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הודעה על מינוי נציגות הממשלה בוועדת הבחירות 
למועצת הרבנות הראשית לישראל

לפי חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980

הרבנות  לחוק  11)א(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
למנות  הממשלה  החליטה  התש"ם-11980,  לישראל,  הראשית 
פינקלשטיין  ציפורה  ואת  פריש  שרה  )בדימוס(  השופטת  את 
הרבנות  למועצת  הבחירות  בוועדת  הממשלה  לנציגות 

הראשית לישראל.

ז' בתשרי התשע"ד )11 בספטמבר 2013(
)חמ 3-2297(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התש"ם, עמ' 90; התשס"ד, עמ' 300.  1

הודעה על מתן היתר לקבלת תרומה
מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה להתיר למשרד ראש 
לישראל  המאוחדת  המגבית   - היסוד  מקרן  לקבל  הממשלה 
שיחזור  לשם  ארה"ב,  דולר   10,000,000 של  בהיקף  תקומה 
בית  בחוק  כאמור  בו,  מוזאון  והקמת  העצמאות  בית  ושימור 

העצמאות, התשס"ט-12009.

ז' בתשרי התשע"ד )11 בספטמבר 2013(
)חמ 3-4441(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"ט, עמ' 294.  1

הודעה בדבר הרכב הוועדה למינוי קאדים
לפי חוק הקאדים, התשכ"א-1961

לפי סעיף 4)ב( לחוק הקאדים, התשכ"א-11961, אני מודיעה 
שהרכב הוועדה למינוי קאדים הוא כדלקמן:

ציפי לבני, שרת המשפטים - יושבת ראש הוועדה

אחמד נאטור, נשיא בית הדין השרעי לערעורים - חבר

יעקב פרי, שר - חבר

עבד אלחכים סמארה, קאדי - חבר

ראובן )רובי( ריבלין, חבר הכנסת - חבר

עיסאויי פריג', חבר הכנסת - חבר

עפו אגבאריה, חבר הכנסת - חבר

מנאל חליחל, עורכת דין - חברה

רסמי זחאלקה, עורך דין - חבר.

הודעות קודמות על הרכב הוועדה למינוי קאדים - בטלות.

י"ב בתשרי התשע"ד )16 בספטמבר 2013(
)חמ 3-260-ה2(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"א, עמ' 118; התש"ע, עמ' 253.  1

מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה 
ועובדי גופים מבוקרים

לפי חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963

המדינה  שירות  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הממשלה2,  ראש  עם  ובהתייעצות  התשכ"ג-11963,  )משמעת(, 
אני ממנה את הרשומים מטה לחברי בית הדין למשמעת לפי 

הסעיף האמור:

מתוך רשימת המשפטנים:

סלין נהיר

עדי אזולאי\

סילויה פריימן

מיכל סגן כהן

עובדיה רחמים

מתוך רשימת נציב השירות:

עוזיאל בלשאי

אסתר תמר

חנה אני חי

הניה מרקוביץ

תוקף המינוי לחמש שנים.

י"ב בתשרי התשע"ד )16 בספטמבר 2013(
)חמ 3-399-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 50; התשנ"ד, עמ' 82.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 3790.  2

הודעה על גמר כהונתו של חבר בוועדות ערר
לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

מינהליים,  דין  בתי  לחוק  14)א(  לסעיף  בהתאם 
התשנ"ב-11992, אני מודיעה על גמר כהונתו של אליעזר אביטן, 
חבר בוועדות עררים לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, 

התשי"ז-21957, במחוז דרום, עקב התפטרותו.

כ"ז באלול התשע"ג )2 בספטמבר 2013(
)חמ 3-2369(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  1

ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשל"ח, עמ' 212.  2

מינוי יושב ראש לוועדת משמעת
לפי חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14ב לחוק המתווכים במקרקעין, 
התשנ"ו-11996, אני ממנה את עורך הדין יאיר חסדיאל ליושב 

ראש ועדת המשמעת.

תוקף המינוי לארבע שנים.

כ"ג באלול התשע"ג )29 באוגוסט 2013(
)חמ 3-2758(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ו, עמ' 70.  1
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מינוי חבר למועצת רואי החשבון
לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955

חשבון,  רואי  לחוק  2)א()9(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשט"ו-11955, ועל פי המלצת המועצה להשכלה גבוהה, אני 

ממנה את הרצל פטל לחבר במועצת רואי החשבון.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ה' בתשרי התשע"ד )9 בספטמבר 2013(
)חמ 3-224-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשט"ו, עמ' 26; התשמ"ח, עמ' 212.  1

מינוי יושב ראש ועדת בחירות
לפי תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר בחירת נציגי המגדלים(, 

התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7)א()1( לתקנות המועצה לענף 
הלול )כללים בדבר בחירות נציגי המגדלים(, התשס"ה-12005, 
בדימוס,  מחוזי  משפט  בית  שופט  עמית2,  נתן  את  ממנה  אני 
לפי  הלול,  לענף  המועצה  של  הבחירות  ועדת  ראש  ליושב 

התקנה האמורה.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ג באלול התשע"ג )29 באוגוסט 2013(
)חמ 3-3426(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ק"ת התשס"ח, עמ' 828; התשס"ט, עמ' 230.  1

י"פ התשס"ה, עמ' 3929; התש"ע, עמ' 2541.  2

מינוי
לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, 

התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ג לחוק המרכז לגביית קנסות, 
הרשומות  את  ממנה  אני  התשנ"ה-11995,  והוצאות,  אגרות 
פריסת  פיגורים,  תוספת  מתשלום  פטור  מתן  לעניין  מטה, 

תשלום חוב או דחייתו, בהתאם לסעיף האמור, כמפורט להלן:

עורכת הדין ענת הר אבן

עורכת הדין ענת ליברמן

עורכת הדין הדס אורבך.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ו' בתשרי התשע"ד )10 בספטמבר 2013(
)חמ 3-2641(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ח, עמ' 170; התש"ע, עמ' 296.  1

הודעה על ביטול מינוי
לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, 

התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ג לחוק המרכז לגביית קנסות, 
אגרות והוצאות, התשנ"ה-11995, אני מודיעה על ביטול מינויה 

של אביגיל ז'נינה ון קפרלד2, לעניין מתן פטור מתשלום תוספת 
פיגורים, פריסת תשלום חוב או דחייתו, לפי הסעיף האמור.

