
רשומות

הפרסומים ילקוט

4232   ...... מייננת הקרינה הבלתי חוק מפקחים לפי הסמכת

גמלאות החלטת עדכון סכומים לפי בדבר  הודעה
משרה השלטון (נושאי משרה ברשויות  לנושאי

4232   ....................................................... ושאיריהם) שיפוטית

ראשי מקום וסגני ממלאי סגנים בדבר בחירת הודעות
4233   ............................................................... מקומיות רשויות

4235   ........................................................... מיזוג חברות הודעה על

הסדר מאישור ועל פטור בתנאים פטור על  הודעות
4235 כובל.......................................................................................  

4237 שיכונים ציבוריים.................................   על אישור הודעה

4237 ציבור.................   לצורכי קרקעות רכישת בדבר הודעות

- קיבוציים הסכמים חוק לפי הודעות

4252   ........30.4.2009 עד לרישום שהוגשו כלליים    הסכמים

4253   .....30.4.2009 עד לרישום שהוגשו מיוחדים    הסכמים

4255 קיבוצי........................................   הסכם ביטול על    הודעה

4255   ........31.5.2009 עד לרישום שהוגשו כלליים    הסכמים

4256   .....31.5.2009 עד לרישום שהוגשו מיוחדים    הסכמים

4259 בית המשפט.....................   ידי על חברות בקשות לפירוק

4263   ............................................................... הודעות מאת הציבור

עמוד                              עמוד         
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מפקחים הסמכת
מייננת, התשס"ו-2006 הבלתי חוק הקרינה לפי

האנשים  את מסמיך אני החוק), - (להלן התשס"ו-12006  מייננת, הבלתי  הקרינה  לחוק 13(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
בתחום הרשויות החוק, הוראות לעניין למפקחים ב', בטור לצדם המצוינות המקומיות הרשויות עובדי להלן, א' המפורטים בטור

לחוק: 14(ד) בסעיף המפורטות הסמכויות להם יהיו ואולם לא לצדם, ג' כמפורט בטור הסביבתיות היחידות או המקומיות

טור א'

ב' ג'טור טור זהותהשם מס'

יוסף יעל בן רמלה038529723אתי רמלהעיריית עיריית

עטאונה נגבעיריית נתיבות039210059פהימה אזורית סביבתית יחידה
מערבי

סולומון תל–אביב-יפו037630845ארז תל–אביב-יפועיריית עיריית

סלע הסביבה065172991יגאל לאיכות ערים  איגוד
אשקלון נפת

הסביבה לאיכות ערים איגוד
אשקלון נפת

קושניר רעננה305940934סרגי אזוריתעיריית סביבתית יחידה
רעננה

לוד023750276מירב גביש לודעיריית עיריית

גדרה055869382יהודה שמג'ה מקומית גדרהמועצה מקומית מועצה

מתאמיד פחם26279034געפר אזוריתעיריית אום אל סביבתית יחידה
המשולש הצפוני

אגבריה רבאח פחם59889105מוחמד אזוריתעיריית אום אל סביבתית יחידה
המשולש הצפוני

המקומיות. ברשויות בתפקידם משמשים המוסמכים עוד כל בתוקפה תעמוד ההסמכה

(27 במאי 2009) התשס"ט בסיוון ד'
 (3-3650 (חמ

גלעד ארדן   
הסביבה להגנת השר

 __________
.(257) 158 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח

סכומים עדכון בדבר הודעה
ושאיריהם), שיפוטית (נושאי משרה השלטון ברשויות לנושאי משרה גמלאות החלטת  לפי

התשמ"א-1981

ושאיריהם), שיפוטית  משרה (נושאי ברשויות השלטון משרה לנושאי גמלאות להחלטת  13ב(ג) סעיף לפי  בתוקף סמכותי
מודיע לאמור: אני העיקרית), ההחלטה (להלן - התשמ"א-11981

ידוע  שהיה המדד 2007 לעומת דצמבר בחודש ידוע שהיה המדד עליית עקב העיקרית, להחלטה 13ב(א) לסעיף בהתאם .1
להלן: כמפורט התשס"ט (1 בינואר 2009), בטבת ה' מיום להחלטה העיקרית החל התוספת נוסח 2008, יהיה דצמבר בחודש

 __________
.605 עמ' התשס"ח, ;1440 עמ' התשמ"א, 1 ק"ת
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תוספת

13א) (סעיף

בשקלים חדשים עבודה תשלום ליום
בחוק) כשיעורו מוסף ערך מס כולל (לא

ודיין עמית שופט עמית
שעות מ–4 פחות

עבודה
4 עד 6

עבודה שעות
6 מעל

עבודה שעות

מחוזי - משפט בבית עמית 1. שופט

שבעים על עולה אינו שגילו שעה(א) לכל 1468361,045

שבעים על עולה שגילו שעה(ב) לכל 1761,0451,254

דיין או שלום משפט בבית עמית שופט .2
- אזורי רבני דין בבית עמית

שבעים על עולה אינו שגילו שעה(א) לכל 105627836

שבעים על עולה שגילו שעה(ב) לכל 1257521,003

(12 במאי 2009) התשס"ט באייר י"ח
 (3-193 (חמ

גפני משה   
ועדת הכספים יושב ראש

מקומיות רשויות ראשי וסגני מקום ממלאי סגנים בחירת בדבר הודעה
וכהונתם), התשל"ה-1975 רשות וסגניו ראש המקומיות (בחירת חוק הרשויות לפי

החוק),  - (להלן התשל"ה-11975  וכהונתם), וסגניו  הרשות ראש (בחירת המקומיות הרשויות  לחוק 28(א), לסעיף בהתאם
בטור להלן  מפורטים ששמותיהן המקומיות  מהרשויות אחת כל של המועצה מליאת בישיבות  כי הודעה, בזה נמסרת 
התשס"ט בחשוון י"ג ביום שנערכו המקומיות  לרשויות הבחירות לאחר ב', בטור לצדן המפורטים  בתאריכים שהתקיימו  א',
 14 סעיף לפי המקומית הרשות ראש מקום ממלאי לסגנים ג' בטור לצדם נקובים ששמותיהם האנשים נבחרו (11 בנובמבר 2008),

לחוק: 15 לפי סעיף המקומית הרשות ראש לסגני בטור ד' נבחרו לצדם נקובים ששמותיהם לחוק, והאנשים

     טור א'
המקומית הרשות שם

ב' טור
הישיבה תאריך

ג' טור
מקום ממלא סגן

המקומית הרשות ראש
ד'  טור

ראש הרשות המקומית סגן

התשס"טאום אל פחם בכסלו כ"ד
(21 בדצמבר 2008)

מוסטפאמחאמיד מוסטפא מחאג'נה
אימן ג'בארין

התשס"טאכסאל באדר כ"ב
(18 במרס 2009)

עבדוני עראבי

מכר התשס"טג'דיידה בשבט ט'
(3 בפברואר 2009)

פאדי כיאל

זרקא אל התשס"טג'יסר בשבט י"א
(2009ׂ (5 בפברואר 

גרבאן גרבאןאניס שדאד
שהאב תאופיק

התשס"טחיפה בכסלו י"ב
(9 בדצמבר 2008)

אלמוג חדוה
יעקב ישראל סביון

שטראים יוליה
רמי לוי

התשס"טיהוד-מונוסון בכסלו ו'
(3 בדצמבר 2008)

גרינמן אנטולי

התשס"טיהוד-מונוסון באדר כ"ב
(18 במרס 2009)

דוד ורדי בושרי

התשס"טיקנעם עילית באדר ט'
(5 במרס 2009)

שמואל פרסאורי רומן
דניאל סירי

התשס"טכפר קרע בכסלו כ"ד
(21 בדצמבר 2008)

עסלי מסעוד

 __________
.211 עמ' התשל"ה, 1 ס"ח
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     טור א'
המקומית הרשות שם

ב' טור
הישיבה תאריך

ג' טור
מקום ממלא סגן

המקומית הרשות ראש
ד'  טור

ראש הרשות המקומית סגן

התשס"טכרמיאל בכסלו י"ב
(9 בדצמבר 2008)

שולה שולמית מילשטייןכהן אורן

מכבים-רעות התשס"טמודיעין בכסלו ה'
(2 בדצמבר 2008)

ברנשטייןמשה לוי חנן
וינרב אלכס

תרשיחא התשס"טמעלות בטבת י"ז
(13 בינואר 2009)

חזן עבליני ג'ורג'יעקב

עילית התשס"טנצרת בכסלו כ'
(17 בדצמבר 2008)

ברקן שפושניקעדי יוסף

התשס"טנשר בכסלו י"ח
(15 בדצמבר 2008)

פרדי מליק

התשס"טעפולה בכסלו כ'
(17 בדצמבר 2008)

בוריס יודיס

התשס"טפורידייס בטבת ג'
(30 בדצמבר 2008)

כמאל שושה דאהש אבו

התשס"טצפת בכסלו כ"ח
(25 בדצמבר 2008)

פנחס קליךארקדי בארסט
אוחיון משה

(10 במאי 2009) התשס"ט באייר ט"ז

  (3-743 (חמ
                                                                       אריה בר

הפנים משרד של הכללי המנהל                                                                                                 

מקומיות רשויות ראשי וסגני מקום ממלאי סגנים בחירת בדבר הודעה
וכהונתם), התשל"ה-1975 רשות וסגניו ראש המקומיות (בחירת חוק הרשויות לפי

החוק),  - (להלן התשל"ה-11975  וכהונתם), וסגניו  הרשות ראש (בחירת המקומיות הרשויות  לחוק 28(א), לסעיף בהתאם
בטור להלן  מפורטים ששמותיהן המקומיות  מהרשויות אחת כל של המועצה מליאת בישיבות  כי הודעה, בזה נמסרת 
התשס"ט בחשוון י"ג ביום שנערכו המקומיות  לרשויות הבחירות לאחר ב', בטור לצדן המפורטים  בתאריכים שהתקיימו  א',
 14 סעיף לפי המקומית הרשות ראש מקום ממלאי לסגנים ג' בטור לצדם נקובים ששמותיהם האנשים נבחרו (11 בנובמבר 2008),

לחוק: 15 לפי סעיף המקומית הרשות ראש לסגני בטור ד' נבחרו לצדם נקובים ששמותיהם לחוק, והאנשים

     טור א'
המקומית הרשות שם

ב' טור
הישיבה תאריך

ג' טור
מקום ממלא סגן

המקומית הרשות ראש
ד'  טור

ראש הרשות המקומית סגן

יאסיף התשס"טכפר בשבט ב'
(27 בינואר 2009)

ח'טיב שחאדהפהד סלים
דאוד סמואיל

התשס"טרמלה בכסלו כ'
(17 בדצמבר 2008)

פנחסובמרדכי יצחקי ניסים

(6 במאי 2009) התשס"ט באייר י"ב

  (3-743 (חמ
                                                                       אריה בר

הפנים משרד של הכללי המנהל                                                                                                 
 __________

.211 עמ' התשל"ה, 1 ס"ח
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מיזוג חברות הודעה על
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

על - מודיעה התשמ"ח-11988, אני ההגבלים העסקיים, לחוק 21(ב) לסעיף בהתאם
כלהלן: החברות בין המיזוגים של לאישור הסכמתי (1)

החברות המתמזגותמס' שמות המתמזגות  החברות של העיקרי העיסוק

בע"מ7672 מחשבים אמן

בע"מ אקספרטס ארטנט

מידע מערכות

מידע מערכות

7704Microsoft Corporation

Microsoft International Holdings B.V

מערכות בע"מ די. וי. 3

תוכנות פיתוח

תוכנות פיתוח

מחוות זיהוי טכנולוגיית

בע"מ7706 סופרמרקטים רשת - ישראל קואופ

וקמעונאות בע"מ סחר טליה (סטורי)

מזון חנויות רשת

מזון חנויות רשת

כלהלן: של המיזוגים בתנאים לאישור הסכמתי (2)

החברות המתמזגותמס' שמות המתמזגות  החברות של העיקרי העיסוק

בע"מ7717 הולדינגס קפיטל פטרוליום

בע"מ לישראל החברה

בע"מ לנפט זיקוק בתי

ופוליפרופילן פוליאתילן פולימרים,

החזקות חברת

נפט תזקיקי

מפז שמקורה גפרית לרכוש בלתי סביר סירוב תסרב לא בע"מ נגב אמפרט רותם השאר, ולפיהם, בין בתנאים ניתן זה אישור
כרמל בז"ן). - בע"מ (להלן לנפט זיקוק לבתי ביחס בז"א את גפרית ברכישת תפלה ולא בז"א) - בע"מ (להלן אשדוד זיקוק בית
את בז"א  ולא תפלה מבז"א CA וזרם פרופילן המועברים זרם לרכוש סביר בלתי סירוב לא תסרב כאו"ל) - (להלן בע"מ אולפינים
לרעה את בז"א תפלה ולא מכאו"ל שקיבלה פרופן זרם לבז"א למכור סביר בלתי סירוב תסרב לא בז"ן המוצרים. לבז"ן ברכישת ביחס

מכאו"ל. אליה שהועבר פרופן זרם בהעברת

הציבור. בתיק לעיון מפורטים המלאים למיזוגים התנאים

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

(6 במאי 2009) התשס"ט באייר י"ב
 (3-2156 (חמ

קן                                                                           רונית
עסקיים הגבלים על הממונה                                                                                                 

__________
.128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

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

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
את לקבל להסדר מהחובה הצדדים לפטור את החלטתי (3 במאי 2009), התשס"ט באייר ט' כי ביום אני מודיעה ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: כובלים שפרטיהם הדין להסדרים בית אישור

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

המזרחי7671 הפועל קבוצת יבנה,
בע"מ שיתופית להתיישבות

אגש"ח בע"מ מעוז תעשיות

עוז מגדל קיבוץ

אי–תחרות מוצרים צבאייםתניית

.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח
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או התחרות בהפחתת של הכבילות אינו עיקרן וכי בתחרות ממש של פגיעה שאין בהסכם על כך מתבססת הממונה החלטת
עיקרו. נחוצות למימוש שאינן כבילות ואין בו במניעתה,

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

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,7671 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 במאי 2009) התשס"ט באייר י"א
 (3-2156 (חמ

קן                                                                           רונית
עסקיים הגבלים על הממונה                                                                                                 

 

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

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
את לקבל להסדר מהחובה הצדדים לפטור את החלטתי (3 במאי 2009), התשס"ט באייר ט' כי ביום אני מודיעה ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: כובלים שפרטיהם הדין להסדרים בית אישור

