיוחדת של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
ולמנות את חמורי עבד אלמועין ,ת"ז  ,86014503מבית חנינה,
ירושלים ,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.
חמורי עבד אלמועין ,מפרק

אל–פלג החזקות בע"מ

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

(ח"פ )51-247813-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית מיוחדת של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.2.2011התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את עופר אל–פלג ,ת"ז ,55505770
מרח' רמות ים  ,93הרצליה ,למפרק החברה.

ירושלים עיר הקודש.קום בע"מ

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.
אפרת חממי ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )51-241243-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרול טאף ,מרח' הפלמ"ח
 ,40ירושלים  ,92542למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לכתובת חביבה רייך  ,5ירושלים ,לידי קרול טאף.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
קרול טאף ,מפרקת
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עופר אל–פלג ,מפרק

נוטרימד מרכז קליני לטיפול תזונתי בע"מ
(ח"פ )51-422414-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.2.2011התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד לביא ,ת"ז ,38239547
מרח' הציונות  ,1/4ירושלים ,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.
דוד לביא ,מפרק

אם .איי .טי מערכות בע"מ
(ח"פ )51-328807-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה סער ,ת"ז ,051667608
מרח' החורש  ,1יהוד ,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.
משה סער ,מפרק

של החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
ולמנות את יעקב שלמה ,ת"ז  ,51027290מרח' ויצמן ,104/17
נתניה ,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.
יעקב שלמה ,מפרק

המרכז לפיתוח החינוכי והתרבות הירושלמית בע"מ
(ח"פ )51-345080-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
ולמנות את מחמד סוואן ,ת"ז  ,80795123מרח' אבו טובידה ,2
ג'בל מוכבר ,ירושלים ,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.
מחמד סוואן ,מפרק

אי.איי.או תקשורת ומחשבים בע"מ

ט.מ.ק המושבה

(ח"פ )51-383945-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף עמית ,ת"ז ,28943157
מרח' הנופר  ,6/6יבנה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-394304-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר 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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסף עמית ,מפרק

ש.י .קייטרינג  -אחים יעקב בע"מ
(ח"פ )51-217036-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.4.2011בשעה  ,10.00ברח' יגאל אלון  ,55תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף זיקובסקי ,מפרק

מבני חוסן בע"מ
(ח"פ )51-411217-6
(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  ,27.4.2011בשעה  ,17.30אצל המפרק ,עו"ד נעם מ'
זוכמן ,רח' הברזל  ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נעם מ' זוכמן ,עו"ד ,מפרק
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אורתו-דוק בע"מ
(ח"פ )51-388608-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נאסים אלקרנאוי ,ת"ז
 ,0277576016מרהט שכונה  ,18בית  ,76למפרק 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.
נאסים אלקרנאוי ,מפרק

מגדל על הים ( 33ראש העין) בע"מ
(ח"פ )51-170882-8
(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  ,2.5.2011בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
אחוזה  ,96קומה ד' ,רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אנטוני ווקס ,עו"ד ,מפרק

קפטרסט בע"מ
(ח"פ )51-110110-7
(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  ,2.5.2011בשעה  ,9.30במשרד המפרק ,רח'
אחוזה  ,96קומה ד' ,רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אנטוני ווקס ,עו"ד ,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.
רוני נתנאל ,מפרק

לשיר בע"מ
(ח"פ )51-200365-8
(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  ,4.5.2011בשעה  ,9.00אצל המפרק ,ברח'
מזא"ה  ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רוני נתנאל ,מפרק

כ.ל .אותנטי בע"מ
(ח"פ )51-402265-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'רסי לירון ,ת"ז ,033431511
מרח' מרדכי מאייר  ,5תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ג'רסי לירון ,מפרקת

כ.ל .אותנטי בע"מ
(ח"פ )51-402265-6
(בפירוק מרצון)

לשיר בע"מ
(ח"פ )51-200365-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני נתנאל ,ת"ז ,054276720
מרח' מזא"ה  ,20תל אביב ,למפרק החברה.
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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  ,4.5.2011בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח'
מרדכי מאייר  ,5תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ג'רסי לירון ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

מ.ש.א .כל רהיט בע"מ
(ח"פ )51-103118-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו משה ,ת"ז
 ,072860646מרח' החרושת  ,17רמת השרון ,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.
אליהו משה ,מפרק

מ.ש.א .כל רהיט בע"מ
(ח"פ )51-103118-9
(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  ,4.5.2011בשעה  ,9.00אצל המפרק ,מרח'
החרושת  ,17רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליהו משה ,מפרק

זירות מטבע בע"מ
(ח"פ )51-383359-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבשלום אלקבץ ,ת"ז
 ,059601757מרח' דבורה הנביאה  ,20תל 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.
אבשלום אלקבץ ,מפרק

זירות מטבע בע"מ
(ח"פ )51-383359-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

הנ"ל תתכנס ביום  ,4.5.2011בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
דבורה הנביאה  ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבשלום אלקבץ ,מפרק

ישראסרב תקשורת (מרכז האינטרנט הישראלי) בע"מ
(ח"פ )51-260201-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.5.2011בשעה  ,11.00במשרד המפרק ,רח'
ויצמן  ,130כפר סבא  ,44203לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמית יודפת ,עו"ד ,מפרק

טי.די.אי צחי דוידוב יזמויות בע"מ
(ח"פ )51-246468-6
(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  ,6.5.2011בשעה  ,20.00אצל המפרק ,רח' תמר ,16
נווה מונוסון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צחי דוידוב ,מפרק