תוקף הביטול מיום י"ג באלול התשע"ג )19 באוגוסט 2013(.

ו' בתשרי התשע"ד )10 בספטמבר 2013(
)חמ 3-2641(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

התשע"ב, עמ' 5858.  2

מינוי יושב ראש לוועדת ערר
לפי חוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956

הצומח,  הגנת  לחוק  2ד)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשט"ז-11956, אני ממנה את עורך הדין יאיר חסדיאל, ליושב 

ראש ועדת הערר.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ג באלול התשע"ג )29 באוגוסט 2013(
)חמ 3-2689(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשט"ז, עמ' 79; התשכ"ו, עמ' 44.  1

הודעה בדבר מינוי רופא מוסמך מחוזי
לפי תקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים )טיפול רפואי(, 
נול  שמואל  ד"ר  את  מיניתי  כי  מודיע  אני  התשי"ד-11954, 

לרופא מוסמך מחוזי במחוז טבריה, לעניין התקנה האמורה.

תוקף המינוי עד יום א' באייר התשע"ד )1 במאי 2014(.

ב' באלול התשע"ג )8 באוגוסט 2013(
)חמ 3-183-ה2(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשס"ח, עמ' 565 ועמ' 1007.  1

הודעה בדבר מינוי רופא מוסמך מחוזי
לפי תקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-1954

)טיפול  הנכים  לתקנות   2 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
רפואי(, התשי"ד-11954, אני מודיע כי מיניתי את ד"ר אנטולי 
סימנובסקי, לרופא מוסמך מחוזי במחוז רחובות, לעניין התקנה 

האמורה.

בדצמבר   31( התשע"ד  בטבת  כ"ח  יום  עד  המינוי  תוקף 
.)2013

כ"ב באלול התשע"ג )28 באוגוסט 2013(
)חמ 3-183-ה2(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשס"ח, עמ' 565 ועמ' 1007.  1

 
ס"ח התשנ"ח, עמ' 170; התש"ע, עמ' 296.  1
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בסעיף 24 לנוהל -   .1

"סעיפים  יבוא  8)כג("  "סעיף  במקום  )א(,  קטן  בסעיף   )1(
8)כג( ו–3)ב(";

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:  )2(

")ה( תחילתו של סעיף 3)ב( ביום א' בניסן התשע"ד )1   
באפריל 2014(."

תחילתו של התיקון ביום פרסומו.  .2

כ"ח באלול התשע"ג )3 בספטמבר 2013(
)חמ 3-4447(

יאיר לפיד  
שר האוצר  

 הארכת תקופת הטלת תפקיד מנהל כללי זמני
למשרד התקשורת

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נציב שירות  ולאחר התייעצות עם  )מינויים(, התשי"ט-11959, 
המדינה, אני מאריך את תקופת הטלת תפקיד המנהל הכללי 
בכיר2  מנהל  סגן  שמילה,  מימון  על  התקשורת  משרד  של 
)פיקוח ואכיפה מערך התקשורת(, מיום י' בתשרי התשע"ד )14 
בספטמבר 2013(, לשלושה חודשים או עד מינוי של קבע, לפי 

המוקדם.

ז' בתשרי התשע"ד )11 בספטמבר 2013(
)חמ 3-1173(

                                                        גלעד ארדן
                                       שר התקשורת והשר להגנת העורף

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 5376.  2

מינוי יושב ראש הנהלת הקרן לשמירת הניקיון
לפי תקנות שמירת הניקיון )קרן לשמירת הניקיון(, התשמ"ו-1986

בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 2 לתקנות שמירת הניקיון )קרן 
לפלר  דוד  את  ממנה  אני  התשמ"ו-21986,  הניקיון(,  לשמירת 
ליושב ראש הנהלת הקרן לשמירת הניקיון, במקומה של אלונה 
שפר )קארו(3, כל עוד הוא משמש בתפקידו כמנהל הכללי של 

המשרד להגנת הסביבה.

כ"ו באלול התשע"ג )1 בספטמבר 2013(
)חמ 3-1823(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

י"פ התשמ"ט, עמ' 2690.  1

ק"ת התשמ"ו, עמ' 411.  2

י"פ התשע"א, עמ' 4065.  3

הודעה בדבר בחינות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )בחינות בדיני 

ישראל ובאתיקה מקצועית(, התשל"ג-1972

ושירותי  פרטיים  חוקרים  לתקנות  1)ב(  לתקנה  בהתאם 
מקצועית(,  ובאתיקה  ישראל  בדיני  )בחינות  שמירה 
ישראל  בדיני  בחינות  כי  בזה  מודיע  אני  התשל"ג-11972, 

הודעה בדבר מינוי רופא מוסמך מרחבי
לפי תקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-1954

)טיפול  הנכים  לתקנות   2 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
רפואי(, התשי"ד-11954, אני מודיע כי מיניתי את ד"ר אנטולי 
סימנובסקי, לרופא מוסמך מרחבי במרחב מרכז, לעניין התקנה 

האמורה.

בדצמבר   31( התשע"ד  בטבת  כ"ח  יום  עד  המינוי  תוקף 
.)2013

כ"ב באלול התשע"ג )28 באוגוסט 2013(
)חמ 3-183-ה2(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשס"ח, עמ' 565 ועמ' 1007.  1

הודעה בדבר ביטול מינוי רופא מוסמך מרחבי
לפי תקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-1954

)טיפול  הנכים  לתקנות   2 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
רפואי(, התשי"ד-11954, אני מודיע כי ביטלתי את המינוי של 
מרכז  במרחב  מרחבי  מוסמך  לרופא  סימנובסקי,  אנטולי  ד"ר 

ורחובות2.