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

ענף הבירה באיגוד תעשיות המזון של7678
בישראל התעשיינים התאחדות

"פסטיבל אירוע לארגון הסדר
2009 מאי/יוני בירה"

בירה

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

הפטור. בבקשת שהוצג מוגבל להסדר הנוכחי בלבד, כפי זה פטור של תוקפו

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

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,7678 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 במאי 2009) התשס"ט באייר י"א
 (3-2156 (חמ

קן                                                                           רונית
עסקיים הגבלים על הממונה                                                                                                 

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

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

באייר  ט'  ביום כי מודיעה אני החוק), - (להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
כובלים הדין להסדרים בית אישור את להסדר מהחובה לקבל הצדדים את לפטור בתנאים החלטתי ,(2009 (3 במאי  התשס"ט

כלהלן: שפרטיהם

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ7663 פרמצבטיות תעשיות טבע

בע"מ ביוטק אנדרומדה

אי–תחרות לטיפולתניית מוצרים פיתוח
בסוכרת נעורים

במוצר המתחרות לתרופות ביחס ורק אך חלה הנ"ל, ההחלטה מתוקף הפטורה אי–התחרות תניית ולפיו בתנאי ניתן זה פטור
לפטור. הצדדים ידי על שנמסר כפי ביולוגי יעד אותו על והמבוססות הנלווים במוצרים או

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח
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לאמור בתנאי הנ"ל. בהתאם מתוקן הסכם הגשת עם הפטור ייכנס לתוקפו

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

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,7663 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 במאי 2009) התשס"ט באייר י"א
 (3-2156 (חמ

קן                                                                           רונית
עסקיים הגבלים על הממונה                                                                                                 

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

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

ציבוריים:

חלקותחלקותגושהמקום תכניתחלקי מס'

רוזן בתי תקוה, 6396196פתח ,195 ,172-169-3/33/44

תקוה 6320-2043/34/16פתח

תקוה 6320-2843/34/17פתח

8230256-3/14/41נתניה

--187345מעלות

--1777171עפולה

אתא --1050629קרית

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

(5 במאי 2009) התשס"ט באייר י"א
 (3-74 (חמ

טסטה                                                                               סימונה
             סגנית מנהלת אגף הפרוגרמות

                       משרד הבינוי והשיכון
__________

.93 עמ' התשנ"ט, ;147 עמ' התשנ"ד, ;52 עמ' התשכ"ד, 1  ס"ח

.307 עמ' התשכ"ה, 2  ס"ח

ציבור לצורכי קרקעות רכישת בדבר הודעות
ו–7 5 סעיפים לפי הודעה

1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת
התשס"ב-2002 הטבעי, הגז משק לחוק 43 סעיף ולפי

התשס"ב-22002  הטבעי, הגז משק לחוק 43 ולסעיף ציבור), 11943, הקרקעות (רכישה לצורכי ו–7 לפקודת 5 לסעיפים בהתאם
 - 2966 (להלן עמ' התשס"ט, ,5932 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה 37/ב/4, לתמ"א ובהתאם החוק), - (להלן
וכי תחנת גז, ציבור למטרת הקמת לצורכי לחלוטין למדינה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע בזה הודעה כי התכנית), נמסרת
בשם לפעול לחוק, 43(ב)(1) סעיף לפי סמכותי בתוקף ידי על הוסמכה - החברה), אשר (להלן בע"מ לישראל הטבעי הגז נתיבי חברת

האמורה. על רכישת הקרקע לשאת ולתת מוכנה גז, תחנת לצורך לעניין רכישת הזכויות הדרושות המדינה

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

.55 עמ' התשס"ב, 2  ס"ח
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בתוך לחברה, לשלוח נדרש על כך, לקבל פיצויים ורוצה האמורה, כלשהן בקרקע טובת הנאה או זכות לעצמו התובע כל
ראיות לחיזוק בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת או זכותו על הודעה ברשומות, זו הודעה פרסום חודשיים מיום
שהוא תובע, הפיצויים את לסעיפיהם המפרטת והודעה המקרקעין, רישום בפנקסי ישנו אם הרישום פרטי את תביעתו שיכללו

סעיף וסעיף. בכל הנתבע וחישוב הסכום

בקרקע, לקנות חזקה מתכוונת החברה ועל כן גז, תחנת להקמת דחוף באופן האמורה דרושה הקרקע כי בזה הודעה, נמסרת כן
החזקה  את ימסור בקרקע האמורה המחזיק אדם כל כי בזה מורה האוצר שר וכי ברשומות, הודעה זו פרסום מיום 21 ימים בתום

כן. לפני או האמורה התקופה בתום בה

תוספת

.17175 בגוש מחלקה 31, חלק המהווה בתחום שטח גלילי, קשיש, תל תחנת 1.720 ד', ששטחה קרקע חטיבת

מידה בקנה הערוך ,4/8 מס' גבולות, בתשריט לשם קביעת ולא בלבד זיהוי לשם אדום, מסומנת בצבע הקרקע האמורה חטיבת
האוצר. שר בידי והחתום 1:1,000

חיפה, מחוז על הממונה ובמשרדי בירושלים, מקרקעין והסדר רישום אגף מנהל במשרדי מופקדים האמור התשריט העתקי
הרגילות. בשעות העבודה בו לעיין רשאי בדבר וכל מעוניין הפנים, משרד

בשעות בו לעיין רשאי מעוניין כל והצפון. חיפה במחוזות ולבניה לתכנון המחוזיות הוועדות במשרדי מופקד התכנית העתק
הרגילות. העבודה

(3 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון י"א
 (3-4 (חמ

שטייניץ                                                                           יובל
האוצר שר                                                                 

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

הקרקע המתוארת  מכריז כי - הפקודה), אני ציבור), 11943 (להלן הקרקעות (רכישה לצורכי 19 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
לקניינה תהיה ,2808 עמ' התש"ל, הפרסומים 1656, בילקוט ו–7 לפקודה, 5 הודעה לפי סעיפים פורסמה אליה בתוספת, אשר ביחס

ברשומות. זו הודעה פרסום ישראל מיום מדינת של והמוחלט הגמור

תוספת

להלן: כמפורט בירושלים, השלום) (יער מזרח תלפיות בשכונת קרקע חטיבות

חדש: גוש א.

ארעיתחלק כפרגוש בדונםחלקה תכניתשטח מס'
תשריט מס'

הפקעה

הפ/י"ג/1233.29335-49-08322/122סילואן30923

בשלמות: רישומים ב.

בדונםדףספרדףכרךכפר שטח

611100829917.225סילואן

48910082034.719סילואן

1251010167.683ערב–א–סוואחרה

77150101582256.793ירושלים(מ)

מידה בקנה הערוכים הפ/י"ג/322/122, מס' בתשריט אדום, בקו א' לעיל מתוחמות בסעיף בטבלה המפורטות הקרקע חטיבות
האוצר. והחתומים בידי שר 1:2,000

ירושלים מחוז על הממונה ובמשרדי ירושלים, רישום והסדר מקרקעין, אגף מנהל במשרדי מופקדים האמור התשריט העתקי
הרגילות. העבודה בשעות בהם לעיין רשאי מעוניין וכל הפנים, במשרד

(18 במאי 2009) התשס"ט באייר כ"ד
 (3-4 (חמ

שטייניץ                                                                           יובל
האוצר שר                                                                 

__________
.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 1  ע"ר
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19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

הקרקע המתוארת  מכריז כי - הפקודה), אני ציבור), 11943 (להלן הקרקעות (רכישה לצורכי 19 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
לפי הודעה וכן ,4249 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5837, בילקוט 5 לפקודה סעיף לפי הודעה פורסמה אליה ביחס אשר בתוספת,
מדינת ישראל של והמוחלט הגמור תהיה לקניינה ,2392 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5916, בילקוט פורסמה אשר 7 לפקודה סעיף

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום

תוספת

דרך, כמפורט להלן: וייעודה בחדרה "חגית" הכוח לתחנת גישה מ"ר, המהווה דרך כ–11,970 ששטחה קרקע חטיבת

גוש
בשלמות/ חלקה

חלקה במ"רחלק החלקה במ"רשטח להפקעה בתשריטשטח הפקעה מס'

11356153,1781,2642

317,4381,0405

47,60848

586,38063510

120202468,3692,51512

11355138,8383,94815

319,3681,03218

1828,24761720

2315,43791523

הערוך הפ/268/20, מס' בתשריט גבולות, קביעת לשם בלבד ולא זיהוי סגול, לשם בצבע מסומנת האמורה הקרקע חטיבת
האוצר. שר בידי והחתום 1:1,250 מידה בקנה

במשרד על המחוז הממונה ובמשרדי בירושלים, רישום והסדר מקרקעין אגף מנהל במשרדי מופקדים התשריט האמור העתקי
הרגילות. העבודה בשעות בהם לעיין רשאי מעוניין וכל חיפה, הפנים,

(18 במאי 2009) התשס"ט באייר כ"ד
 (3-4 (חמ

שטייניץ                                                                           יובל
האוצר שר                                                                 

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

הקרקע המתוארת  מכריז כי - הפקודה), אני ציבור), 11943 (להלן הקרקעות (רכישה לצורכי 19 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
תהיה ,688 עמ' התשכ"ח, הפרסומים 1425, בילקוט ו–7 לפקודה, 5 הודעה לפי סעיפים פורסמה אליה בתוספת, אשר ביחס

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום ישראל מדינת של והמוחלט הגמור לקניינה

תוספת

כמפורט להלן: ירושלים, התחמושת, מזרח במתחם גבעת בירושלים, חטיבת קרקע

בדונםחלקהגוש הפקעהשטח תשריט מס'

הפ/כ/31315126.219322/111

הפ/כא/31318131.007322/111

הפ/כב/31319121.647322/111

הפ/כב/3131922.760322/111

ההפקעה בדונם כל שטח 81.633סך

__________
.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 1  ע"ר
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הפ/כא/322/111  ,1:1,000 מידה  בקנה מס' הפ/כ/322/111 הערוך אדום, בתשריטים בקו האמורה מתוחמת חטיבת הקרקע
האוצר. שר בידי והחתומים מידה 1:625, בקנה והפ/כב/322/111 הערוכים

על מחוז הממונה ובמשרדי ירושלים, מקרקעין, והסדר רישום אגף מנהל במשרדי מופקדים האמורים העתקי התשריטים
הרגילות. העבודה בשעות בהם לעיין רשאי מעוניין וכל הפנים, במשרד ירושלים

(18 במאי 2009) התשס"ט באייר כ"ד
 (3-4 (חמ

שטייניץ                                                                           יובל
האוצר שר                                                                  

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק ו–190 189 סעיפים לפי סמכותה  בתוקף
בזה מוסרת ,2461 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5919, בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), - אג/מק/115/5626 (להלן
(רכישה לצורכי  ו–7 לפקודת הקרקעות 5 לסעיפים הוועדה), בהתאם - (להלן הגליל אצבע ולבניה המקומית לתכנון הוועדה
שלה נועדו  הציבורית למטרה לחלוטין, לוועדה דרושים בתוספת המתוארים המקרקעין כי הודעה הפקודה), 21943 (להלן - ציבור),
אותם  בשל להשתלם עשויים מופחתים פיצויים או פיצויים אין 20 לפקודה סעיף הוראות בגלל כי סבורה הוועדה וכי בתכנית,

המקרקעין.

מתוך ובין זכות מכוח בין כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורים במקרקעין כלשהן הנאה טובת או זכות לעצמו התובע כל
זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך לוועדה, לשלוח נדרש - מופחתים פיצויים או פיצויים ישולמו לא אם סבל שייגרם נימוק
פרטי שיכללו את תביעתו ראיות לחיזוק בצירוף האמורים, במקרקעין לו אשר ההנאה על טובת או זכותו על ברשומות, הרצאה
בכל תובע וחישוב הסכום הנתבע שהוא הפיצויים לסעיפיהם את והודעה המפרטת המקרקעין אם ישנו, בפנקסי רישום הרישום,
התומכות ראיות - מופחתים פיצויים פיצויים או ישולמו לא אם סבל שייגרם מתוך נימוק פיצויים נתבעים ואם וסעיף, סעיף

סבל. ייגרם כי בטענה

לצורך דחוף באופן דרושים מפני שהם במקרקעין האמורים, חזקה  מיד לקנות  הוועדה מתכוונת כי הודעה בזה נמסרת כן
בהם. החזקה מיד את ימסור האמורים במקרקעין המחזיק אדם שכל בזה מורה והוועדה לרכשם, הוועדה שלשמו עומדת הציבורי

תוספת

חלקותגוש סיווגשטח רשום מ"רחלקי
מגרש מס'
להפקעה

מופקע שטח
הפקעהמ"ר אחוז

22/2390.78דרך13949305,021

22/380.32דרך312,467

23/21073.82דרך292,803

24/2210.21דרך139466910,178

מ"ר. 175 לדרך - ההפקעה שטח סך כל

בחצור ב', קומה העליון, הוועדה בקניון הגליל במשרדי מופקד חלקה, השטח המופקע בכל פירוט לרבות התכנית, העתק
העבודה הרגילות. בשעות זכאי לעיין בו מעונין הגלילית, וכל

(31 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת ד'
(3-2 (חמ

שמואל לנקרי      
יושב ראש הוועדה המקומית  
__________  לתכנון ולבניה אצבע הגליל

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

 28/110/02/19 מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק ו–190 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,341 עמ' התשס"ט, ,5865 הפרסומים אישורה פורסמה בילקוט התכנית), שהודעה בדבר - (להלן
הקרקע כי הודעה ציבור), 21943, הקרקעות (רכישה לצורכי ו–7 לפקודת 5 לסעיפים בהתאם - הוועדה), (להלן חובב רמת ולבניה

הקרקע האמורה. רכישת בדבר וליתן מוכנה לישא ציבור וכי הוועדה לחלוטין לצורכי לוועדה דרושה המתוארת בתוספת
__________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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בתוך לוועדה, לשלוח נדרש על כך, פיצויים לקבל ורוצה בקרקע האמורה כלשהן הנאה טובת או זכות לעצמו התובע כל
ראיות לחיזוק בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום חודשיים מיום
תובע שהוא הפיצויים את לסעיפיהם המקרקעין והודעה המפרטת ישנו, בפנקסי רישום אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו

סעיף וסעיף. בכל הנתבע וחישוב הסכום

ציבור לצורכי באופן דחוף דרושה שהיא מפני האמורה, בקרקע חזקה מיד לקנות מתכוונת הוועדה הודעה כי בזה נמסרת כן
בה. החזקה את מיד ימסור האמורה בקרקע המחזיק אדם שכל בזה מורה והוועדה לרכשה, עומדים שלמענם

תוספת

תכנית מגרשייעודגושמס' בדונםמס' שטח

ציבוריות28/110/02/19100182 10112.032תשתיות

100329 ציבוריות100182/2, 10227.203תשתיות

,100182 ,100182/2
ציבוריות100329 10323.364תשתיות

,100329 ,100328
ציבוריות100182 10488.988תשתיות

ציבוריות100182 1054.81תשתיות

ציבוריות100182/2 1066.343תשתיות

ציבוריות100182/2 1076.895תשתיות

ציבוריות100182/2 10826.499תשתיות

ביוב100182 201156.492מיתקני

100182/2 ביוב100182, 20286.704מיתקני

ביוב100182/2 20399.634מיתקני

100182/2 ביוב100329, 204186.395מיתקני

ביוב100182/2 205146.407מיתקני

,100329 ,100182
ביוב100182/2 206219.45מיתקני

ביוב100329 207167.097מיתקני

ביוב100329 208115.737מיתקני

ביוב100329 209169.563מיתקני

100329 ביוב100328, 210178.879מיתקני

100329 ביוב100328, 21172.396מיתקני

100182/2 ביוב100182, 21277.936מיתקני

בשעות בה לעיין רשאי המעוניין וכל רמת חובב, התעשייתית המקומית שבמועצה הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
הרגילות. העבודה

(31 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת ד'
(3-2 (חמ

              גיורא מיוחס
   יושב ראש הוועדה המקומית

רמת חובב ולבניה לתכנון  __________
.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

 25/110/02/19 מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק ו–190 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
המקומית הוועדה בזה מוסרת ,452 עמ' התשס"ה, ,5343 הפרסומים אישורה פורסמה בילקוט התכנית), שהודעה בדבר - (להלן
הודעה ציבור), 21943, הקרקעות (רכישה לצורכי ו–7 לפקודת 5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן חובב רמת ולבניה לתכנון
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא  מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי  לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת  המתוארת הקרקע כי

האמורה.