אברהם פאר  -יעוץ ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-329321-7
(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  ,8.5.2011בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
ענבר  ,19קיסריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם משה פאר פלוצקר ,מפרק

מונית אדיר ראשון בע"מ
(ח"פ )51-269121-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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הנ"ל תתכנס ביום  ,8.5.2011בשעה  ,15.00ברח' יפו  ,97קומה
 ,7משרד  ,714לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקוב ג'בר ,עו"ד ,מפרק

י.ר.ח .ברק בע"מ
(ח"פ )51-271433-8
(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  ,8.5.2011בשעה  ,15.00במשרד עו"ד לנדאו
& יהודיין ,רח' בן גוריון  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
גד לנדאו ,עו"ד ,מפרק

העצמה שיווק רשתי בע"מ
(ח"פ )51-332025-9
(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  ,9.5.2011בשעה  ,13.00במשרד עו"ד לנדאו
& יהודיין ,רח' בן גוריון  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
גד לנדאו ,עו"ד ,מפרק

תאגין אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-306991-4
(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  ,9.5.2011בשעה  ,15.00במשרד לנדאו & יהודיין,
רח' בן גוריון  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גד לנדאו ,עו"ד ,מפרק

רישום וניהול בע"מ
(ח"פ )51-039093-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיוה טבת ,מרח' אוסקר
שינדלר 5ב ,תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
זיוה טבת ,מפרקת

רישום וניהול בע"מ
(ח"פ )51-039093-3
(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  ,8.5.2011בשעה  ,13.00במשרדי עו"ד נדב סער ,רח'
בגין  ,7קומה  ,16רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיוה טבת ,מפרקת

נאמנות שאג-בילו בע"מ
(ח"פ )51-381189-3
(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  ,9.5.2011בשעה  ,10.00ברח' הירקון  ,113תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם לוין ,מפרק

עופרד בע"מ
(ח"פ )51-293941-4
(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  ,9.5.2011בשעה  ,12.00ברח' הירקון  ,113תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם לוין ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6215י"ח באדר ב' התשע"א24.3.2011 ,

ש.ר )2008( 3 .בע"מ

גי.אי.אנד.אר .סוכנויות טקסטיל בע"מ

(ח"פ )51-419226-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-178338-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.5.2011בשעה  ,11.00ברח' דובנוב  ,25תל
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  ,11.5.2011בשעה  ,10.00ברח' הלסינקי  ,16תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור סגל ,עו"ד ,מפרק

ירון אילון ,עו"ד ,מפרק

חברה להחזקות בנאמנות  -משה רון בע"מ

שרות קול בארץ בע"מ

(ח"פ )51-180501-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-310748-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.5.2011בשעה  ,10.00ברח' מצפה  ,7רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.5.2011בשעה  ,10.00ברח' משה בקר ,23
ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה רון ,מפרק

משה דוש ,מפרק

חברה לנאמנות לטובת לקוח מספר  825בע"מ

ביבלו תקשורת בע"מ

(ששמה הקודם היה חברת משה רון (קרוננברג)
משרד עורכי דין)
(ח"פ )51-271883-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-437749-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.5.2011בשעה  ,11.00ברח' מצפה  ,7רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
משה רון ,מפרק

נולג'ים בע"מ
(ח"פ )51-316163-8
(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  ,11.5.2011בשעה  ,11.00במשרד עו"ד לנדאו
& יהודיין ,רח' בן גוריון  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.5.2011בשעה  ,15.30במשרדי החברה ,רח' דב
פרידמן  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמי ברלב ,עו"ד ,מפרק

לאגום הולדינגס בע"מ
(ח"פ )51-414962-4
(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  ,12.5.2011בשעה  ,11.00ברח' לוין קיפניס
 ,31תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ז'אן דוד בן קימון ,מפרק

גד לנדאו ,עו"ד ,מפרק
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ר.ל .מניטה בע"מ

ליידי קטרין בע"מ

(ח"פ )51-307134-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-372578-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.5.2011בשעה  ,10.00אצל סטלה מרט ,רח'
האזמרגד  ,4אבן יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.5.2011בשעה  ,9.00ברח' פורצי הדרך
 ,22אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סטלה מרט ,מפרקת

יצחק לב טוב ,מפרק

ריסימקס סחר חוץ ( )1982בע"מ

פוטו פילם טל  -יבוא מוצרי צילום בע"מ

(ח"פ )51-094595-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-114817-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.5.2011ברח' מנחם בגין  ,12רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.5.2011בשעה  ,9.00ברח' תל חי  ,10כפר
אז"ר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אתי סמל ,עו"ד ,מפרקת

בלהה טל ,מפרקת

שורפייס בע"מ

טופלנס בע"מ

(ח"פ )51-290703-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-266687-6
(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  ,16.5.2011בשעה  ,15.00במשרדי החממה
הטכנולוגית טרגטק ,רח' הגביש 4א ,נתניה ,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  ,18.5.2011בשעה  ,9.00ברח' דרך בר יהודה ,147
נשר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי וילף ,מפרק

יעקב אלעד ,עו"ד ,מפרק

איסט מד פלסטיקס בע"מ

מ.פ .רותם נכסים בע"מ

(ח"פ )51-192563-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-238816-6
(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  ,17.5.2011בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
מושב בן עמי  ,22809לשם 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  ,26.4.2011בשעה  ,10.00ברח' הנמל ,33
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי פלר ,עו"ד ,מפרק

מאיר צבע ,מפרק
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