כ"ב באלול התשע"ג )28 באוגוסט 2013(
)חמ 3-183-ה2(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשס"ח, עמ' 565 ועמ' 1007.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 4375.  2

הודעה בדבר מינוי סגן רופא מוסמך ראשי
לפי תקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים )טיפול רפואי(, 
התשי"ד-11954, אני מודיע כי מיניתי את ד"ר מרדכי לובוצקי 

לסגן רופא מוסמך ראשי, לעניין התקנה האמורה.

תוקף המינוי מיום חתימתו.

כ"ב באלול התשע"ג )28 באוגוסט 2013(
)חמ 3-183-ה2(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשס"ח, עמ' 565 ועמ' 1007.  1

תיקון נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה 
ולדיון בהן

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

התקציב,  יסודות  לחוק  3א)ו(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לממשלה,  היועץ המשפטי  עם  ובהתייעצות  התשמ"ה-11985, 
נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה  אני קובע כי 

במוסדות ציבור ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל(, יתוקן כך - 

 
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 3172 ועמ' 5152.  2

 
ק"ת התשל"ג, עמ' 9.  1
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)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלקה   ,6657 כגוש  המזוהה  השרון,  בהוד  קרקע  חטיבת   
בשלמות 262; הייעוד: שצ"פ.

י"ט באלול התשע"ג )25 באוגוסט 2013(

)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 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הר/43/88, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3848, 
התשנ"א, עמ' 1350, מודיעה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה הוד השרון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלקה   ,6455 כגוש  המזוהה  השרון,  בהוד  קרקע  חטיבת   
בשלמות 96; הייעוד: שב"צ ודרך.

י"ט באלול התשע"ג )25 באוגוסט 2013(

)חמ 3-2(
חי אדיב  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד השרון  

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

ובאתיקה מקצועית יתקיימו ביום ראשון ל' בחשוון התשע"ד )3 
בנובמבר 2013(, בשעה 10.00, במרכז הקונגרסים, בנייני האומה, 

שד' שז"ר 1, ירושלים.

רשאי להיבחן מי שהגיש בקשה בכתב להיבחן עד 15 ימים 
)המצטברים(  התנאים  בכל  ועומד  הבחינה  של  קיומה  לפני 

האלה:

הגיש טופס בקשה לקבלת רישיון חוקר פרטי;  )1(

עבר בדיקה, רישום פלילי מטעם המחלקה לרישוי חוקרים   )2(
פרטיים ושירותי שמירה;

פטרה  שמירה  ושירותי  פרטיים  חוקרים  לרישוי  הוועדה   )3(
חודשים   18 )לפחות  ההתאמנות  תקופת  ממחצית  אותו 
מחצית  לפחות  שסיים  או  חודשים(   36 של  תקופה  בתוך 

תקופת התאמנותו באישור הוועדה;

קיבל זימון לבחינה מטעם המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים   )4(
ושירותי שמירה.

כ"ו בתשרי התשע"ד )30 בספטמבר 2013(
)חמ 3-2319(

חיים קלוגמן  
יושב ראש ועדת הרישוי  

הודעה על מינוי זמני של מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   2 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מועצת עיריית טירה בישיבתה מיום כ' באלול התשע"ג 
הארנונה  למנהל  עבדאלחי,  סופיאן  את   ,)2013 באוגוסט   26(
למגורים ועמ"ת )עסקים מסחר ותעשייה לרבות מלאכה( לעניין 

החוק האמור.

תוקף המינוי למשך תקופת היעדרותו של מנהל הארנונה 
למגורים יוסף קאסם.

כ"ו בתשרי התשע"ד )30 בספטמבר 2013(
)חמ 3-265-ה2(

מאמון עבדאלחי  
ראש עיריית טירה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 

1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הר/1/302, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1502, 
התשכ"ט, עמ' 756, מודיעה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה הוד השרון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בקרית אתא, המזוהה כ-  

חלקי חלקותגוש

10250,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,6 
27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18

10252,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,84 
112 ,108 ,107 ,96 ,95 ,94 ,93

105179 ,6

הייעוד: הרחבת דרך.  

כ"ו באלול התשע"ג )1 בספטמבר 2013(

)חמ 3-2(
יעקב פרץ  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קרית אתא  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  כס/14/1/א, 
בזה  מודיעה   ,2770 עמ'  התשמ"ה,   ,3217 הפרסומים 
 - )להלן  סבא  כפר  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ח/124,  ובהתאם לתכנית מס'  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1586, 
התש"ל, עמ' 857, מודיעה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חולון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בחולון, המזוהה כגוש 7163, ח"ח 22, חלקים   
במושעא 7/48.

כ"ג באלול התשע"ג )29 באוגוסט 2013(

)חמ 3-2(
מוטי ששון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חולון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
כ/150,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
760, מודיעה בזה הוועדה המקומית  2595, התש"ם, עמ' 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  אתא  קרית  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו  הקרקע(   - )להלן  להלן 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.



475 ילקוט הפרסומים 6668, ג' בחשוון התשע"ד, 7.10.2013 

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נס/1/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1874, 
התשל"ג, עמ' 427, מודיעה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ציונה  נס  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

ושדרות  גלויות  קיבוץ  ברחוב  ציונה,  בנס  קרקע  חטיבת   
דרך,  בייעודים:   ,379 חלקה   ,3641 כגוש  המזוהה  אפרים, 

שב"צ ושצ"פ.

כ"ז באלול התשע"ג )9 בספטמבר 2013(

)חמ 3-2(
יוסי שבו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
נס/67,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2614, התש"ם, עמ' 1318, מודיעה בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ציונה  נס  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
שצ"פ  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

ודרך.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר סבא, ששטחה וייעודה כדלקמן:  

גוש
חלקי

חלקה

שטח
החלקה

במ"ר

שטח
הפקעה

ייעודבמ"ר

דרך75951191,47161

שצ"פ230

י"א באב התשע"ג )18 ביולי 2013(

)חמ 3-2(
יהודה בן חמו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה כפר סבא  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נס/1/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1874, 
התשל"ג, עמ' 427, מודיעה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ציונה  נס  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנס ציונה, ברחוב רמב"ם 5, המזוהה כגוש   
3636, חלק מחלקה 198, וברחוב ההגנה 19, המזוהה כגוש 

3637, חלק מחלקה 345.