בתוך לוועדה, לשלוח נדרש על כך, פיצויים לקבל ורוצה בקרקע האמורה כלשהן הנאה טובת או זכות לעצמו התובע כל
ראיות לחיזוק בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום חודשיים מיום
תובע שהוא הפיצויים את לסעיפיהם המקרקעין והודעה המפרטת ישנו, בפנקסי רישום אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו

סעיף וסעיף. בכל הנתבע וחישוב הסכום

ציבור לצורכי באופן דחוף דרושה שהיא מפני האמורה, בקרקע חזקה מיד לקנות מתכוונת הוועדה הודעה כי בזה נמסרת כן
בה. החזקה את מיד ימסור האמורה בקרקע המחזיק אדם שכל בזה מורה והוועדה לרכשה, עומדים שלמענם

בתכניתגוש כבישמס' תכניתייעוד מגרשמס' בדונםמס' שטח

25/110/02/191.126.376דרך100177

25/110/02/191.21.867דרך100329

25/110/02/191.349.864דרך100329

מוסדר לא 25/110/02/191.417.783דרךשטח

25/110/02/191.50.868דרך100329

25/110/02/191.62.566דרך100329

25/110/02/191.79.465דרך100329

25/110/02/191.817.623דרך100177

מוסדר לא 25/110/02/1914.211.305דרךשטח

25/110/02/19179.803דרך100329

25/110/02/193015.306דרך100329

25/110/02/1914.11.956דרך100177

25/110/02/19271.373דרך100177

25/110/02/19230.702דרך100329

25/110/02/1952.231דרך100177

25/110/02/196011.8שצ"פ100177

25/110/02/196020.32שצ"פ100177

100329 25/110/02/196034.515שצ"פ100177,

25/110/02/196040.975שצ"פ100329

100329 ביוב100177, 25/110/02/19500120.0מיתקני

בשעות בה לעיין רשאי המעוניין וכל רמת חובב, התעשייתית המקומית שבמועצה הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
הרגילות. העבודה

(31 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת ד'
(3-2 (חמ

גיורא מיוחס      
     יושב ראש הוועדה המקומית

ולבניה רמת חובב לתכנון   __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
תא/במ/2572/45, לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
,4306 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה
בדבר  606 שהודעה מס' מפורטת ולתכנית ,3371 עמ' התשנ"ה,
  1688 עמ' התשכ"ז, ,1369 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה
לתכנון המקומית  הוועדה בזה מוסרת התכניות),  - (להלן
 5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן תל–אביב-יפו ולבניה
הודעה ,21943 ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7 
לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

בקרקע כלשהן הנאה טובת או  זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

של 50 מ"ר מתוך שטח  בשטח 13 בגוש 7019 שומה, חלקה
של  בשטח שומה,  7019 בגוש   150 וחלקה  מ"ר  156 של כולל
לתשריט  בהתאם מ"ר,  9,817 של  כולל שטח מתוך מ"ר  9,637

אדום. בצבע המופקע מתוחם בו כשהשטח

יצחק כיכר העיריה, נכסי באגף מופקד התשריט העתק
בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל תל–אביב-יפו, רבין,

הרגילות. העבודה

(7 במאי 2009) התשס"ט באייר י"ג
(3-2 (חמ

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

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - ח/415 (להלן מס' 
בזה מוסרת ,3362 עמ' התשנ"ח, ,4638 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן חולון ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

לצורכי  (רכישה  הקרקעות לפקודת  ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

בקרקע כלשהן הנאה טובת או  זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

הייעוד: ח"ח 234); 375 (לשעבר ,374 ,370 חלקות ,6018 גוש
מוצעת. דרך

חולון בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
וכל אביב, תל ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי

הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(18 במאי 2009) התשס"ט באייר כ"ד
(3-2 (חמ

מוטי ששון  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
ח/2/277 (להלן  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים  פורסמה בילקוט אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,485 עמ' התשמ"ז, ,3417
ו–7 לפקודת  5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן חולון ולבניה
הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה

בקרקע כלשהן הנאה טובת או  זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
וסעיף. סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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תוספת

,170 ,165 ,164 ,147 חלקות  (לשעבר  356 חלקה ,6018 גוש
מוצעת. הייעוד: דרך ;(182 ,180 ,178 ,175

חולון בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
וכל אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי

הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(18 במאי 2009) התשס"ט באייר כ"ד
(3-2 (חמ

מוטי ששון  
המקומית הוועדה ראש יושב

חולון ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
חד/765  מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,2884 עמ' התשמ"ד, ,3075 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן חדרה ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

בקרקע כלשהן הנאה טובת או  זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

- 10037 גוש

במ"רחלקי חלקה שטח

88317

89343

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

(10 במאי 2009) התשס"ט באייר ט"ז
(3-2 (חמ

אביטן חיים  
המקומית הוועדה ראש יושב

חדרה ולבניה לתכנון
__________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - הר/במ/2/1/600 (להלן מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה בזה מוסרת ,1755 עמ' התשנ"ה, ,4280
לסעיפים בהתאם - הוועדה), השרון (להלן הוד ולבניה לתכנון
הודעה ציבור), 21943, הקרקעות (רכישה לצורכי ו–7 לפקודת 5
לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

בקרקע כלשהן הנאה טובת או  זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

הייעוד: ;(2 חלקות 1, 375 (לשעבר בשלמות חלקה ,6657 גוש
שב"צ.

ברית בני רח' הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות בו לעיין  רשאי מעוניין וכל  השרון, הוד ,7

הרגילות.

(10 במאי 2009) התשס"ט באייר ט"ז
(3-2 (חמ

אדיב חי  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון הוד ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הר/2/533/ג מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1191 עמ' התשס"ט, ,5883 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן השרון הוד ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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בקרקע כלשהן הנאה טובת או  זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

שביל. הייעוד: ;198 ח"ח ,6454 גוש

ברית בני רח' הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות בו לעיין  רשאי מעוניין וכל  השרון, הוד ,7

הרגילות.

(10 במאי 2009) התשס"ט באייר ט"ז
(3-2 (חמ

אדיב חי  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון הוד ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הר/במ/3/600  מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,3627 עמ' התשנ"א, ,3918 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן השרון הוד ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

בקרקע כלשהן הנאה טובת או  זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

ודרך. שצ"פ הייעוד: ;197 ,196 ח"ח ,6412 גוש

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

ברית בני רח' הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות בו לעיין  רשאי מעוניין וכל  השרון, הוד ,7

הרגילות.

(10 במאי 2009) התשס"ט באייר ט"ז
(3-2 (חמ

אדיב חי  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון הוד ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הר/2/533א מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1330 עמ' התשל"ה, ,2097 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן השרון הוד ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

בקרקע כלשהן הנאה טובת או  זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

שביל הייעוד: ;(21 ח"ח  (לשעבר  204-199 ח"ח ,6454 גוש
ודרך.

ברית בני רח' הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות בו לעיין  רשאי מעוניין וכל  השרון, הוד ,7

הרגילות.

(10 במאי 2009) התשס"ט באייר ט"ז
(3-2 (חמ

אדיב חי  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון הוד ולבניה לתכנון
__________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי  הודעה

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

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
(להלן הר/164 מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,529 עמ' התשל"ב, ,1784
ו–7  5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן השרון הוד ולבניה
כי הודעה ,21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות לפקודת
לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

בקרקע כלשהן הנאה טובת או  זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

ודרך. שב"צ הייעוד: ;292 ,291 ח"ח ,6455 גוש

ברית בני רח' הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות בו לעיין  רשאי מעוניין וכל  השרון, הוד ,7

הרגילות.

(10 במאי 2009) התשס"ט באייר ט"ז
(3-2 (חמ

אדיב חי  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון הוד ולבניה לתכנון __________
.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
פת/17/1209  מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1216 עמ' התש"ם, ,2611 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

בקרקע כלשהן הנאה טובת או  זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

לדרך. מ"ר 19 של בשטח ,161 ח"ח ,6355 גוש תקוה, פתח

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

(20 במאי 2009) התשס"ט באייר כ"ו
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
פת/1275  מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,2839 עמ' התש"ן, ,3768 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

בקרקע כלשהן הנאה טובת או  זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

לדרך. מ"ר 9 של בשטח ,61 ח"ח ,6360 גוש תקוה, פתח

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

(18 במאי 2009) התשס"ט באייר כ"ד
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח ולבניה לתכנון
__________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
פת/563  מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,925 עמ' התשכ"ג, ,999 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

לדרך. מ"ר 125 של בשטח ,93 ח"ח ,6375 גוש תקוה, פתח

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

(18 במאי 2009) התשס"ט באייר כ"ד
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
פת/17/1209  מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1216 עמ' התש"ם, ,2611 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

לדרך. מ"ר 18 של בשטח ,122 ח"ח ,6355 גוש תקוה, פתח

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

(18 במאי 2009) התשס"ט באייר כ"ד
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
אישורה  בדבר שהודעה התכנית), - (להלן הצ/במ/1001/1/8 
מוסרת ,2830 עמ' התשס"א, ,4989 הפרסומים בילקוט פורסמה
- (להלן השרון מזרח ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה

(רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7  5 לסעיפים הוועדה), בהתאם 
בתוספת המתוארת  הקרקע כי הודעה  ,21943 ציבור), לצורכי
מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא

בקרקע כלשהן הנאה טובת או  זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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תוספת
- 23 חלקה ,8644 גוש

במ"ר ייעודשטח

שצ"פ1,085

שב"צ1,842

מזרח המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות לעיין בו רשאי מעוניין בקלנסווה, וכל השרון,

הרגילות.

(1 במאי 2009) באייר התשס"ט ז'
(3-2 (חמ

שמחון אלי  
המקומית הוועדה ראש יושב
השרון מזרח ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
ג/15446 (להלן  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,867 עמ' התשס"ז, ,5604
ו–7 לפקודת  5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן נצרת ולבניה
הפקודה),  - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה
 20 סעיף הוראות בשל  כי  סבורה הוועדה וכי  ציבור  לצורכי
להשתלם עשויים מופחתים פיצויים או פיצויים אין לפקודה

האמורה. הקרקע רכישת בגין

בקרקע כלשהן הנאה טובת או  זכות לעצמו התובע כל
ובין זכות מכוח בין כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
פיצויים או פיצויים ישולמו לא אם סבל שייגרם מנימוק
פרסום מיום בתוך חודשיים לשלוח לוועדה, נדרש מופחתים,
ההנאה טובת על או זכותו  על  הרצאה  ברשומות,  זו הודעה
שיכללו תביעתו לחיזוק בצירוף ראיות האמורה, בקרקע לו אשר
המקרקעין והודעה רישום בפנקסי ישנו, אם פרטי הרישום, את
וחישוב הסכום שהוא תובע את הפיצויים המפרטת לסעיפיהם
שייגרם פיצויים מנימוק נתבעים ואם סעיף וסעיף; בכל הנתבע
ראיות  - מופחתים פיצויים  או  פיצויים  ישולמו  לא אם  סבל

סבל. ייגרם בטענה כי התומכות

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת
.13 ,12 ח"ח ,16582 גוש

בעיריית הנכסים אגף במשרדי מופקד התכנית העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל נצרת,

(25 במאי 2009) התשס"ט בסיוון ב'
(3-2 (חמ

ג'ראיסי ראמז  
המקומית הוועדה ראש יושב

נצרת ולבניה לתכנון
__________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
ג/13071 (להלן  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,1874 עמ' התשס"ג, ,5167
ו–7  5 לסעיפים בהתאם הוועדה),  - (להלן הגליל לב ולבניה
כי הודעה ,21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות לפקודת
לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצורכי דחוף דרושה באופן שהיא האמורה, מפני בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

.128 ,65 ,64 ,62 ,45 ,44 ,41 ,38 ,37 ח"ח ,19384 גוש

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התשריט העתק
לעיין רשאי מעוניין וכל ,20173 סכנין ,80 ת"ד הגליל, לב ולבניה

בשעות העבודה הרגילות. בו

(6 במאי 2009) התשס"ט בניסן י"ב
(3-2 (חמ

עירון מנחם  
המקומית הוועדה ראש יושב

הגליל לב ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הקרקעות  14 לפקודת לסעיף ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בזה  מוסרת הפקודה), - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה
היא חוזרת כי תל–אביב-יפו, ולבניה לתכנון הוועדה המקומית
אשר בתוספת, המתוארת הקרקע  את  להפקיע מכוונתה בה
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס

.974 מס' תכנית לעניין ,931 עמ' התשנ"ז, ,4465 הפרסומים

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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תוספת

ההפקעה:  שטח 434 מ"ר, החלקה שטח ,130 חלקה ,6968 גוש
בקירוב. מ"ר 42

רבין, כיכר העיריה,  נכסי באגף מופקד התכנית  העתק
העבודה בשעות בו לעיין  רשאי מעוניין וכל  תל–אביב-יפו,

הרגילות.

