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מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, 
אני ממנה בזה את לילי יונג-גופר, ת"ז 052864840, שופטת בית 
משפט שלום, לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז הצפון, 

החל ביום כ"ג בתמוז התשס"ט )15 ביולי 2009(.

כ"ב בתמוז התשס"ט )14 ביולי 2009(
)חמ 60—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

 מינוי חבר וממלא מקומו בוועדה לענייני
פיצויים ותמלוגים

לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967

התשכ"ז- הפטנטים,  לחוק   109 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
11967, אני ממנה את מיכאל טליינקר, ת"ז 016562480, חבר בחבר 
לענייני  בוועדה  לחבר  גבוהה,  להשכלה  מוסד  של  המורים 
פלג,  שמואל  ואת  האמור,  הסעיף  שלפי  ותמלוגים,  פיצויים 
ת"ז 051668754, חבר בחבר המורים של מוסד להשכלה גבוהה, 

לממלא מקומו.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

מינויו של שמואל גולדשמיד2 ז"ל - בטל.

כ"ט בתמוז התשס"ט )21 ביולי 2009(
)חמ 1498—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 148 )201(.

2  י"פ התשס"ח, עמ' 1782.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני ממנה את המנהל הכללי של חברת מי חדרה בע"מ )להלן 
גבייתם,  לעניין  גבייה,  ולפקיד  הגבייה  על  לממונה  - החברה( 
לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-22001 )להלן - 
החוק(, של תשלומים המגיעים לחברה בעבור השירותים שהיא 

מספקת או הוצאות שהוציאה לפי סעיף 53 לחוק.

כ"ז בתמוז התשס"ט )19 ביולי 2009(
)חמ 18—3(  

יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  ס"ח התשס"א, עמ' 454.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני ממנה את המנהל הכללי של חברת הרי נצרת בע"מ )להלן 

גבייתם,  לעניין  גבייה,  ולפקיד  הגבייה  על  לממונה  - החברה( 
לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-22001 )להלן - 
החוק(, של תשלומים המגיעים לחברה בעבור השירותים שהיא 

מספקת או הוצאות שהוציאה לפי סעיף 53 לחוק.

כ"ז בתמוז התשס"ט )19 ביולי 2009(
)חמ 18—3(  

יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

2  ס"ח התשס"א, עמ' 454.

הרשאה כללית
לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939

עם  המסחר  לפקודת   )I()3)2()ב סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כללית  הרשאה  בזה  נותן  אני  הפקודה(,   - )להלן   11939 האויב, 
למסחר, שלפיה ינהגו בעיראק עד תום שנתיים מיום מתן הרשאה 

זו, כאילו איננה אויב כמשמעותו בפקודה.

למען הסר ספק, יובהר כי אין בהרשאה זו משום היתר או 
הרשאה לפי כל דין אחר מלבד הפקודה.

כ"א בתמוז התשס"ט )13 ביולי 2009(
)חמ 760—3(  

יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

1  ע"ר 1939, תוס' 1, עמ' 79; ס"ח התש"י, עמ' 149.

תיקון מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה 
למוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה- 1985

התשמ"ה- התקציב,  יסודות  לחוק  3א  לסעיף  בהתאם 
מתפרסם  לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות   ,11985
בזה תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה )להלן - 
המשרד( למוסדות ציבור )תמיכה לאחזקה שוטפת של תלמידים 

בפנימיות(2 )להלן- המבחנים העיקריים(, כדלקמן:

בסעיף 4 למבחנים העיקריים -  .1

האמור בו יסומן )א( ובו:  )1(

התשס"ט"  הלימודים  “בשנת  במקום  ברישה,  )א( 
הלימודים  בשנת  התמיכה  “בעד  יבוא 

התשס"ט";

בתוך  “או  יבוא  “התשס"ט"  אחרי   ,)1( בפסקה  )ב( 
120 ימים מיום כניסתן לתוקף של תקנות בעניין 
תרבותיים  חינוך  למוסדות  ורישיון  הכרה 

ייחודיים לפי המאוחר מביניהם";

בפסקה )2(, במקום “בשיעור האמור בפסקה )3(  )ג( 
ובכפוף לאמור בפסקה זו" יבוא “בהתאם לאמור 

בסעיף זה";

פסקה )3( - תימחק; )ד( 

יבוא  ייחודיים"  “תרבותיים  אחרי   ,)5( בפסקה  )ה( 
של  לתוקף  כניסתן  מיום  ימים   120 בתוך  “או 

__________
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

__________
1   ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ה, עמ' 34; התשס"ט, עמ' 1513.

 2   י"פ התשס"ה, עמ' 533 ועמ' 4249; התשס"ו, עמ' 5012; התשס"ט, 

   עמ' 1513.
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חינוך  למוסדות  ורישיון  הכרה  בעניין  תקנות 
תרבותיים ייחודיים לפי המאוחר מביניהם,";