כ"ג באלול התשע"ג )29 באוגוסט 2013(

)חמ 3-2(
יוסי שבו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רנ/150, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5065, התשס"ב, עמ' 1983, מודיעה בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העין  ראש  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
לצורך  )או  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

הקרקע נמצאת צפונית מערבית לראש העין; הייעוד: שטח   
ציבורי פתוח/דרכים/שטח לבנייני ציבור; מופקעות זכויות 

השימוש והחזקה בשטחים הציבוריים.

חטיבת קרקע בראש העין -  

ששטחה כ–13.8 דונם, המזוהה כגוש 4252, חלק מחלקות   
120, 126, 127, 135 )גוש 4252, חלקה 19, ח"ח 20, 37 בעבר(; 
גוש 8877, חלק מחלקה 16 )גוש 8877, חלק מחלקות 5, 6, 13 

בעבר(; הייעוד: שטח לבנייני ציבור;

ששטחה כ–131.4 דונם, המזוהה כגוש 4252, חלק מחלקות   
61, 110, 124, 126, 127, 135; גוש 8877, חלק מחלקות 16, 25, 
30 )גוש 4252, חלקות 19, 20, 31, 35, ח"ח 18-16, 37, 73, 91 

בעבר(; הייעוד: שטח ציבורי פתוח;

חלק   ,4252 כגוש  המזוהה  דונם,  כ–145.20  ששטחה   
 ,120  ,112  ,94-92  ,90-87  ,85-81  ,79  ,78  ,72  ,61 מחלקות 
 ,20  ,19 חלקות   ,4252 )גוש   140  ,135  ,128  ,127  ,126  ,124
בעבר(;    94-92  ,90-81  ,73  ,72  ,37  ,18-16  ,9 ח"ח   ,35  ,31
 215  ,214  ,202  ,201  ,200  ,199 מחלקות  חלק   ,4253  גוש 
)גוש 4253, חלקות 2, 28, 34 בעבר(; גוש 8866, חלק מחלקה 
49 )גוש 8866, ח"ח 26 בעבר(; גוש 8877, חלק מחלקות 16, 30 

)גוש 8877, ח"ח 5, 6, 13 בעבר(; הייעוד: דרך.

כ"ח באב התשע"ג )4 באוגוסט 2013(

)חמ 3-2(
משה סיני  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראש העין  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנס ציונה, ברחוב רוטשילד 10, 12, המזוהה   
כגוש 3845, חלק מחלקות 123, 124.

כ"ג באלול התשע"ג )29 באוגוסט 2013(

)חמ 3-2(
יוסי שבו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נס ציונה  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נת/7/400, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2844, 
התשמ"ב, עמ' 2707, מודיעה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  נתניה  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנתניה, ששטחה כ–9,069 מ"ר, המזוהה כגוש   
 ,54  ,51  ,23 מחלקות  וחלק  בשלמות,   63  ,60 חלקות   ,8229
57, שייעודה דרך, המסומנת במפת הפקעה מס' 163, בצבע 

אדום.

י"ט באלול התשע"ג )25 באוגוסט 2013(

)חמ 3-2(
מרים פיירברג-איכר  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נתניה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

155.860 דונם, המזוהה  חטיבת קרקע בשעלבים, ששטחה   
 38  ,27  ,23  ,13  ,5 29, חלקי חלקות   ,26 כגוש 5112, חלקות 
)גושים לשעבר 5777, חלקה 12; גוש 5778, חלקות 3, 4, 5, 
7, 11, 13; גוש 5779, חלקות 6, 7, חלקי חלקה 15(; הייעוד: 

קרית חינוך ובית ספר אזורי.

ד' בתשרי התשע"ד )8 בספטמבר 2013(

)חמ 3-2(
פטר וייס  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גזר  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' זמ/531, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2965, 
התשמ"ד, עמ' 99, מודיעה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה זמורה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בגדרה, המזוהה כגוש 3878, ח"ח 13-8, 15, 16,   
21-18, 56, 58 וגוש 3876, חלקה 153 )לשעבר חלקה 32(.

כ"ב באב התשע"ג )29 ביולי 2013(

)חמ 3-2(
סיגל לחמני  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה זמורה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רצ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/2/16/1, 
בזה  מודיעה   ,1984 עמ'  התשע"ב,   ,6361 הפרסומים 
)להלן  לציון  ראשון  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בראשון לציון,  דרך חקלאית מדרום לכביש   
מס' 431 -

ששטחה כ–88 מ"ר, המזוהה כגוש 3631, חלק מחלקה 7;  

ששטחה כ–88 מ"ר, המזוהה כגוש 3631, חלק מחלקה 8.  

י"ג באלול התשע"ג )19 באוגוסט 2013(

)חמ 3-2(
דב צור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
גז/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/1/14/28א, 
הפרסומים 4316, התשנ"ה, עמ' 3805, מודיעה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה גזר )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של המועצה 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  )או  גזר  האזורית 

לחוק התכנון והבנייה(.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
לצורכי  הרכישה  דיני  לתיקון  והחוק  הפקודה  לפי  בקרקע. 
ציבור, התשכ"ד-1964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי 
כנגד מסירת החזקה בה. התובע  וזאת  רכישת הזכות  בשל 
ישלח  בקרקע,  כלשהן  הנאה  טובת  או  זכות  בגין  פיצויים 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה, בכתובת: 
מועצה מקומית עמק יזרעאל, ת"ד 90000, עפולה 1812003, את 

טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במושב מדרך עוז, בגוש 11806, חלק מחלקה 91,   
בשטח של 3,227 מ"ר מתוך 24,301 מ"ר.

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט ההפקעה המופקד 
במשרדי הוועדה בקיבוץ מזרע.