(7 במאי 2009) התשס"ט באייר י"ג
(3-3 (חמ

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

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - (להלן  596 מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,1125 עמ' התשל"ד, ,1996
בהתאם לסעיף הוועדה), - (להלן תל–אביב-יפו לתכנון ולבניה

 - (להלן  21943 ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת  19
אליה ביחס אשר בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,2813 עמ' התש"ן, ,3767

ברשומות. זו הודעה מיום פרסום תל–אביב-יפו עיריית

תוספת

- 6997 גוש

חלקה
החלקה שטח

במ"ר
ההפקעה שטח

במ"ר

בשלמות12363

בשלמות12593

בשלמות1374,796

כ–2381,036500

בצבע אדום. בו כשהשטח המופקע מתוחם בהתאם לתשריט

יצחק כיכר העיריה, נכסי באגף מופקד התשריט העתק
בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל תל–אביב-יפו, רבין,

הרגילות. העבודה

(6 במאי 2009) התשס"ט באייר י"ב
(3-4 (חמ

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

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - ען/125 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,

הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,1718 עמ' התשנ"ה, ,4279
 19 לסעיף בהתאם  הוועדה), - (להלן עירון ולבניה לתכנון 
 - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות לפקודת
אליה ביחס אשר בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),

הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,2352 עמ' התשס"ט, ,5915

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום אלג'רבייה בקה עיריית

תוספת

- 8778 גוש

מחלקה במ"רחלק ייעודשטח

ספורט246,600 שטח

ספורט253,300 שטח

ציבורית1,200 חניה

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות בו  לעיין רשאי מעוניין וכל עירון,  ולבניה

הרגילות.

(10 במאי 2009) התשס"ט באייר ט"ז
(3-4 (חמ

ג'בארין סובחי מוחמד
המקומית הוועדה ראש יושב

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

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - ען/583 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,3906 עמ' התשס"ח, ,5831
 19 לסעיף בהתאם  הוועדה), - (להלן עירון ולבניה לתכנון 
 - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות לפקודת
אליה ביחס אשר בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),
הפרסומים  בילקוט לפקודה ו–7 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,2063 עמ' התשס"ט, ,5908

ברשומות. זו פרסום הודעה אל–פחם מיום אום עיריית

תוספת

חלקותגוש ייעודחלקי

דרך203388

ציבור,11 מוסדות שטחי דרך,
פתוח ציבורי שטח

דרך14

דרך15

דרך17

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר



11.6.2009 התשס"ט, בסיוון י"ט ,5961 הפרסומים ילקוט 4250

חלקותגוש ייעודחלקי

דרך2035410

דרך29

דרך36

דרך37

דרך38

דרך40

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו רשאי לעיין מעוניין וכל עירון, ולבניה

(10 במאי 2009) התשס"ט באייר ט"ז
(3-4 (חמ

ג'בארין סובחי מוחמד
המקומית הוועדה ראש יושב

עירון ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - ענ/292 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,4783 עמ' התשס"ח, ,5850
 19 לסעיף בהתאם  הוועדה), - (להלן עירון ולבניה לתכנון 
 - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות לפקודת
אליה ביחס אשר בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),

הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,2063 עמ' התשס"ט, ,5908

ברשומות. זו פרסום הודעה אל–פחם מיום אום עיריית

תוספת

גוש
 חלקה

בשלמות
חלקי

הייעודחלקות

פתוח2035338 ציבורי שטח

פתוח37 ציבורי שטח

פתוח36 ציבורי שטח

פתוח34 ציבורי שטח

שטח35 משולב, ציבורי שטח
דרך פתוח, ציבורי

פתוח25 ציבורי שטח

פתוח24 ציבורי שטח

פתוח23 ציבורי שטח

פתוח22 ציבורי שטח

דרך,21 פתוח, ציבורי שטח
משולבת דרך

משולבת19 דרך דרך,

גוש
 חלקה

בשלמות
חלקי

הייעודחלקות

ציבור, דרך2035318 שטח לבנייני

ציבור, דרך17 שטח לבנייני

דרך16

דרך15

שטח13 לבנייני ציבור, שטח
פתוח ציבורי

שטח14 לבנייני ציבור, שטח
פתוח ציבורי

דרך,11 פתוח, ציבורי שטח
מיתקן הנדסי

דרך10

פתוח, דרך9 שטח ציבורי

דרך8

ציבורי פתוח7 דרך, שטח

פתוח,6 ציבורי שטח דרך,
ציבור לבנייני שטח

ציבור5 לבנייני שטח

דרך2033620

דרך18

דרך12

דרך11

דרך9

דרך8

ציבור7 לבנייני שטח דרך,
עארה, וכל בכפר הוועדה במשרדי מופקד העתק התכנית

הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(10 במאי 2009) התשס"ט באייר ט"ז
(3-4 (חמ

ג'בארין סובחי מוחמד
המקומית הוועדה ראש יושב

עירון ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - ענ/538 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,2436 עמ' התשס"ח, ,5787
 19 לסעיף בהתאם  הוועדה), - (להלן עירון ולבניה לתכנון 
 - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות לפקודת
אליה ביחס אשר בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),

הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,2064 עמ' התשס"ט, ,5908

ברשומות. זו פרסום הודעה אל–פחם מיום אום עיריית

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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תוספת

גוש
 חלקה

בשלמות
חלקי

הייעודחלקות

דרך2035762

דרך63

דרך64

דרך75

דרך2041793

ציבורי פתוח95 דרך, שטח

ציבורי פתוח105 דרך, שטח

ציבורי פתוח107 דרך, שטח

ציבורי פתוח108 דרך, שטח

דרך114

דרך118

דרך75

דרך76

דרך77

דרך78

דרך79

דרך80

דרך90

דרך92

דרך98

דרך99

דרך100

דרך104

דרך109

דרך112

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות בו  לעיין רשאי מעוניין וכל עירון,  ולבניה

הרגילות.

(10 במאי 2009) התשס"ט באייר ט"ז
(3-4 (חמ

ג'בארין סובחי מוחמד
המקומית הוועדה ראש יושב

עירון ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - ק/256 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,

פורסמה בילקוט הפרסומים  אישורה התכנית), שהודעה בדבר
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,1373 עמ' התשל"ו, ,2201
 19 לסעיף בהתאם  הוועדה), - (להלן קריות ולבניה לתכנון 
 - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות לפקודת
אליה ביחס אשר בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),

הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,3953 עמ' התשס"א, ,5016

ברשומות. הודעה זו מיום פרסום קרית מוצקין עיריית

תוספת

הצבועה מבוטלת 363), ח"ח  (לשעבר   398 חלקה ,10428 גוש
ציבור. מבני וייעודה בתשריט כהה חום בקו ומתוחמת חום בצבע

רח' המקומית,  הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק 
בו לעיין רשאי מעוניין  וכל מוצקין,  קרית ,4 העברי הגדוד

הרגילות. העבודה בשעות

(14 במאי 2009) באייר התשס"ט כ'
(3-4 (חמ

סיסו שמואל
המקומית הוועדה ראש יושב

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

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה אישורה  בדבר  שהודעה נת/4/500א, מס' 
מס' מקומית מיתאר ותכנית ,1817 עמ' התשנ"ט, ,4728 הפרסומים
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה נת/7/400,
בזה  מצהירה התכניות), - (להלן  2707 עמ' התשמ"ב, ,2844
הוועדה), - (להלן נתניה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
ציבור),  (רכישה לצורכי הקרקעות  19 לפקודת לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,2062 עמ' התשס"ט, ,5908 הפרסומים

ברשומות. זו עיריית נתניה מיום פרסום הודעה של והמוחלט

תוספת

של 1,370 מ"ר,  319 בגוש 8232 בשלמות, בשטח ,308 חלקות
בצבע עיר בניין בתכנית הצבועות ציבורי, לבניין שטח שייעודן

חום.

הנכסים אגף במשרדי מופקדים התכנית תשריטי העתקי
בשעות העבודה בהם לעיין רשאי מעוניין וכל בעיריית נתניה,

הרגילות.

(7 במאי 2009) התשס"ט באייר י"ג
(3-4 (חמ

פיירברג-איכר מרים
המקומית הוועדה ראש יושבת

נתניה ולבניה לתכנון

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
,1943 רשמי, בדבר אישורה פורסמה בעיתון שהודעה נת/229,
מס' מקומית מיתאר ותכנית ,341 עמ' שניה, בתוספת ,1263 מס'
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה נת/28/229,
נת/7/400, מס' מיתאר מקומית ותכנית ,1734 עמ' התשל"ב, ,1827
,2844 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה
הוועדה  בזה התכניות), מצהירה - 2707 (להלן עמ' התשמ"ב,
בהתאם הוועדה), - (להלן נתניה ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943 (להלן  הקרקעות (רכישה לצורכי 19 לפקודת לסעיף
אליה אשר ביחס בתוספת, המתוארת הקרקע הפקודה), כי -
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
הפרסומים 5908, בילקוט תוקנה 481 ואשר עמ' התשמ"ז, ,3417
עיריית של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,2069 עמ' התשס"ט,

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום נתניה

תוספת

חלק שצ"פ  של 318 מ"ר; הייעוד: 25 בשטח חלקה ,8265 גוש
דרך חלק בתשריט בצבע ירוק מתוחם בצבע ירוק כהה. צבוע -
תב"ע בתשריט כמסומן בהיר  חום בצבע  בתשריט צבועה -

נת/28/229.

הנכסים אגף במשרדי מופקדים התכניות תשריטי העתקי
בשעות העבודה בהם לעיין רשאי מעוניין וכל בעיריית נתניה,

הרגילות.

(7 במאי 2009) התשס"ט באייר י"ג
(3-4 (חמ

פיירברג-איכר מרים
המקומית הוועדה ראש יושבת

נתניה ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה נת/10/379, מס' 
מס' מקומית מיתאר ותכנית ,287 עמ' התשל"ח, ,2057 הפרסומים
הפרסומים  בילקוט פורסמה אישורה בדבר נת/7/400 שהודעה
בזה  מצהירה התכניות), - (להלן  2707 עמ' התשמ"ב, ,2844
הוועדה), - (להלן נתניה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
ציבור),  (רכישה לצורכי הקרקעות  19 לפקודת לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,2062 עמ' התשס"ט, ,5908 הפרסומים

ברשומות. זו עיריית נתניה מיום פרסום הודעה של והמוחלט

תוספת

של כ–1,300  חלקה 59), בשטח 74 (לשעבר ח"ח ,8315 גוש
הפקעה בתכנית הצבועה ציבורי לבניין שטח שייעודה מ"ר,

חום. בצבע 145 מס'

הנכסים אגף במשרדי מופקדים התכניות תשריטי העתקי
בשעות העבודה בהם לעיין רשאי מעוניין וכל בעיריית נתניה,

הרגילות.

(7 במאי 2009) התשס"ט באייר י"ג
(3-4 (חמ

פיירברג-איכר מרים
המקומית הוועדה ראש יושבת

נתניה ולבניה לתכנון

קיבוציים, הסכמים חוק לפי  הודעות
התשי"ז-1957

30.4.2009 עד לרישום שהוגשו כלליים הסכמים
אלה: פרטים מציינים בהודעות המספרים

הרישום.1. מספר

החתימה.2. תאריך

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תוקפו.8. תקופת

.17008/2009

.219.3.2009

המקומי,3. השלטון מרכז
הסתדרות המעו"ף.

מקומיות4. רשויות

לזכאים5.

עדכון מועד תחולה6. תוספת מנקו -

.72.4.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 19.3.2009

.17009/2009

.218.2.2009

המקומי,3. השלטון מרכז
הסתדרות המעו"ף.

מקומיות4. רשויות

המיוחד "הקשה"5. בחינוך סייעות פדגוגיות

בפגרות ביה"ס6. תוספת שכר

.72.4.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 18.2.2009

.17010/2009
24.2.2009
המקומי,3. השלטון מרכז

הסתדרות המעו"ף.
מקומיות4. רשויות
לזכאים5.
תוספת מנקו6.
.72.4.2009
מסויימת8. בלתי לתקופה - 4.2.2009

.17011/2009

.216.3.2009
__________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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המקומי,3. השלטון ומרכז השרון הוד עיריית
המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות

מקומיות4. רשויות

העובדים5. כלל

ופריסת6. קצובה לתקופה בחודש עבודה יום הפחתת
ביגוד. וקצבת הבראה דמי תשלומים

.727.4.2009

.831.12.2009 - 1.3.2009

 30.4.2009 עד לרישום שהוגשו מיוחדים הסכמים
אלה: פרטים מציינים בהודעות המספרים

הרישום.1. מספר

החתימה.2. תאריך

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תוקפו.8. תקופת

.193/2009

.224.3.2009

בע"מ,3. לישראל לאומי בנק
המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות

בנקאות4.

העובדים5. כלל

לשנת6. הבנק לקידומים אישיים לעובדי שכר עלות
2009

.7 2.4.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 24.3.2009

.194/2009

.216.3.2009

בע"מ,3. למשכנתאות לאומי בנק
הסתדרות הפקידים

בנקאות4.

כאמור בנספח5.

העסקה זמנית6.