בסופו יבוא:  )2(

התש"ע  הלימודים  בשנת  יחול  )א(  קטן  סעיף  “)ב( 
בשינויים אלה -

בשנת  התמיכה  “בעד  במקום  ברישה,   )1(
הלימודים התשס"ט" יבוא “בעד התמיכה 

בשנת הלימודים התש"ע";

שנת  “במהלך  המילים   ,)1( בפסקה   )2(
הלימודים התשס"ט או"- יימחקו;

בכל מקום, במקום “התשס"ט" יבוא “התש"ע";  )3(

יבוא  “התשס"ח"  במקום   ,)2( בפסקה   )4(
“התשס"ט"."

תחילתו של סעיף 4)א( למבחנים העיקריים כתיקונו בסעיף   .2
בינואר 2009(   1( ה' בטבת התשס"ט  ביום  1 למבחנים אלה, 
ותחילתו של סעיף 4)ב( למבחנים העיקריים כתיקונו בסעיף 1 

למבחנים אלה, ביום א' באלול התשס"ט )21 באוגוסט 2009(.

כ"ח בתמוז התשס"ט )20 ביולי 2009(
)חמ 1888—3(  

יצחק הרצוג  
                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

הודעה על מינוי חברי ועדה לעררים
לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995

אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 230ב לחוק הביטוח 
האחים  כי  קבעתי  התשנ"ה-21995,  משולב[,  ]נוסח  הלאומי 
חברי  ברשימת  ייכללו  להלן  מפורטים  ששמותיהם  והאחיות 

הוועדה לעררים:

דליה מאירוביץ, ת"ז 5543350

גילה בן–עזרי, ת"ז 5793961

איה מילר, ת"ז 51447142

איילה דהן, ת"ז 12024915

דורינא קופפר, ת"ז 071136337

מיכל שילה, ת"ז 52031580

רחל פריקר, ת"ז 51682854

אריאלה מנדס, ת"ז 068036458

רוקסנדרה שאבי, ת"ז 016492555

מרים עדרי, ת"ז 044208767

אילנה כהן, ת"ז 014141600

מגי אבסדריס, ת"ז 012377602

אלקה וסרשטיין, ת"ז 304313612

ריטה פיסמני, ת"ז 314472119

דיאנה דבורקין, ת"ז 306294315

פרלה ג'ראד, ת"ז 12466157

שיר ווגמן, ת"ז 01689598

כ"ד בתמוז התשס"ט )16 ביולי 2009(
)חמ 614—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

הודעה על מינוי חברי ועדה לעררים
לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995

אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 230ב לחוק הביטוח 
הרופאים  כי  קבעתי  התשנ"ה-21995,  משולב[,  ]נוסח  הלאומי 
הוועדה  חברי  ברשימת  ייכללו  להלן  מפורטים  ששמותיהם 

לעררים:

ד"ר אפריים יאול, ת"ז 050168285

ד"ר זהבה גליק, ת"ז 067933549

ד"ר קגן גנאדי, ת"ז 304445711

ד"ר יעקב פלדמן, ת"ז 52005113

ד"ר בוריס צ'לביאן, ת"ז 311734420

ד"ר גד מנדלסון, ת"ז 057698490

ד"ר אלכסנדר רוג'ינסקי, ת"ז 304653488

ד"ר אמיתי אוברמן, ת"ז 057138695

ד"ר גיל ישראל, ת"ז 012255022

ד"ר ז'ק מג'ר, ת"ז 68463678

ד"ר זאב פוליאק, ת"ז 16750531

ד"ר בן ציון קרימצ'נסקי, ת"ז 042090845

ד"ר אליהו מזרחי, ת"ז 053420915

ד"ר חוסאם עודה, ת"ז 23122310

ד"ר ארמנדו ברנט, ת"ז 015469349

ד"ר סימר לב, ת"ז 303825618

ד"ר לאה אהרוני, ת"ז 68869395

ד"ר זוריאן רדומיסלסקי, ת"ז 314535907

ד"ר לביא קלין, ת"ז 051984094

ד"ר איזבלה שוורץ רוקבישיני, ת"ז 310868955

ד"ר חנה קסטל, ת"ז 065728545

ד"ר מדלן פלדשטיין, ת"ז 309532430

כ"ד בתמוז התשס"ט )16 ביולי 2009(
)חמ 614—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

מינוי הממונה על הנמלים
לפי פקודת הנמלים ]נוסח חדש[, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת הנמלים ]נוסח חדש[, 
התשל"א-11971, אני ממנה בזה את יגאל מאור, ת"ז 053910519, 
לממונה על הנמלים, מיום י"א באב התשס"ט )1 באוגוסט 2009(.