ז' באלול התשע"ג )13 באוגוסט 2013(

)חמ 3-2(
אייל בצר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יזרעאלים  

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  בת/180, 
בזה  מודיעה   ,2855 עמ'  התשנ"ד,   ,4205 הפרסומים 
 - )להלן  עפולה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של מבני ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

כגוש  המזוהה  מ"ר,   254 ששטחה  בעפולה,  קרקע  חטיבת   
16697, חלקי חלקה 2.

ז' באלול התשע"ג )13 באוגוסט 2013(

)חמ 3-2(
חביב פרץ  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עפולה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
הצ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/244/1-4, 
הפרסומים 5352, התשס"ה, עמ' 868, מודיעה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שרונים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 
כמשמעותו  ציבורי  לצורך  )או  ציבורי  שטח  של  ציבורי 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,387  ,137 ח"ח   ,7815 גוש   - בקדימה-צורן  קרקע  חטיבת   
392; הייעוד: הרחבת דרך.

כ"ב באלול התשע"ג )28 באוגוסט 2013(

)חמ 3-2(
אפרים בולמש  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה שרונים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מפורטת מס' 
ג-במ-153, מושב מדרך עוז, שינוי לתכנית מס' ג-4248, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4161, 
התשנ"ד, עמ' 616, מודיעה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  הוועדה(, בהתאם   - )להלן  יזרעאלים  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 
ציבור  ציבורי של מבנה  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן 
- גן ילדים )או לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה(.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

ירון אדלר )2003( בע"מ
)ח"פ 51-347774-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
נאמן  במשרדי   ,10.30 בשעה   ,11.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ציפורי קינן ושות', עורכי דין, רח' מנחם בגין 154, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

תמר מעוז, מפרקת  

סאנשיין אנרגיות מתחדשות עשרים ושתיים בע"מ
)ח"פ 51-444886-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עו"ד  במשרד   ,10.00 בשעה   ,24.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
לשם  אביב,  תל  המוזאון,  מגדל   ,4 ברקוביץ  רח'  ושות',  שבלת 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת  

גולדן סטור למסחר בע"מ
)ח"פ 51-180709-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.11.2013, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' 
הלסינקי 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סוהייל סאלם, עו"ד, מפרק  

במבו מדיה קסטינג בע"מ
)ח"פ 51-297451-0(

)בפירוק מרצון בידי נושים(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה כללית שלא מן המניין 
 ,10.00 בשעה   ,25.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של 
 ,12 בגין  מנחם  רח'  סוויל,  מור  עו"ד  החברה,  כוח  בא  במשרדי 

רמת גן, בכוונה לדון ולאשר דוח סופי של המפרק. 
צפריר גיל, מפרק  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 3288-07-13

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

ובעניין פירוק חברת מרבד הקסמים שרותי הסעדה 2000 
בע"מ.

תחריר  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  טבאח  טארק  והמבקשים: 
עתאמלה-מהנא, מרח' יפו 97, בניין כלל קומה E 325, ת"ד 18594, 

ירושלים 91183.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.7.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.10.2013, בשעה 9.45.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 20.10.2013.

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

תחריר עתאמלה-מהנא, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 22898-07-13

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

ובעניין פירוק חברת בית הורים רחביה זאת הברכה בע"מ, 
ח"פ 51-267201-5, מרח' אורוגואי 16, ירושלים 96702.

והמבקשת: יסמין גולן, ת"ז 057792012, ע"י ב"כ עו"ד גיורא 
דבל, ממשרד הכהן-דבל עורכי דין ונוטריונים, רח' הרב קוק 8, 

ירושלים 94226, טל' 02-6245063, פקס' 02-6255922.

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

27.10.2013, בשעה 10.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 19.10.2013.

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

גיורא דבל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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אמץ רפאל בע"מ
)ח"פ 51-450886-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,12.30 בשעה   ,3.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' המחלבה, כפר ויתקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אדר אלוני-חנן, עו"ד, מפרקת  

אוזון ישראל לאיכות הסביבה בע"מ
)ח"פ 51-318602-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2013, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' 
גולדברג 1, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יובל מור מוסלי, עו"ד, מפרק  

אס. טי. אס מערכות אלקטרוניות בע"מ
)ח"פ 51-100720-5(

הודעה על כינוס אסיפה כללית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  כללית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
ימים   30 חלוף  שלאחר  הראשון  העסקים  ביום  תתכנס  הנ"ל 
10.00, במשרדי המפרק, רח'  זו, בשעה  הודעה  פרסום  ממועד 

הצורף 5, חולון. 

על סדר היום: 1. דין וחשבון על פעולותיו של המפרק, על 
עסקי הפירוק ועל ניהול הפירוק; 2. הצגת דוח פירוק סופי של 
כיצד  החלטה   .3 החברה;  ונכסי  הפירוק  ניהול  בדבר  המפרק 
לסיום  הדרושה  כל החלטה  קבלת   .4 במסמכי החברה;  לנהוג 

פירוקה מרצון של החברה.

שגב חוסטיק, מפרק  

חלקה 43 בגוש 6091 בע"מ
)ח"פ 51-030924-8(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, במשרד החברה,  19.11.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
רח' ראול ולנברג 10, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי הלפרן, מפרק  

מאסטר לוק מוצרי ביטחון בע"מ
)ח"פ 51-354638-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26.11.2013, בשעה 11.00, אצל עו"ד אביב גיטלמן, רח' 
לשם 7, קרית מטלון, קומה ב, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר שלף, מפרק  

שבחי אבות-שיווק ישיר בע"מ
)ח"פ 51-319897-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
איתן  במשרדי   ,16.00 בשעה   ,30.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
לירז ושות', משרד עורכי דין, דרך מנחם בגין 52, מגדל סונול, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גלעד מתאנה, מפרק  

ריטמו מערכות סביבתיות בע"מ
)ח"פ 51-290494-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.12.2013, בשעה 11.00, במשרד עו"ד חנה 
ברוכי, רח' וילסון 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב אופנגל, מפרק  

א.ו.מ חברה לניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-111819-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.12.2013, בשעה 11.00, במשרד עו"ד חנה 
ברוכי, רח' וילסון 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב אופנגל, מפרק  
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גלובל אינווסטים מ.ש. בע"מ
)ח"פ 51-441966-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.11.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
מניה שוחט 23, אזור, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת  