.7 2.4.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 16.3.2009

.195/2009
220.7.2008
והאקדמיה3. ציוניות לנשים עולמית הסתדרות ויצ"ו

חיפה, ויצו ולחינוך לעיצוב
החדשה, הסתדרות

בע"מ הפנסיה קרנות לניהול חברה עתודות מיטבית
חינוך4.
העובדים5. כלל
עבודה6. תנאי
.729.3.2009
מסויימת8. בלתי לתקופה - 20.7.2008

.196/2009

.227.1.2009

בע"מ,3. ישראליים מלט מפעלי נשר
חיפה מו"פ הכללית הסתדרות

וחציבה4. כרייה

להסכם5. 2 בסעיף כאמור

עבודה6. תנאי

.79.3.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 27.1.2009

197/2009
.23.12.2008
נחף,3. המקומית המועצה

כרמיאל מרחב המעו"ף - הסתדרות
מקומיות4. רשויות
העובדים5. כלל
תכנית הבראה6.
.726.3.2009
מסויימת8. בלתי לתקופה - 3.12.2008

.198/2009

.22.3.2009

ישראל,3. מדינת
החדשה. הסתדרות

הענפים4. כל

ומעברי הגבול5. ההגירה האוכלוסין עובדי רשות

עבודה6. תנאי

.72.4.2009

.82.3.2014 - 2.3.2009

.199/2009
. 21.3.2009
בע"מ,3. בתי ממגורות לישראל דגון בית

חיפה מרחב הסתדרות
אחסנה4.
א'5. גימלאי דור
לחג6. שי
.72.4.2009
מסויימת8. בלתי לתקופה - 1.3.2009

.1100/2009

.218.3.2009

בע"מ,3. קאר אוטו א.א.ר.ד מוסך
מקצועי לאיגוד - אגף הלאומית הסתדרות

מונעים4. רכב כלי

העובדים5. כלל

תכנית הבראה6.

.719.4.2009

.831.8.2009 - 1.3.2009

.1101/2009

.21.4.2009

עבודה3. כושר ובעלי קשישים לתעסוקת המשקם חברת
מוגבל בע"מ,

המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות
וסעד4. רווחה שירותי
העובדים5. כלל
התייעלות6. תכנית
.719.4.2009
מסויימת8. בלתי לתקופה - 1.4.2009

.1102/2009

.24.2.2009
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ציוניות,3. לנשים עולמית הסתדרות ויצ"ו
הרך. לגיל המטפלות באגף המעו"ף וארגון הסתדרות

חינוך4.

להסכם5. 3 בסעיף כאמור

עבודה6. תנאי

.719.4.2009

.831.3.2013 - 1.4.2009

.1103/2009

.231.3.2009

ישראל,3. ממשלת
החדשה. הסתדרות

הענפים4. כל

להסכם5. 3 בסעיף כאמור

המדינה6. מערך המיחשוב בפרקליטות שינוי השלכות
מחוזותיו על

.719.4.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 31.3.2009

.1104/2009

.22.4.2009

יועצים3. מהנדסים ותהל בע"מ לישראל המים תכנון
בע"מ,

הלאומית. הסתדרות
מים4. הפקת
העובדים5. כלל
תכנית הבראה6.
.723.4.2009
מסויימת8. בלתי לתקופה - 2.4.2009

.1105/2009

.224.3.2009

בע"מ,3. לישראל לאומי בנק
עובדי חטיבת המעו"ף/ הסתדרות / החדשה הסתדרות

הבנקים.
בנקאות4.
העובדים5. כלל
.62009 קידום לשנת צמצום עלות
.723.4.2009
מסויימת8. בלתי לתקופה - 24.3.2009

.1106/2009

.230.3.2009

חקלאית3. שיתופית אגודה לתערובת מכון אמבר
בע"מ, מרכזית

חדרה. מרחב החדשה הסתדרות
צמחיים4. גידולים
.51 עובד
עובד6. פרישת
.723.4.2009
מסויימת8. בלתי לתקופה - 30.3.2009

.1107/2009

.225.3.2009

ש.ק.ד אולמות בע"מ,3.
עמקים מרחב החדשה הסתדרות

אוכל4. שירותי

העובדים5. כלל

ארגוני6. טיפול דמי או חבר דמי

.723.4.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 25.3.2009

.1108/2009

.21.4.2009

נטוורקס,3. טלרד
החדשה. הסתדרות

תעשיית תקשורת4.

תעשיית תקשורת5.

מוקדמת6. פנסיה

.719.4.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 1.4.2009

.1109/2009

.223.2.2009

לישראל,3. קיימת קרן
החדשה. הסתדרות

וגינון4. ייעור

העובדים5. כלל

.67.8.2008 תיקון להסכם מיום

.728.4.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 23.2.2009

.1110/2009

.222.3.2009

בע"מ,3. אחרונות ידיעות
החדשה. הסתדרות

לאור4. הוצאה

.51 בנספח כאמור

עובדים6. פרישת

.726.4.2009

.831.5.2015 - 22.3.2009

.1111/2009

.222.3.2009

עפולה,3. בע"מ קימברלי חוגלה
העמקים במרחב החדשה הסתדרות

נייר4. תעשיית

העובדים הקבועים5.

עבודה6. תנאי

.726.4.2009

.831.12.2010 - 1.1.2009

.1112/2009

.22.4.2009

נטוורקס,3. טלרד
המהנדסים הסתדרות החדשה/ הסתדרות

תעשיית תקשורת4.

ב–52005. שפרשו עובדים

עובדים6. פרישת

.719.4.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 2.4.2009

.1113/2009

.27.4.2009

זוגולובק בע"מ,3. בשר נקניק נהריה
בישראל הלאומית הסתדרות

מזון4. תעשיית
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העובדים5. כלל

והתיעלות6. צמצום

.730.4.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 7.4.2009

.1114/2009

.22.4.2009

בע"מ,3. תעשיות גליל דלתא
עליון. גליל מרחב החדשה הסתדרות

תעשיית טכסטיל4.

בקרית5. גיבור לשעבר שיקלטו במפעל דלתא עובדי
שמונה

עבודה6. תנאי

.73.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 2.4.2009

.1115/2009

.227.2.2009

בע"מ,3. לישראל דיסקונט בנק
המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות

בנקאות4.

3 עובדים 5.

ניסיון6. תקופת הארכת

.730.4.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 27.2.2009

.1116/2009

.22.4.2009

ישראל,3. בנק
המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות

בנקאות4.

העובדים5. כלל

עיסוקים6. לוח עדכון

.730.4.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 2.4.2009

.1117/2009

.219.4.2009

מוגבלת,3. שותפות (1994) העמק למיחזור פסדים מכון
צפוני עמקים מרחב הכללית הסתדרות

מזון4. תעשיית

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.727.4.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 1.1.2009

.1118/2009

.25.4.2009

בע"מ,3. לנפט זיקוק בתי
חיפה מרחב החדשה הסתדרות

נפט4. הפקת

העובדים5. כלל

והתייעלויות6. קיצוצים

.727.4.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 5.4.2009

.1119/2009

.217.2.2009

ישראל,3. לארץ היהודית הסוכנות
המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות

מדינתי4. חוץ ארגון

אתיופיה5. יהדות בקליטת העוסקים עובדים

עבודה6. תנאי

.723.4.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 17.2.2009

.1120/2009

.25.4.2009

בע"מ3. לישראל כחול ריבוע
בע"מ, והשקעות נכסים הכחול הריבוע רשת

המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות
עסקיות4. פעילויות
העובדים5. כלל
עבודה6. תנאי
.723.4.2009
מסויימת8. בלתי לתקופה - 5.4.2009

.1121/2009

.216.3.2009

המקומי,3. השלטון ומרכז השרון הוד עיריית
המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות

מקומיות4. רשויות

העובדים5. כלל

ופריסת6. קצובה לתקופה בחודש עבודה יום הפחתת
ביגוד. וקצבת הבראה דמי תשלומים

.727.4.2009

.831.12.2009 - 1.3.2009

קיבוצי הסכם ביטול על הודעה
שנחתם קיבוצי הסכם ביטול בדבר הודעה בזאת נמסרת
הקיבוציים 19780151. ההסכמים בפנקס 5.2.1978 ושמספרו ביום
וההסתדרות חל"צ מעונות  חברת הם  להסכם הצדדים

הכללית.

(4 במאי 2009)   באייר התשס"ט י'
שלמה יצחקי

עבודה יחסי על הראשי הממונה  

31.5.2009 עד לרישום שהוגשו כלליים הסכמים
אלה: פרטים מציינים בהודעות המספרים

הרישום.1. מספר

החתימה.2. תאריך

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תוקפו.8. תקופת

.17012/2009

.223.4.2009

מקומי,3. שלטון מרכז
המעו"ף הסתדרות מרכז

שלטון מקומי4.

העובדים5. כלל

בדמי 6. 1114/09 השתתפות מס' עובדים בעניני הודעה
2009 לשנת מקצועיות באגודות חבר

.711.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 23.4.2009
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.17013/2009

.26.5.2009

+ שלוש3. המקומי שלטון מרכז + ממשלת ישראל
היהודית, הסוכנות + הגדולות הערים
המשפטנים איגוד / החדשה הסתדרות

כלליים4. ארגונים

הציבורי5. בשירות המשפטנים כלל

השתלמויות6. סבסוד

.711.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 6.5.2009

.17014/2009
216.3.2009
ממשלת ישראל3.

כללית בריאות שירותי
הדסה מדיצינית הסתדרות

המקומי שלטון מרכז
ת"א), חיפה, (י-ם, הגדולות הערים שלוש

והאחיות. האחים הסתדרות
בריאות4. שירותי
הציבורי5. בשירות ואחיות אחים דירוג
עבודה6. תנאי
.77.5.2009
.831.12.2009 - 16.3.2009

.17015/2009

.21.3.2009

מעון,3. חבל יישובי
הנגב מרחב החדשה הסתדרות

מעורבים4. משקים

ב'5. א' + דור דור

.62009 לשנת התייעלות

.710.5.2009

.831.12.2009 - 1.3.2009

17016/2009
.223.4.2009
מקומי,3. שלטון מרכז

הגדולות הערים ושילוב הסתדרות מרכז
שלטון מקומי4.
העובדים5. כלל
.61113/09 מס' הודעה

- עדכון טיפול ארגוני ודמי בדמי חבר תיקרת שכר
.711.5.2009
מסויימת8. בלתי לתקופה - 23.4.2009

31.5.2009 עד לרישום שהוגשו מיוחדים הסכמים
אלה: פרטים מציינים בהודעות המספרים

הרישום.1. מספר

החתימה.2. תאריך

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תוקפו.8. תקופת

.1122/2009

.26.4.2009

.3,510360332 ח.פ עוף טוב שאן בע"מ הנהלת
במרחב המזון עובדי הסתדרות / החדשה הסתדרות

עמקים.
מזון4. תעשיית
העובדים5. כלל
לוותק6. בהתאם שונים עבודה תנאי
.74.5.2009
מסויימת8. בלתי לתקופה - 6.4.2009

.1123/2009

.222.3.2009

.3,52-0022930 בע"מ ישראל מספנות
חיפה. מרחב החדשה הסתדרות

ימית4. הובלה

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.74.5.2009

.831.12.2012 - 1.1.2009

.1124/2009
27.4.2009
בע"מ,3. סאיקלון מערכות אלביט חברת

כרמיאל מרחב החדשה הסתדרות
מתכת4. תעשיית
העובדים5. כלל
עבודה6. תנאי
.74.5.2009
מסויימת8. בלתי לתקופה - 7.4.2009

.1125/2009

.25.4.2009

סנמינה,3.
עובדי המתכת החשמל והאלקטרוניקה. הסתדרות

מתכת4. תעשיית

העובדים5. כלל

צמצומים6.

.718.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 5.4.2009

1126/2009
.226.4.2009
בע"מ,3. אלקטרוניות מערכות אלישרא

החדשה. הסתדרות
אלקטרוניקה4. תעשיית
כאמור בסעיף להסכם5.
.62008-2013 י' שינויים בהסכם (1

ופנסיה פרישה מענק צימצומים, בהסכם שינויים (2
מוקדמת.

.718.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 26.4.2009

.1127/2009

.25.5.2009

חקלאית3. תוצרת לשיווק שיתופית אגודה תנובה
בע"מ, בישראל

המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות
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מזון4. תעשיית

העובדים5. נציגות ע"י המיוצגים עובדים

עבודה6. תנאי

.718.5.2009

.830.6.2011 - 1.1.2008

.1128/2009
. 223.4.2009
בע"מ,3. לישראל לאומי בנק

הסתדרות הפקידים
בנקאות4.
.5(82+226) להסכם בנספח כאמור
לניסיון6. זמניים עובדים
.716.5.2009
מסויימת8. בלתי לתקופה - 23.4.2009

.1129/2009

.26.5.2009

הלאומית,3. הדתית האשה תנועת אמונה
בישראל הפועל המזרחי הסתדרות

חינוך4.

העובדים5. כלל

הבראה6. דמי

.718.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 6.5.2009

.1130/2009

.210.5.2009

בע"מ,3. (1949) קופולק
נגב מרחב החדשה הסתדרות

מינרלים4. תעשיית

חובב5. רמת במפעל עובדים 85

עבודה6. תנאי

.718.5.2009

.81.12.2010 - 1.12.2008

.1131/2009

.27.4.2009

בע"מ,3. בקעת בית שאן הדרי
הסתדרות העובדים

צמחיים4. גידולים

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.718.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 7.4.2009

.1132/2009

.212.3.2009

מטוסים3. אחזקת בע"מ ישראליים תעופה קווי ארקיע
בע"מ, ארקיע של מיסודה תעופה ושירותי
מקצועי האגף לאיגוד החדשה / הסתדרות

אווירית4. הובלה

העובדים5. כלל

ייעול וחיסכון בהוצאות החברה6.

.711.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 12.3.2009

.1133/2009

.26.5.2009

+ שלוש3. המקומי שלטון מרכז + ממשלת ישראל
היהודית, +הסוכנות הגדולות הערים

המשפטנים איגוד / החדשה הסתדרות
כלליים4. ארגונים
הציבורי5. בשירות המשפטנים כלל
השתלמויות6. סבסוד
.711.5.2009
מסויימת8. בלתי לתקופה - 6.5.2009

.1134/2009

.222.3.2009

בע"מ,3. אחרונות ידיעות
החדשה. הסתדרות

תקשורת.4.

.51 בנספח כאמור

עבודה6. תנאי

.714.5.2009

.831.5.2015 - 22.3.2009

.1135/2009

.27.5.2009

בע"מ,3. חנה ארמונות
עפולה. פועלי מועצת

כלי רכב4.

העובדים5. כלל

חבר6. דמי גביית

.724.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 7.5.2009

.1136/2009

.221.4.2009

ממשלת ישראל3.
המוסד לביטוח לאומי

התעסוקה, שירות
החדשה. הסתדרות

הענפים4. כלל

המינהליים5. העובדים כלל

מינהל6. גמול

.714.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 21.4.2009

.1137/2009

.24.5.2009

וטיפוח3. מלאכותית להזרעה ישראלית חברה שיאון
בע"מ,

מועצת פועלי מרחב עמקים צפוני
חיים4. בעלי גידול
העובדים5. כלל
עבודה6. תנאי
.714.5.2009
מסויימת8. בלתי לתקופה - 4.5.2009

.1138/2009

.24.3.2009

בע"מ,3. ושלום השקעות קופרלי
המזון עובדי הסתדרות / החדשה הסתדרות

והפרמצבטיקה.
מזון4. תעשיית
הגליל5. עובדי פרי כלל
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פרי גליל6. עובדי של תנאי עבודה

.712.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 4.3.2009

.1139/2009

.224.3.2009

בע"מ,3. ישראלי ערבי בנק
הפקידים. הסתדרות

בנקאות4.

עובדים)5. 15) בנספח כאמור

העסקה זמנית6.

.77.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 24.3.2009

.1140/2009

.216.3.2009

ממשלת ישראל3.
כללית בריאות שירותי

הדסה מדיצינית הסתדרות
המקומי שלטון מרכז

ת"א), חיפה, (י-ם, הגדולות הערים שלוש
והאחיות. האחים הסתדרות

בריאות4. שירותי

הציבורי5. בשירות ואחיות אחים דירוג

עבודה6. תנאי

.77.5.2009

.831.12.2009 - 16.3.2009

.1141/2009

.22.4.2009

בע"מ,3. לישראל איגוד בנק
הבנקים עובדי חטיבת הפקידים הסתדרות

בנקאות4.

כאמור בנספח להסכם5.

זמניים6. עובדים 21

.77.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 2.4.2009

.1142/2009

.22.4.2009

בע"מ,3. לישראל איגוד בנק
הבנקים עובדי חטיבת הפקידים הסתדרות

בנקאות4.

כאמור בנספח להסכם5.

זמניים6. עובדים 10

.77.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 2.4.2009

.1143/2009

.225.3.2009

בע"מ,3. אגש"ח השקייה ג'יין דן נען
השפלה במרחב החדשה הסתדרות

מים4. הפקת

א'5. בנספח כאמור

מחלקות6. סגירת עקב פיטורין

.721.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 25.3.2009

.1144/2009

.21.3.2009

עפולה,3. בע"מ שלי אולמי
מועצת פועלי עפולה

אירוח4. שירותי

העובדים5. כלל

דמי חבר6.

.77.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 1.3.2009

.1145/2009

.24.5.2009

בע"מ,3. שיתופית חקלאית אגודה שמר עין גומי תעשיות
חדרה. מרחב החדשה הסתדרות

גומי4. תעשיית

העובדים5. כלל

בסל 6. המעסיק השתתפות - 2006 בהסכם שינוי
התרבות.

.710.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 4.5.2009

.1146/2009

.226.4.2009

בע"מ,3. אלקטרוניות מערכות אלישרא
החדשה. הסתדרות

תעשיית תקשורת4.

להסכם5. 2 בסעיף כאמור

זכויות6. על ושמירה לחולון ברק מבני המפעל העברת
העובדים.

.725.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 26.4.2009

.1147/2009

.25.4.2009

בע"מ,3. לישראל הראשון הבינלאומי הבנק
המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות

בנקאות4.

ומוח"ים5. מנהלים

והמוח"ים6. המנהלים של השנתי בקידום תקציב שיעור

.721.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 5.4.2009

.1148/2009

.25.4.2009

בע"מ,3. לישראל הראשון הבינלאומי הבנק
המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות

בנקאות4.

ומוח"ים5. מנהלים

עובדים6. ל–37 ניסיון תקופת הארכת

.726.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 5.4.2009

.1149/2009

.231.3.2009

מודיעין בע"מ,3. מעריב הוצאת
במעריב המסדרה גמלאי

תקשורת4. תעשיית
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עובדים5. 15

של פנסיה6. הפחתה זמנית

.725.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 31.3.2009

.1150/2009

.21.4.2009

בע"מ,3. נטוורקס טלרד
ואלקטרוניקה חשמל / החדשה הסתדרות

תעשיית תקשורת4.

שפרשו5. עובדים

פנסיה6. תשלומי

.73.5.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 1.4.2009

.1151/2009

.23.11.2008

ומתנדבות,3. עובדות נשים תנועת - נעמת
המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות

חינוך4.

נעמת5. עובדות כלל

בריאות6. ביטוח

.719.4.2009

מסויימת8. בלתי לתקופה - 3.11.2008

(1 ביוני 2009)   התשס"ט בסיוון ט'
שלמה יצחקי

עבודה יחסי על הראשי הממונה  

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בירושלים המחוזי המשפט בבית

6143/09 אזרחי תיק

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

.51-269763-2 ח"פ בע"מ, פרופישנסי חברת פירוק ובעניין

ב"כ  ע"י , 306171737 ואח' ת"ז צחנסקי, אלכסנדר והמבקשים:
.65202 אביב תל ,35 אחד העם רח' ואח', הראל עו"ד אורן

לבית  בקשה 18.5.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את בירושלים המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.13.30 בשעה ,8.7.2009

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
,30.6.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.12.00 בשעה

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

עו"ד אורן הראל,  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1361/09 אזרחי תיק

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

.51-377970-2 ח"פ בע"מ, ארט אקספוז חברת פירוק ובעניין
גינתון. ,38 משק

ממשרד לוין, רוי עו"ד ב"כ ע"י החברה, עובדי והמבקשים:
תל ,10 הארבעה רח' ושות', טישמן-פריצקי-לוין-צדוק דין עורכי

03-5620565 פקס' ,03-5620563 טל' אביב,

לבית  בקשה 18.2.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,21.12.2009

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

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

.14.12.2009 ביום

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

עו"ד לוין, רוי  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1362/09 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, דיזיין אנד רנטינג מודולארט חברת פירוק ובעניין
גינתון. ,38 משק ,51-338737-3

ממשרד לוין, רוי עו"ד ב"כ ע"י החברה, עובדי והמבקשים:
תל ,10 הארבעה רח' ושות', טישמן-פריצקי-לוין-צדוק דין עורכי

03-5620565 פקס' ,03-5620563 טל' אביב,

לבית  בקשה 18.2.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,21.12.2009

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

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

.14.12.2009 ביום

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

עו"ד לוין, רוי  
כוח המבקשים בא
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בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1686/09 אזרחי תיק

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

.51-128167-7 ח"פ בע"מ, אחר חברת מסע פירוק ובעניין

2 חגית בן דוד,  ;056406754 ת"ז וינקלר, צפורה .1 והמבקשות:
רון עו"ד ב"כ ע"י כולם ,052648656 ת"ז לוי, דליה .3 ;03230020 ת"ז
פקס' ,03-6125858 טל' ,52511 גן רמת ,35 ז'בוטינסקי מרח' שחר,

.03-6125859

לבית  בקשה 30.3.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,9.7.2009

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

זה. רצונו על הודעה למבקשות שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקשות, למסור יש ההודעה את
.30.6.2009 יאוחר מיום לא הנ"ל המען לפי שתגיע לידיהן

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

עו"ד רון שחר,  
כוח המבקשות בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1757/09 אזרחי תיק

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

בע"מ, והישיבה השינה לאיכות המרכז חברת פירוק ובעניין
ברק, בני ,9 הירקון רח' ,51-327876-2 ח"פ

מגריסו, אסתר .2 ;057351751 ת"ז אפוקטר, בועז .1 והמבקשים:
נתן ב"כ עו"ד ע"י ,024410862 ת"ז אבוטבול, אילן .3 ;055559199 ת"ז
תל ,20 לינקולן רח' רובינשטיין, בית דין, עורכי משרד ושות', מאיר

.03-5626040 פקס' ,03-5626333 טל' ,67134 אביב

לבית  בקשה 16.4.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,14.7.2009

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
,7.7.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.13.00 בשעה

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

עו"ד קסטנבאום, גונן  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1907/09 אזרחי תיק

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

בע"מ. (1994) אורנים מבנים פרויקט חברת ובעניין פירוק

עו"ד ו/או רסקין נתן עו"ד ב"כ ע"י המניות, בעלי והמבקשים:
פקס' ,09-8841940 טל' ,42476 נתניה ,3 ברקת מרח' עין-אלי, לילך

.09-8337297

לבית  בקשה 5.5.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,7.12.2009

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר,  לשלחה או למבקשים, למסור יש  ההודעה  את 
,3.12.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.16.00 בשעה

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

עו"ד עין-אלי, לילך  
המבקשים כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1993/09 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, רפואה שירותי ד.ו.ר. חברת פירוק  ובעניין
לציון, ראשון ,64 ז'בוטינסקי רח' ,51-324490-5

פ' עו"ד ב"כ ע"י ,306712720 ת"ז אורליק, אלה  והמבקשת:
טל' ,75707 לציון ראשון ,22 סחרוב מרח' שבשאי, ל' ו/או מורוז

.03-9412202 פקס' ,03-9412222

לבית  בקשה 17.5.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,17.12.2009

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

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

בדואר,  לשלחה או למבקשת, למסור יש  ההודעה  את 
,3.12.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיה

.13.30 בשעה

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

עו"ד שבשאי, ל'  
המבקשת כוח בא
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בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1994/09 אזרחי תיק

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

,51-365485-5 ח"פ בע"מ, מקיף בטחון חברת פירוק ובעניין

פ' עו"ד ב"כ ע"י ,308633585 ת"ז ליבר, גריגורי והמבקש:
טל' ,75707 לציון ראשון ,22 סחרוב מרח' שבשאי, ל' ו/או  מורוז

.03-9412202 פקס' ,03-9412222

לבית  בקשה 17.5.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,17.12.2009

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

לשלחה בדואר, באופן  את ההודעה יש למסור למבקש, או
בשעה ,3.12.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

.13.30

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

עו"ד שבשאי, ל'  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1995/09 אזרחי תיק

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

בע"מ, ותקשורת חשמל אלכס עבודות פ. חברת פירוק ובעניין
ראש העין. ,1/18 חוגלה רח' ,51-218411-0 ח"פ

מיכאל .2 ;321715682 ת"ז אדמוב, ויטלי .1 והמבקשים:
;320615909 ת"ז רסנייסקי, איגור .3 ;321751448 ת"ז זיאדן,
ת"ז זזולבסקי, ויקטור .5 ;323372755 ת"ז פדונסקו, אלכס .4
סמטנין, אלכס .7 ;317292738 ת"ז שבצ'וק, אנדרי .6 ;321729790
אדוארד .9 ;321750135 ת"ז שצ'ורקוב, סרגיי .8 ;31455277 ת"ז
ל' ו/או פ' מורוז ב"כ עו"ד ע"י כולם ,321366403 ת"ז אולייניקוב,
,03-9412222 טל' ,75707 לציון ראשון ,22 שבשאי, מרח' סחרוב

.03-9412202 פקס'

לבית  בקשה 17.5.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,17.12.2009

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר,  לשלחה או למבקשים, למסור יש  ההודעה  את 
,3.12.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.13.30 בשעה

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

עו"ד שבשאי, ל'  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1999/09 אזרחי תיק

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

בע"מ. לאור - מוציאים וילדים חברת הורים פירוק ובעניין

ג' ו/או הורנשטיין נ' ע"י ב"כ עו"ד החברה, עובדי והמבקשים:
,22242 ת"ד ,121 גבירול אבן מרח' הורנשטיין, ש"א ו/או הורנשטיין

.03-5270519 פקס' ,03-5220010 טל' ,61222 אביב תל

לבית  בקשה 29.3.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,7.7.2009

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
,20.6.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.13.00 בשעה

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

עו"ד הורנשטיין, ש' אלון  
כוח המבקשים בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

7003-05-09 אזרחי תיק

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

בע"מ. טק ויסאופט חברת פירוק ובעניין

רועי עו"ד  ב"כ ע"י  ,029662368 ת"ז ורד, עידית והמבקשת:
.52521 גן רמת ,3 בית ש.א.פ היצירה, אשכול, מרח'

לבית  בקשה 11.5.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.9.00 בשעה ,6.9.2009

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

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור
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בדואר, לשלחה או למבקשת, למסור יש ההודעה את
,31.8.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיה

.9.00 בשעה

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

עו"ד אשכול, רועי  
המבקשת כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

9373-05-09 אזרחי תיק

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

סוכנויות הצפון כוכב ברקן וינטראוב חברת פירוק ובעניין
בע"מ.