פפטרוניקס בע"מ
)ח"פ 51-340953-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.11.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
מניה שוחט 23, אזור, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת  

איפי מערכות דפוס בע"מ
)ח"פ 51-444457-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.11.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
מניה שוחט 23, אזור, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת  

א. הדר יזמות ובניה בע"מ
)ח"פ 51-315479-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,17.00 1.12.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשקלון,   ,5 הרצל 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בנימין הנר, עו"ד, מפרק  

גוש 6043 חלקה 612 בע"מ
)ח"פ 51-025343-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.11.2013, בשעה 9.00, במשרדי המפרקת, 
רח' סנונית 7, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נועה מאייר, עו"ד, מפרקת  

חלקה 71 בגוש 6166 בע"מ
)ח"פ 51-020732-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21.11.2013, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' 
כנרת 5, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא פרבמן, עו"ד, מפרק  

סאנשיין אנרגיות מתחדשות שלושים ואחת בע"מ
)ח"פ 51-452440-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עו"ד  במשרד   ,12.00 בשעה   ,24.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
לשם  אביב,  תל  המוזאון,  מגדל   ,4 ברקוביץ  רח'  ושות',  שבלת 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת  

סאנשיין אנרגיות מתחדשות עשרים ושש בע"מ
)ח"פ 51-449900-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עו"ד  במשרד   ,11.00 בשעה   ,24.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
לשם  אביב,  תל  המוזאון,  מגדל   ,4 ברקוביץ  רח'  ושות',  שבלת 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת  
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אור פז, מפרק  
קוקו טכנולוגיות אינטרנט בע"מ

)ח"פ 51-389287-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר דגלי, ת"ז 27385335, 

מרח' בני אפרים 210א, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עופר דגלי, מפרק

קוקו טכנולוגיות אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-389287-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,8.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
בני אפרים 210א, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר דגלי, מפרק  

טראנדי עולם המתנות בע"מ
)ח"פ 51-306681-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,24.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  רח' בן יהודה 34, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חוסאם סיאם, עו"ד, מפרק  

אלדן איגו"ח 1 בע"מ
)ח"פ 51-343114-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.11.2013, בשעה 10.00, אצל גוטליב, גרא, 
אנגל ושות', עורכי דין, שד' אבא אבן 8, בניין א, קומה 4, הרצליה 

החברה הירושלמית בשרון בע"מ
)ח"פ 51-269212-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,12.00 1.12.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
רמב"ם 58/2, רעננה 4360235, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו ימין, מפרק  

ש.ע.מ. שיווק צמיגים )1992( בע"מ
)ח"פ 51-166759-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  במשרד   ,9.00 בשעה   ,8.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' סוקולוב 48, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גילה קונפינו, עו"ד, מפרקת  

שוגר זאזא בע"מ
)ח"פ 51-430039-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.9.2013, התקבלה החלטה 
 ,200745289 ת"ז  פז,  אור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' אגס 10, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אור פז, מפרק

שוגר זאזא בע"מ
)ח"פ 51-430039-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 8.12.2013, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' אגס 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  10, הרצליה, לשם הגשת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
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כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק  

מארג'ין איי.ג'י. בע"מ
)ח"פ 51-306240-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.11.2013, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' 
ברקוביץ' 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק  

פרסקו גולדווטר בע"מ
)ח"פ 51-427548-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
במשרד המפרק,   ,17.00 15.12.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עילית,  יקנעם   ,2/10 השיטה  רח' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף בן בנימין, עו"ד, מפרק  

אלשיק מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-237325-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.12.2013, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,68 נשרים  כנפי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דב גורטלר, עו"ד, מפרק  

דנה שרון הפקות בע"מ
)ח"פ 51-298949-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 31.12.2013, בשעה 10.30, אצל הרצוג, פוקס, 
נאמן ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 4, בית אסיה, תל אביב, לשם 

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

בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף דהן, מפרק  

אנלייט וורקס בע"מ
)ח"פ 51-268430-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.11.2013, בשעה 17.00, במשרדי פרל, כהן, 
צדק, לצר, ברץ, רח' שנקר 5, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון לצר, עו"ד, מפרק  

נתלג בע"מ
)ח"פ 51-003594-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.11.2013, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' 
ברקוביץ' 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק  

מטרו-לינק בע"מ
)ח"פ 51-273255-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.11.2013, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' 
ברקוביץ' 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק  

לינק-נט בע"מ
)ח"פ 51-265661-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.11.2013, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' 
ברקוביץ' 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
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א. דבדוב מ. בע"מ
)ח"פ 51-442285-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.9.2013, התקבלה החלטה במניין 
מירכא  דבדוב,  אנה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

24967, טל' 050-5436043, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.2.2014, בשעה 
סופי של  דוח  10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אנה דבדוב, מפרקת

הללויה 10 בע"מ
)ח"פ 51-418426-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.9.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי ויגדור, מרח' 
כיכר מלכי ישראל 10, קומה 4, תל אביב, טל' 03-6094162, למפרק 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.2.2014, בשעה 
16.00, אצל משרד עורכי דין הרדי, סקרבניק, בוגן, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

יוסי ויגדור, עו"ד, מפרק

יניב ריחני ניהול עסקים בע"מ
)ח"פ 51-416704-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אשר דובב, עו"ד, מפרק  

א. א. בדעאן בע"מ
)ח"פ 51-446403-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2013, התקבלה החלטה במניין 
מזאוי- אמל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
נייד   ,16000 נצרת   ,2533 ת"ד   ,5005/21 סלזיאן,  משכונת  בדעאן, 

054-4612090, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,21.1.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

אמל מזאוי-בדעאן, עו"ד, מפרקת

יהודה נויבואר, עורך דין
)ח"פ 51-453308-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.9.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לי ארדון, משד' שאול 

המלך 35, תל אביב, טל' 03-6952268, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,24.1.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,8.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לי ארדון, מפרק
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אי. זי. סי. בע"מ
)ח"פ 51-346843-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נירה שגב, מרח' לשם 

4, ת"ד 4252, קיסריה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

נירה שגב, עו"ד, מפרקת

בומרנג החזקות בע"מ
)ח"פ 51-309857-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.9.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה גוטמן, ת"ז 
016544298, אצל בא כוחו עו"ד שגיא עומר, רח' דרך הים 16, 

חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל אצל בא כוחו.