מרח' חורי, סמיר  עו"ד ב"כ  ע"י  בירנבאום,  משה  והמבקש:
.04-8642974 טל' חיפה, ,3 הנביא אליהו

לבית  בקשה 14.5.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.9.00 בשעה ,10.9.2009

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

לשלחה בדואר, באופן  את ההודעה יש למסור למבקש, או
בשעה ,3.9.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

.14.00

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

עו"ד סמיר חורי,  
המבקש כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

9576-05-09 אזרחי תיק

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

בע"מ. גמר עבודות און שפע חברת פירוק ובעניין

ת"ד מוניר, מחאג'נה עו"ד ב"כ ע"י קריבונוס, מיכאל והמבקש:
.30600 עקיבא אור ,11057

לבית  בקשה 14.5.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.9.00 בשעה ,10.9.2009

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן  בדואר,  לשלחה  או למבקש,  למסור  יש  ההודעה  את 
.14.00 בשעה ,3.9.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

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

עו"ד מוני, מחאג'נה  
המבקש כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

9900-05-09 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, עבודה כלי א.מ.ח חברת פירוק  ובעניין
.51-294763-1

ת"ד תופיק, עתאמנה  עו"ד ב"כ ע"י סמיר, עקל  והמבקש:
קרע. כפר ,1097

לבית  בקשה 14.5.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.9.15 בשעה ,10.9.2009

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

לשלחה בדואר, באופן  את ההודעה יש למסור למבקש, או
.3.9.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

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

עו"ד תופיק, עתאמנה  
המבקש כוח בא

בנצרת המחוזי המשפט בבית

246/09 אזרחי תיק

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

שיתופית אגודה מהעמק טבע עוף חברת פירוק ובעניין
בע"מ. חקלאית

,10 החברה, מרח' קרליבך מפרק טפר, והמבקש: עו"ד נמרוד
.67132 אביב תל ,20572 ת"ד

לבית  בקשה 26.3.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה את  לפרק  בנצרת המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.10.00 בשעה ,5.7.2009

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

לשלחה בדואר, באופן  את ההודעה יש למסור למבקש, או
עבודה ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע

.12.00 השעה עד בבקשה הדיון תאריך לפני

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

מפרק עו"ד, טפר, נמרוד  
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בנצרת המחוזי המשפט בבית

479/08 אזרחי תיק

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

.51-295957-8 ח"פ בע"מ, חמודה מתפרת חברת פירוק ובעניין

עו"ד ב"כ  ע"י  ,33922253 ת"ז מולאדי, אמירה והמבקשת:
.31072 חיפה ,118 מרח' מוריה שלומית שרייבר,

המשפט לבית בקשה הוגשה  כי הודעה,  בזה נמסרת
בקשת וכי לעיל, הנזכרת החברה את לפרק בנצרת המחוזי
,28.6.2009 בדין ביום היושב המשפט בית בפני תישמע פירוק זו

.9.00 בשעה

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

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

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

.25.6.2009 ביום

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

עו"ד שלומית שרייבר,  
המבקשת כוח באת

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

בע"מ פיננסיות השקעות (ישראל) אוסקר
(51-382861-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,11.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' עו"ד מיכאל דבורין, את החברה מרצון ולמנות את לפרק

החברה. למפרק ,91680 ירושלים ,68077 ת"ד ,4 אוליצור

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, דבורין, מיכאל

בע"מ אתרים אבטחה
(51-192300-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,8.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין

ת"ז סטרלין, מרדכי את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
למפרק החברה. מושב חרוצים, ,59 התמר מרח' ,005604012

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק סטרלין, מרדכי

בע"מ דיסקונט מרכנתיל פקידי של התגמולים קופת
(51-002919-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,17.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,51960433 רישפן, ת"ז אבי את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,48 הלוי יהודה רח' החברה, אצל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רישפן, אבי

בע"מ אילת משקאות לשיווק החברה מ.נ.י
(51-232676-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,14.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,005552567 נוי, ת"ז מנחם את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק נתניה, ,5/14 היהודית הבריגדה מרח'

מפרק נוי, מנחם

בע"מ והמגזינים הקומיקס עולם
(51-262443-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,17.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז הלר, דינור שי את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק ,033411406

מפרק הלר, דינור שי
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בע"מ שלום ורחל חיים
(51-144377-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברים שכל לאחר ,21.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
חיים את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה
החברה. למפרק נתניה, ,12 הפורצים מרח' ,41522160 ת"ז שלום,

מפרק חיים שלום,

בע"מ שוורץ בית ניהול
(51-107156-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,20.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ימים   21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם  על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
,20/3 הלוי יהודה מרח' ,015519838 ת"ז טורצקי, סנדרה ליניי

רעננה, למפרקת החברה.

מפרקת טורצקי, סנדרה ליניי

בע"מ ספורטופדיק
(51-264803-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז בהרב,  עודד עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
למפרק ,61000 אביב תל ,53 רוטשילד שד' מרח' ,022978902

החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, עודד בהרב,

בע"מ אבטחה ממוחשבות יו.אמ.אר מערכות
(51-375087-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,5.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממרכז  באואר, זהר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

למפרק החברה. רננים, מכבים,

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, באואר, זהר

בע"מ סוהו ויליג'
(51-524520-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,25.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז צפניה, שלמה ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,46 אילת מרח' ,022204820

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק צפניה, שלמה

בע"מ תרגום ועריכה - טליתמן מרים
(51-381295-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,20.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז טליתמן, מרים את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
החברה. למפרקת הרצליה, ים, נוף ,16 מרח' הנשיא ,075920231

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת טליתמן, מרים

בע"מ יעוץ וטפול - פלורסהיים מילר,
(51-140272-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,17.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
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מרח' פלורסהיים, דבורה את ולמנות מרצון החברה את לפרק
החברה. למפרקת השרון, הוד ,6 הגאולה

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת פלורסהיים, דבורה

בע"מ אומנות א.א.פ.
(51-274546-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ברקת מרח' קלמן, אברהם את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,24

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,
מפרק קלמן, אברהם

בע"מ (1996) נגרית רהיטי צמד
(51-229158-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,27.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' בסת, בן בנימין  את ולמנות מרצון החברה  את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,20 המשביר

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק בסת, בנימין בן

בע"מ צמד נגרית
(51-088158-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,27.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' המשביר בסת, בן רונן את ולמנות מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרק חולון, ,20

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק בסת, בן רונן

בע"מ צמד מצבעת
(51-201504-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,27.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' בסת, בן בנימין  את ולמנות מרצון החברה  את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,20 המשביר

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק בסת, בנימין בן

בע"מ סטארפורד
(51-404510-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,27.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שרון, יואב עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,40 מונטיפיורי

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, יואב שרון,

בע"מ (2000) אחזקות צפוני לבן שחף
(51-298048-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,5.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' יעקבי, משה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,159 אלון יגאל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, יעקבי, משה
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בע"מ י.מ.י אדר ייעוץ
(51-373972-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' מיניביצקי, יהושע את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,52 בגין מנחם

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק מיניביצקי, יהושע

בע"מ גבייה שירותי עדן
(51-331792-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' מהצרי, עודד עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק דגן, בית ,5 בגין מנחם שד'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, מהצרי, עודד

בע"מ קולקשיין ז'ולרי אי.אפ
(51-226817-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת נושים ידי על מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עובד, יפעת את ולמנות נושים ידי על מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת גן, רמת ,54 מרח' בצלאל ,022693740 ת"ז

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת יפעת עובד,

בע"מ 5026 חלקים טובים בגוש
(51-040299-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,13.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שוב, שמואל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,64239 אביב תל ,2 ויצמן

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, שוב, שמואל

בע"מ רסיסי דרורה
(51-036871-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,12.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שוב, שמואל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,64239 אביב תל ,2 ויצמן

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, שוב, שמואל

בע"מ בתל-אביב 138 מס אלנבי משרד
(51-022236-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,18.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,2 קפלן מרח' ציפורן, יעקב ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק ציפורן, יעקב

בע"מ בונאקי
(51-385653-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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החלטה התקבלה ,11.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שטינפלד, קרן עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,3 דניאל פריש

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, שטינפלד, קרן

בע"מ שירותים פנינסיים - יקים
(51-371322-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז צדיקי,  אתי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרקת ,74203 ציונה נס ,2 לילך מרח' ,024472755

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, צדיקי, אתי

בע"מ טרור לנפגעי חי קרן
(51-230206-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
משד' משה ליפשיץ, עו"ד את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק ,04-8140500 טל' חיפה, ,64 המגינים

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, ליפשיץ, משה

בע"מ שטראוכלר אבינועם
(51-284718-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בלושטיין, גדיאל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,67021 אביב תל ,1 עזריאלי ממרכז

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, בלושטיין, גדיאל

בע"מ שטראוכלר נריה
(51-284722-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בלושטיין, גדיאל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,67021 אביב תל ,1 עזריאלי ממרכז

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, בלושטיין, גדיאל

בע"מ שטראוכלר צבי
(51-284716-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בלושטיין, גדיאל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,67021 אביב תל ,1 עזריאלי ממרכז

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, בלושטיין, גדיאל

בע"מ פ.א. יעוץ
(51-114667-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שחור, י"ד עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,03-6911165 תל אביב, טל' ,3 דניאל פריש

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,
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בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, שחור, י"ד

בע"מ חגית קרמר
(51-297750-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,016838468 קרמר, ת"ז חגית את ולמנות מרצון החברה לפרק את

למפרקת החברה.

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

.46725 פיתוח הרצליה ,16 החברה, רח' שנקר הודעה זו, למען

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

מפרקת חגית קרמר,

בע"מ גולד - טל
(51-383937-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גולדברג, חנוך את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק

החברה. למפרק רעננה, ,15 ז'בוטינסקי

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק גולדברג, חנוך

בע"מ נכסים מ.ז.
(51-132497-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' רונן אהרוני, עו"ד ולמנות את מרצון החברה  את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,7 ז'בוטינסקי

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, אהרוני, רונן

בע"מ איי.אם - או.אס.טי
(51-400853-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,25.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז עמיר אוסט, את מרצון ולמנות החברה לפרק את החלטה
ת"ד ,7 הפלדה גלגלי רח' ליובין, יעקב עו"ד אצל ,022988604

החברה. למפרק ,46722 פיתוח הרצליה ,12126

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עמיר אוסט,

בע"מ (2000) אחזקות צפוני לבן טייגר
(51-298051-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,5.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' יעקבי, משה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,159 אלון יגאל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, יעקבי, משה

בע"מ (2000) אחזקות צפוני לבן שחף
(51-298048-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,5.4.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' יעקבי, משה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,159 אלון יגאל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, יעקבי, משה
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בע"מ טומשינסקי ד.
(51-065139-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בן מרח' בובילסקי, עמי את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק הרצליה, 56ב, יהודה

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
בן–דת, רח' תובל עו"ד משה אצל המפרק הנ"ל, הודעה זו, למען

.52522 גן רמת ,22

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

מפרק בובילסקי, עמי

בע"מ אחזקות ברתולומי
(51-267732-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,4.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אילן מלמד, במשרדי עו"ד ולמנות את את החברה מרצון לפרק
למפרק הרצליה, ,1 אבן אבא רח' הסביבה,  איכות  ואוליה

החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, אילן מלמד,

בע"מ קונקטיגו
(51-408610-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עו"ד, אצל שנהב, איל ד"ר את ולמנות מרצון החברה לפרק את
קומה ,B בניין ,4 הנחושת מרח' דין, עורכי ושות', שנהב משרד

החברה. למפרק ,67021 תל אביב רמת החיי"ל, ,11

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, איל שנהב, ד"ר

בע"מ תנופה קול
(51-226542-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,10.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
בין בעלי רכושה את ולחלק מרצון החברה את החלטה לפרק
דיזנגוף מרח' ,059667873 ת"ז אטיאס, ולמנות את דני מניותיה,
פעולה כל לעשות אותו ולהסמיך החברה, למפרק אביב, תל ,55

זו. ביצוע החלטה לצורך הנדרשים מסמך על כל ולחתום

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק אטיאס, דני

בע"מ גיטמן שיווק
(51-372810-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,22.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
לוי, ששי  עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה 
תל ,17 קומה העגול, המגדל ,1 עזריאלי ממרכז ,027924869 ת"ז

החברה. למפרק ,03-7540504 פקס' ,67021 אביב

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

בדואר רשום.

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

מפרק עו"ד, ששי לוי,

בע"מ ירושלים בידור אפיק
(51-262388-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עו"ד, הולנדר, זאב ד"ר את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,40 מונטיפיורי מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, הולנדר, זאב ד"ר
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בע"מ וזולטן פדי
(51-374323-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,16.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שטיין, אמיר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. יהודה, למפרק אבן ,42 השרון

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, שטיין, אמיר

בע"מ יעוץ אם.טי.יו
(51-245041-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,19.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' דובב, אשר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,4 ויצמן

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, דובב, אשר

בע"מ הפצה ל.ה.ט.
(51-148379-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,11.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
יפה נוף ויצמן, מרח' נתן את ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק חיפה, ,27

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק ויצמן, נתן

בע"מ (2006) א.פ. טוב יום
(51-378904-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,12.11.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
הרצל מרח' ניק, בנרי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק לציון, ראשון ,65

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, ניק, בנרי

בע"מ אינטרנשיונל (ישראל) אנד צ'ריטי צ'ט
(51-311707-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז כאהן,  משה עו"ד את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק 
החברה. למפרק אביב, תל ,35 המלך שד' שאול מרח' ,031293376

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק כאהן, משה

בע"מ דרמר א.
(51-409737-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,14.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
דרמר, מרח' אבלין את ולמנות מרצון החברה את החלטה לפרק

החברה. למפרקת ,4/2 הקוממיות

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת דרמר, אבלין
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בע"מ חדשה לאורתופדיה מרכז אורתומד
(51-322286-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אמנון מרח' רופמן, משה את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חיפה, ,8 ותמר

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רופמן, משה

בע"מ אהרונוב נתנאל
(51-051109-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ואסיפת נושים מפרקים מינוי מרצון, פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,19.2.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
 001488881 שמואל, ת"ז מתן את ולמנות מרצון החברה לפרק את
בני ,8 הנביא נתן  מרח'  ,008863383 ת"ז מתתיהו, אילנה ואת

החברה. למפרקי ברק,

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

המפרקים הנ"ל. למען הודעה זו,

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

,10.00 בשעה ,19.7.2009 ביום תתקיים  נושים אסיפת 
גן. רמת ,24 הפודים רח' טיגר, רו"ח במשרד

מתתיהו  שמואל  אילנה       מתן
י ם ק ר פ מ  

בע"מ בתקשורת יצירתיים פתרונות - אודם
(51-337290-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,30.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
יפה-שליסר, שלומית עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת תקוה, פתח ,7 מרח' האחים יפה

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, יפה-שליסר, שלומית

בע"מ גרינברג סחר מלבו את
(51-412776-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,8.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' מלמד, אלכסנדר את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק

החברה. למפרק ,050-6314739 טל' ציון, מבשרת ,15 אפרסק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק מלמד, אלכסנדר

בע"מ פרמדיס
(51-139874-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,26.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,

החברה. למפרקת אלטרץ-רוסו, מירלה

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
רח' גפני, דניאל עו"ד הנ"ל, המפרקת ב"כ למען זו, הודעה

.64739 תל אביב 18א, הארבעה

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

מפרקת אלטרץ-רוסו, מירלה

בע"מ (ס.ג.) אביב תל מערכות
(51-102616-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המניין מן כללית שלא באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
את התקבלה החלטה לפרק ,8.2.2009 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,

החברה. למפרקת בורש, סלי שרה את ולמנות מרצון החברה

מפרקת קורש, סלי שרה

IMEX IMPRO LTD
(51-378044-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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לפרק את החברה החלטה התקבלה הנ"ל, המניין של החברה
,18/2 קטיף מרח' ,311994693 ת"ז אבסוב, את רפי ולמנות מרצון

החברה. למפרק כרמיאל,

מפרק אבסוב, רפי

בע"מ לאחזקות חברה גלורי
(51-050573-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,27.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,9697699 ירוחם, ת"ז אלי את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,31 בבלי מרח'

מפרק ירוחם, אלי

בע"מ תעשיות ידע מזרחי הימן
(51-205431-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,16.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז תורג'מן,  יופה  לורי את ולמנות  מרצון החברה  את לפרק 