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

אריה גוטמן, מפרק

יחד בע"מ
)ח"פ 51-020114-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.8.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיר אלבוים, מרח' 

ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאיר אלבוים, עו"ד, מפרק

החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.9.2013, התקבלה החלטה במניין 
ולמנות את מיכאל קלנדרוב, ת"ז  חוקי לפרק את החברה מרצון 
 ,03-9629990 טל'  לציון,  ראשון   ,14 לוי  משה  מרח'   ,052351798

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.3.2014, בשעה 
9.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל קלנדרוב, מפרק

א.מ. ערבה מדיקל גרופ בע"מ
)ח"פ 51-431142-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיטל פוגל, מרח' 

האורן 12ו, עלי, טל' 050-2947737, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  עלי,   ,51 המוריה  רח'  המפרקת,  אצל   ,12.00 בשעה 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

מיטל פוגל, עו"ד, מפרקת

פנדה יוגורט בע"מ
)ח"פ 51-412978-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קובי פלקסר, מרח' בן 

גוריון 2, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

קובי פלקסר, עו"ד, מפרק
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גולן מלאכת מחשבת שיווק )1996( בע"מ
)ח"פ 51-227693-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תומר ברם, מרח' דרך 

מנחם בגין 65, בית אשרא, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

תומר ברם, עו"ד, מפרק

דומרקטינג בע"מ
)ח"פ 51-415922-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח רובי רוקח, מרח' זדל 

1, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רובי רוקח, רו"ח, מפרק

חליל חלאילה ובניו בע"מ
)ח"פ 51-135089-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.9.2013, התקבלה החלטה 
והיב, מת"ד  ח'טיב  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

1440, סח'נין 30810, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ח'טיב והיב, עו"ד, מפרק

חלקה 71 בגוש 6166 בע"מ
)ח"פ 51-020732-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.12.2008, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא פרבמן, 

מרח' כנרת 5, בני ברק, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא פרבמן, עו"ד, מפרק

ר.נ.י. באולינג בע"מ
)ח"פ 51-336585-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.6.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל שניידר, מרח' 

המסילה 25, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יואל שניידר, מפרק

טרנס-מרשל חברה להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-118720-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.8.2013, התקבלה החלטה 
עו"ד מרדכי שלו, משד'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

שאול המלך 8, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מרדכי שלו, עו"ד, מפרק
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ציון ג'אן הובלות בע"מ
)ח"פ 51-173272-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2013, התקבלה החלטה 
ג'אן, ת"ז 41237017,  לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון 

ממושב שדה עוזיה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ציון ג'אן, מפרק

עמר מ.א. סחר בע"מ
)ח"פ 51-282428-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2013, התקבלה החלטה 
ולמנות את עו"ד עודד אולמן, מרח'  לפרק את החברה מרצון 

המסגר 30א, קומה ב, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עודד אולמן, עו"ד, מפרק

גי. אם. חיפוש בכירים בע"מ
)ח"פ 51-354707-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר ארבל כי טוב, 

מרח' דיזנגוף 50, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר ארבל כי טוב, עו"ד, מפרק

ע.צ. ניהול ויעוץ טקסטיל בע"מ
)ח"פ 51-103680-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזרא צור, מרח' רמבה 3, 

רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עזרא צור, מפרק

גלוגאו חינוך קידמה ויזמות בע"מ
)ח"פ 51-363806-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל הדר זימן, מרח' 

דרך השדות 21, ת"ד 72, בית יצחק 42920, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

יעל הדר זימן, עו"ד, מפרקת

אוראיתן סמיקונדקטור דיספלייז בע"מ
)ח"פ 51-438404-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד שמיר, ת"ז 056164411, 

מרח' ברקאי 10, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד שמיר, מפרק
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ריאקטפול ישראל בע"מ
)ח"פ 51-490296-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2013, התקבלה 
פרידמן,  יהונתן  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק  החלטה 
ת"ז 021781000, מרח' היובל 8/13, רעננה 43400, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהונתן פרידמן, מפרק

חלקה 161 בגוש 6751
)ח"פ 51-026188-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בריאן ויין, מרח' קרן 

היסוד 19א, ירושלים 94188, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בריאן ויין, עו"ד, מפרק

חלקה 27 בגוש 6742 בע"מ
)ח"פ 51-026233-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בריאן ויין, מרח' קרן 

היסוד 19א, ירושלים 94188, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בריאן ויין, עו"ד, מפרק

י.ב רעפי צפון
)ח"פ 51-246070-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דן סביון, מרח' פל ים 

5, ת"ד 2233, חיפה 3102101, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דן סביון, עו"ד, מפרק

נייר השומרון 2001 בע"מ
)ח"פ 51-310882-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עסלי יזיד, מת"ד 2211, כפר 

קרע 3007500, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עסלי יזיד, מפרק

פריהליון בע"מ
)ח"פ 51-248602-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2013, התקבלה החלטה 
בכתב על ידי כל בעלי המניות של החברה, לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את עו"ד ודים צימרמן, מרח' דרך אבא הלל 16, 

רמת גן 5250608, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ודים צימרמן, עו"ד, מפרק
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ונטון מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-433642-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אביגיל כץ, ממשרד 
תל  קרדן,  בית   ,154 בגין  מנחם  דרך  דין,  עורכי  גולדהבר-כץ, 

אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אביגיל כץ, עו"ד, מפרקת

פי. אנד. פי המרות מט"ח בע"מ
)ח"פ 51-346489-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פאול רוטנשטרייך, מרח' 

רחל המשוררת 6, כפר סבא, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פאול רוטנשטרייך, מפרק

מדיפרקט בע"מ
)ח"פ 51-367498-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק, מת"ד 5805, 