החברה. למפרקת ,015388051

מפרקת תורג'מן, יופה לורי

בע"מ תעשיות ואסתר פרידלנדר ידע בנימין
(51-205432-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,16.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז תורג'מן,  יופה  לורי את ולמנות  מרצון החברה  את לפרק 

החברה. למפרקת ,015388051

מפרקת תורג'מן, יופה לורי

בע"מ השחזות גבאי
(51-207035-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ביום6.5.2009, שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,24455214 ת"ז גבאי, נבון טלי את עו"ד ולמנות מרצון החברה את

החברה. למפרקת ,49540 תקוה פתח 2ד, ההסתדרות מרח'

מפרקת עו"ד, גבאי, נבון טלי

הרים בע"מ  עלי
(51-298959-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרקת, במשרדי ,9.00 בשעה ,12.7.2009 ביום תתכנס 
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם ירושלים, ,28 הערבה בית
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת עו"ד, סחראי-כהן, מיטל

אנטקו נדל"ן בע"מ 
(51-401787-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הורן ברץ, במשרדי ,10.00 בשעה ,14.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
תל אביב, לשם ,18 קומה עגול, מגדל ,1 עזריאלי מרכז ושות',
הפירוק כיצד התנהל המפרקת, המראה סופי של דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרקת עו"ד, אלטמן, אדר

יצירתיים בע"מ  פתרונות ג'ואה
(51-412479-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,10.00 בשעה ,14.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, של דוח סופי לשם הגשת יהודה, אבן ,2 האגס רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת עו"ד, ניר-גזל, מורן

החזקות בע"מ  פיש בלו
(51-295463-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מיתר, עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,15.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
סילבר הלל אבא דרך ושות', ברנדווין לשם, & גבע ליקוורניק,
המראה של המפרקת, דוח סופי הגשת לשם ,52506 גן רמת ,16
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת עו"ד, נתנזון, ניצן
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2003 בע"מ  משותפים בתים בראל-אחזקת
(51-344187-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אביב, תל ,28 בלוך ברח' ,8.30 בשעה ,16.7.2009 ביום תתכנס 
התנהל כיצד המראה המפרקת,  של סופי  דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרקת עו"ד, קנת, ליאורה

אוויר בע"מ  נתיבי שמים
(51-234321-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,15.00 בשעה ,21.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,55 דיזנגוף
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, אטיאס, דני

סקופא בע"מ  פופא
(51-360193-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
פרץ גמליאל עו"ד במשרד ,12.00 בשעה ,19.7.2009 תתכנס ביום
סופי דוח הגשת לשם פיתוח, הרצליה ,93 ים רמת רח' ושות',
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד, רונן פרץ,

מתקדמות בע"מ  טכנולוגיות לוטוטק
(51-341600-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,16.00 בשעה ,30.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,55 דיזנגוף
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, אטיאס, דני

(2002) בע"מ  סוכנויות יעקב מגן
(51-328637-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרד ,10.00 בשעה ,25.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם חיפה, ,9 הרצליה
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק שטרן, זאב

רפואה  שירותי סרוגו יצחק ד"ר
(51-329127-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרד ,10.00 בשעה ,25.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם חיפה, ,9 הרצליה
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק שטרן, זאב

והשקעות בע"מ  פתוח לבנין חברה ל.ר.ס.
(51-055971-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרד ,10.00 בשעה ,25.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם חיפה, ,9 הרצליה
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק שטרן, זאב

נכסים בע"מ  ניהול דן גוש
(51-396405-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,8 רח' הארבעה במשרד המפרק, ,30.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,1 קומה
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, דולינגר, אמיר
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מדיה בע"מ  אור
(51-321112-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
חנם שרון במשרד ,10.00 בשעה ,23.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
רמת ,13 תובל רח' ישראל, אמריקה בית דין, עורכי ושות',
כיצד המראה  המפרקת, של  סופי  דוח הגשת לשם  ,52522 גן
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרקת הוד, איריס

לאדריכלות פנים בע"מ  חברה אשרת עיצובים
(51-209887-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
במשרד עו"ד אצל המפרק, ,10.00 בשעה ,26.7.2009 תתכנס ביום
תל ,52 בגין מנחם דרך יגור ושות', צין נוב גלאון בר-און שביט
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, סטריכמן, אלירן

תקשורת בע"מ  סנונית א.ר
(51-2419903-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,16.00 בשעה ,30.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,55 דיזנגוף
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, אטיאס, דני

מסחר ושירותים בע"מ  א. יזמות שמעון
(51-419217-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרקת, במשרדי ,16.00 בשעה ,27.7.2009 ביום תתכנס 
המראה המפרקת, סופי של הגשת דוח לשם נתניה, ,1/8 יוסף
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת עו"ד, אזולאי, אלפסי אורטל

(1997) בע"מ  קור עוף חברי הנגב שער קיבוצי
(51-247517-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,12.00 בשעה ,26.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח  הגשת לשם הנגב, שער  אשקלון, חוף
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, גוטליב, אייל

ופיתוח בע"מ  לסחר חברה שש"ר
(51-107438-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אברהמס, יעקב עו"ד אצל ,10.00 בשעה ,29.7.2009 תתכנס ביום
דוח הגשת לשם ירושלים, ,823 משרד כלל, מרכז ,97 יפו רח'
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק ארביב, עמוס

ובניו בע"מ  מורלי סמי
(51-319960-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אצל המפרק, מרכז ,10.00 בשעה ,29.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח שאן, לשם בית ,824 ת"ד ,4 עגול
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, דהן, אלי

די לוג'יק בע"מ  טרי
(51-386918-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרד ,9.00 בשעה ,2.8.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,155 ביאליק
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, ניר בר,
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המרכז בע"מ  מתכות מרים
(51-198394-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ושות', דהן מרקוביץ, במשרדי ,16.30 בשעה ,4.8.2009 תתכנס ביום
המפרקת, לשם הגשת דוח סופי של חדרה, ,21 רו"ח, רח' הרצל
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת רו"ח, מירי דהן,

ק.מ.י. מטבחים בע"מ 
(51-228133-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,28 רח' דרוק אצל המפרקת, ,9.00 בשעה ,1.8.2009 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם ירושלים,
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרקת עו"ד, קאופמן, שרה

מליוריס בע"מ 
(51-281020-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
4א, גבעון רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,2.8.2009 תתכנס ביום
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם חיפה,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק שניידר, דוד

הנדסה בע"מ  שלד
(51-168402-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
נרקיסים המפרק, רח' אצל ,10.00 בשעה ,2.8.2009 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם טבעון, קרית 20א,
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק דביר, דוד

והשקעות בע"מ  למימון חברה פעמן
(51-077770-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,9.8.2009 תתכנס ביום
המפרק, של דוח סופי לשם הגשת תקוה, פתח ,5 ברטנורא רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק מנדל, נחמן

תיירות בע"מ  לשרותי חברה אסט-גל
(51-093569-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,9.8.2009 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם נתניה, ,42 אוסישקין רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אסט, אבי

קרגו בע"מ  - עידן - מתן
(51-309400-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,9.8.2009 ביום תתכנס הנ"ל
של המפרק, סופי דוח הגשת רמלה, לשם ,2 צה"ל רח' החברה,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק גיגי, יוסף

לחינוך בע"מ  אלמג'ד מרכז
(51-376739-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,9.8.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, המראה סופי של הגשת דוח מנדא, לשם החברה, כפר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק זידאן, אחמד
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מדמאר בע"מ 
(51-277220-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,9.8.2009 תתכנס ביום
המפרק, של  סופי דוח הגשת לשם חדרה,  ,18 מדורסקי רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק ויסמן, אריה

- גרמני בע"מ  הערבי המכון
(51-312805-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,9.8.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, המראה סופי של הגשת דוח מנדא, לשם החברה, כפר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק זידאן, אמאל

איכות בע"מ  מזון מוצרי היילנד
(51-133657-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,9.8.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, של סופי  דוח הגשת לשם סלעית, מושב  החברה,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת המאירי, אביבה

דומיין בע"מ  ווביט
(51-394358-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
תל ,65 אלון יגאל ברח' ,10.00 בשעה ,16.8.2009 ביום תתכנס 
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, פרל, גיא

ולאה בע"מ  אהרון
(51-007350-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית דחיית הודעה בדבר

בדבר  הודעה בזה 22.4.2009 ניתנת בהמשך להודעה מיום
של בעלי המניות של הסופית האסיפה של מועד כינוסה דחיית

.2.6.2009 זומנה ליום החברה אשר

המניות בעלי אסיפת לכינוס חדש מועד בדבר הודעה
בהמשך. תימסר

מפרקת איריס סיון,

בינלאומי בע"מ  וסחר יעוץ קופרטרידינג
(51-173570-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
גיל החברה, מנהל במשרדי ,16.00 בשעה ,16.8.2009 תתכנס ביום
של סופי דוח הגשת לשם לציון, ראשון ,21 גולומב רח' קופר,
ומה נעשה בנכסי החברה, הפירוק המפרקת, המראה כיצד התנהל

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרקת רו"ח, שגיא, מלי

אקספורט בע"מ  אימפורט דיאמונדס גפן ג.ד.א
(51-350579-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רמת ,3 ז'בוטינסקי ברח' ,11.00 בשעה ,2.9.2009 ביום תתכנס 
התנהל כיצד המראה המפרק, של  סופי דוח הגשת לשם גן,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק למברגר, אלפרד

יהלומים בע"מ  הרטיט
(51-130051-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רמת ,3 ז'בוטינסקי ברח' ,11.00 בשעה ,2.9.2009 ביום תתכנס 
התנהל כיצד המראה המפרק, של  סופי דוח הגשת לשם גן,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק למברגר, אלפרד
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דיגיטמור בע"מ 
(51-346078-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ושות', שחם לשם, אצל ,10.30 בשעה ,12.8.2009 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,155 יגאל אלון רח' רו"ח, 
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק רו"ח, אלכס שחם,

ישראל בע"מ  מקרוויז'יון
(51-315229-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ושות', שחם לשם, אצל ,10.30 בשעה ,17.8.2009 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,55 אלון יגאל  רח' רו"ח, 
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק רו"ח, לשם, ניר

אחזקות בע"מ  מדיה אומגה
(51-322340-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שחם לשם, אצל ,10.30 בשעה ,20.8.2009 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת  לשם אביב, תל  ,155 אלון יגאל רח' רו"ח, ושות',
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק רו"ח, אלכס שחם,

טלמיר ניהול נכסים בע"מ 
(51-164888-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שחם לשם, אצל ,10.00 בשעה ,11.8.2009 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת  לשם אביב, תל  ,155 אלון יגאל רח' רו"ח, ושות',
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק רו"ח, אלכס שחם,

טכנולוגיות בע"מ  קומיוניטי סי.טי
(51-406608-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
במשרד עו"ד אורי רוזן ושות', ,10.00 בשעה ,2.8.2009 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,1 עזריאלי מרכז
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, רוזן, אורי

דין  עורכי חברת - עו"ד רוזן, א.
(51-334319-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
במשרד עו"ד אורי רוזן ושות', ,10.00 בשעה ,2.8.2009 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,1 עזריאלי מרכז
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, רוזן, אורי

טאצ'פוינט בע"מ 
(51-263626-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
נחלת רח' החברה, במשרדי ,10.00 בשעה ,2.8.2009 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,8 יצחק
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק רביב, רוני

השקעות בע"מ  פרוקטון
(51-275002-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אורי עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,2.8.2009 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,1 עזריאלי מרכז ושות', רוזן
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד, רוזן, אורי
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פאנגוטק בע"מ  פי.טי.
(51-407168-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אורי עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,2.8.2009 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,1 עזריאלי מרכז ושות', רוזן
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד, רוזן, אורי

חיפה  מוניות נהגי אגודת
(58-000277-2 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי עמותה פירוק על הודעה

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל, העמותה של הכללית באסיפה כי התש"ם-1980,
העמותה את לפרק החלטה התקבלה ,6.4.2009 ביום שהתכנסה
שפירא- דין, עורכי ממשרד שפירא, נדב עו"ד את ולמנות מרצון
,33265 חיפה ,(11 (קומה העיר מגדלי בניין ,53 שד' המגינים לוי,

למפרק העמותה. ,03-8553007 פקס' ,04-8553006 טל'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, שפירא, נדב

שמש  בית חינוך קרית עמותת
(58-012565-6 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי עמותה פירוק על הודעה

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל, העמותה של הכללית באסיפה כי התש"ם-1980,
העמותה את לפרק החלטה התקבלה ,7.5.2009 ביום שהתכנסה
ירושלים, ,36 נג'ארה בלאו, מרח' צבי עו"ד ולמנות את מרצון

העמותה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, בלאו, צבי

ירושלים  - לצה"ל מתנדבים אגודת
(58-005683-6 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי עמותה פירוק על הודעה

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל, העמותה של הכללית באסיפה כי התש"ם-1980,

העמותה את לפרק החלטה התקבלה ,31.3.2009 ביום שהתכנסה
ירושלים ,10 קרמנצקי מרח' שיף, יעקב רו"ח את ולמנות מרצון

למפרק העמותה. ,96543

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק רו"ח, שיף, יעקב

רשב"ם"  "דרכי עמותת
(58-041444-9 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי עמותה פירוק על הודעה

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל, העמותה של הכללית באסיפה כי התש"ם-1980,
העמותה את לפרק החלטה התקבלה ,1.2.2009 ביום שהתכנסה
למפרק נתניה, ,11837 ת"ד עמר, שלמה את ולמנות מרצון

העמותה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עמר, שלמה

עצמי  לריפוי מסורתי אייקידו עמותת
(58-047953-3 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת עמותה פירוק הודעה על

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל, העמותה של הכללית באסיפה כי התש"ם-1980,
העמותה את לפרק החלטה התקבלה ,7.5.2009 ביום שהתכנסה
,85350 מיקוד ,216 קלחים נגב, קצב, ד"נ את תמר ולמנות מרצון

העמותה. למפרקת

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרקת תמר קצב,

בע"מ  (1998) 1 אנרגיה אחזקות גמול
(51-261509-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

לפעילות רגילה וחזרה החברה פירוק תהליך הפסקת הודעה על

והאסיפה להחלטת הנושים בהתאם הודעה כי בזה ניתנת
נתקבלה ,20.5.2009 מיום הנ"ל החברה של המיוחדת הכללית
לפעילות ולהחזירה החברה פירוק תהליך את להפסיק החלטה

הרגילה.

מפרק עו"ד, דוד כהן,