הרצליה 46157, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל מיק, עו"ד, מפרק

אלון זידנבנד בע"מ
)ח"פ 51-384729-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב שברגולד, ת"ז 

011946605, מרח' חנקין 60, רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב שברגולד, עו"ד, מפרק

ביזינט - מודיעין עסקי בע"מ
)ח"פ 51-316376-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.9.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה גלברג, מרח' 

סמילנסקי 31, נתניה 42431, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריה גלברג, מפרק

פרויקט שובאל תל אביב תפעול בע"מ
)ח"פ 51-465171-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,16.9.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרה קיסטר, ממשרד מ. 
פירון ושות', עורכי דין, רח' אבא הלל 16, רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שרה קיסטר, עו"ד, מפרקת
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רעי בי.או.טי. בע"מ
)ח"פ 51-358150-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.9.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  עזרא,  שרון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שאול המלך 35, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שרון עזרא, עו"ד, מפרקת

א.ב קאונטרי קלאב בע"מ
)ח"פ 51-319809-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.8.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואל קינן, מרח' יגאל 

אלון 65, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יואל קינן, עו"ד, מפרק

ג. קינן קשרי סחר בינלאומיים בע"מ
)ח"פ 51-237628-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון קינן, ת"ז 003448586, 

מרח' סמטת ההדסים 4, קדימה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גדעון קינן, מפרק

מקסים נעלי ילדים בע"מ
)ח"פ 51-143515-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק, מת"ד 5805, 

הרצליה 46157, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל מיק, עו"ד, מפרק

אוטאס בע"מ
)ח"פ 51-226033-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק, מת"ד 5805, 

הרצליה 46157, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל מיק, עו"ד, מפרק

פיננסיה - ישראל )ל. כ"ץ( בע"מ
)ח"פ 51-378081-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שחר לוינזון, ממשרד 

עו"ד יוסף ישורון, שד' פל ים 5, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שחר לוינזון, עו"ד, מפרק
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האחים סימן טוב
)ח"פ 51-220799-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.11.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק סימן טוב, 

ת"ז 053366050, מרח' ראובן שרי 3, ירושלים, למפרק החברה.

יצחק סימן טוב, מפרק

שלום שביט בע"מ
)ח"פ 51-387499-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום שביט, ת"ז 067287722, 

מרח' נוף השדמות 39, הרצליה 46594, למפרק החברה.

שלום שביט, מפרק

איסקון בע"מ
)ח"פ 51-170467-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.9.2013, התקבלה החלטה לפרק 
ולמנות את עו"ד מירי ביקל, ת"ז 028771426,  את החברה מרצון 
ממשרד שבלת ושות', עורכי דין ונוטריונים, רח' ברקוביץ 4, מגדל 

המוזאון, קומה 8, תל אביב 6423806, למפרקת החברה.

מירי ביקל, עו"ד, מפרקת

קלאס קליניק בע"מ
)ח"פ 51-250381-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
גיתם  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,14.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
בי.בי.די.או, רח' ראול ולנברג 8, רמת החייל, תל אביב 6971906, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

מרדכי גולדברג כידון, מפרק  

מיכאל מ. שיווק 1992 בע"מ
)ח"פ 51-165170-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל סומך, מרח' חלזון 

5, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למשרד המפרק, רח' חילזון 5, רמת גן.

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

טל סומך, עו"ד, מפרק

גלוב פארמה בע"מ
)ח"פ 51-431509-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.9.2013, התקבלה החלטה 
ביני, מרח'  ציון  בן  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 

נעורים 2, רמת גן 52391, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בן ציון ביני, עו"ד, מפרק

א. רהט ושות' ניהול בניה בע"מ
)ח"פ 51-225669-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.9.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר רהט, ת"ז 

010386035, למפרק החברה.

אליעזר רהט, מפרק
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החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.9.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בת שבע לוי, מרח' 

הצאלון 34, ניר צבי 72905, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בת שבע לוי, עו"ד, מפרקת

זכות קדימה 
)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

העמותות,  לחוק   47 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס  הנ"ל  העמותה  של  סופית  אסיפה  כי  התש"ם-1980, 
 ,1 זד"ל  רח'  המפרק,  במשרדי   ,16.00 בשעה   ,1.12.2013 ביום 
ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי העמותה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של העמותה.

רובי רוקח, רו"ח, מפרק  

צחוק בריא 
)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

העמותות,  לחוק   47 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס  הנ"ל  העמותה  של  סופית  אסיפה  כי  התש"ם-1980, 
 ,1 זד"ל  רח'  המפרק,  במשרדי   ,16.00 בשעה   ,30.12.2013 ביום 
ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי העמותה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של העמותה.

רובי רוקח, רו"ח, מפרק  

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון 
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 9227/06

בעניין: אגרומציה שיווק )2000( בע"מ )בפירוק(, ח"פ 51-288470-1.

ורדי  נ.  אביחי  עו"ד  ב"כ  ע"י  ברנשטיין,  ישראל  עו"ד  ובעניין: 
ו/או רזיאל בנין ו/או תם קדם ו/או דניס מילר, מדרך בן 

גוריון 2, רמת גן, טל' 03-7526633, פקס' 03-7526888.

נמסרת בזה הודעה כי בית המשפט אישר בהחלטתו מיום 2.9.2013, 
חלוקת דיבידנד ראשון.

ישראל ברנשטיין, עו"ד, מפרק

דלק ירכא )1992( בע"מ
)ח"פ 51-167057-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,20.7.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמאל גמאל, ת"ז 

020137568, מת"ד 559, ירכא 24967, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רמאל ג'מאל, מפרק

אדמות מ.ר. בע"מ
)ח"פ 51-258583-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונית רביזאדה, 
למפרקת   ,03-6912088 טל'   ,64920 אביב  תל   ,29 נמיר  דרך  מרח' 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד עו"ד משה רביזאדה, בכתובת הנ"ל, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

רונית רביזאדה, עו"ד, מפרקת

מנוף פיננסים )נ.א.( בע"מ
)ח"פ 51-378351-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 