ח' באב התשס"ט )29 ביולי 2009(
)חמ 3494—3(  

ישראל כ"ץ  
__________                    שר התחבורה והבטיחות בדרכים

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443.
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מינוי מנהל רשות הספנות והנמלים
לפי חוק רשות והספנות והנמלים, התשס"ד-2004

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)א( לחוק רשות הספנות והנמלים, 
התשס"ד-12004, אני ממנה את יגאל מאור, ת"ז 053910519, למנהל 
באוגוסט   1( התשס"ט  באב  י"א  מיום  והנמלים,  הספנות  רשות 

.)2009

ח' באב התשס"ט )29 ביולי 2009(
)חמ 3494—3(  

ישראל כ"ץ  
__________                    שר התחבורה והבטיחות בדרכים

1  ס"ח התשס"ד, עמ' 456.

החלטה
 על פי הסעיפים 9)7( ו–36)2( לחוק מבקר המדינה,

התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[

ברק  בני  של  והביוב  המים  תאגיד  ברק  מי  וחברת  הואיל 
שעיריית  גוף  היא  החברה(,   - )להלן   51-419015-6 ח"פ  בע"מ, 
בני ברק משתתפת בהנהלתו, והעיריה היא גוף מבוקר לפי סעיף 
9)4( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[1 )להלן 
- החוק(; והואיל והדבר דרוש לי לצורכי מילוי תפקידי כמבקר 

המדינה ונציב תלונות הציבור;

לפיכך, אני מחליט, בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)7( ו–36)2( 
התחומים  בכל  המדינה  ביקורת  את  החברה  על  להחיל  לחוק 
שאליהם מתייחס החוק, וכן את הפרק השביעי שעניינו בירור 

תלונות הציבור.

כ"ד בתמוז התשס"ט )16 ביולי 2009(
)חמ 463—3(  

מיכה לינדנשטראוס  
מבקר המדינה  

ונציב תלונות הציבור  __________
1  ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

הודעה בדבר כתובת אתר אינטרנט של משרד האוצר
לפי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993

בהתאם לתקנה 24א)ב( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-
11993, אני מודיע כי כתובת אתר האינטרנט של משרד האוצר 

.http://www.mr.gov.il :לעניין התקנות האמורות היא

כ"ה בסיוון התשס"ט )17 ביוני 2009(
)חמ 2385—3(  

שוקי אורן  
החשב הכללי  __________

1  ק"ת התשנ"ג, עמ' 826; התשס"ט, עמ' 442.

הודעה בדבר אופן הצטרפות לרשימת המנויים על 
קבלת הודעות

לפי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993

בהתאם לתקנה 15)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-11993, 
אני מודיע כי אופן ההצטרפות לרשימת המנויים הוא רישום באתר 
http://www. שכתובתו  הממשלתי  הרכש  מינהל  של  האינטרנט 

mr.gov.il, דרך המפורטת במדריך שפורסם באותו אתר.

כ"ה בסיוון התשס"ט )17 ביוני 2009(
)חמ 2385—3(  

שוקי אורן  
החשב הכללי  __________

1  ק"ת התשנ"ג, עמ' 826; התשס"ט, עמ' 442.

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה
לפי תקנות פסיקת ריבית והצמדה )קביעת שיעורי הריבית 

ודרך חישובה(, התשס"ג-2003

בהתאם לתקנה 6 לתקנות פסיקת ריבית והצמדה )קביעת 
שיעור הריבית ודרך חישובה(, התשס"ג-12003, שיעורי הריבית 
לתקופה  התשכ"א-21961,  והצמדה,  ריבית  פסיקת  חוק  לפי 
בתשרי  י"ב  יום  עד   )2009 ביולי   1( התשס"ט  בתמוז  ט'  שמיום 

התשס"ט )30 בספטמבר 2009( יהיו כדלהלן:

ריבית צמודה  .1

שיעור "ריבית צמודה" יעמוד על 1% לשנה.  

ריבית שקלית  .2

שיעור "ריבית שקלית" יעמוד על 2.8% לשנה.  

ריבית במטבע חוץ )דולר(  .3

שיעור "ריבית במטבע חוץ" יעמוד על 1.5988% לשנה.  

ריבית הפיגודים הצמודה  .4

שיעור "ריבית פיגורים" יעמוד על 7.5% לשנה.  

כ"ג בתמוז התשס"ט )15 ביולי 2009(
)חמ 3220—3(  

שוקי אורן  
החשב הכללי  __________

1  ק"ת התשס"ג, עמ' 588.

2  ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית 
להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–)8(  76ג)6(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, כי הוועדה הארצית 
הוועדה   - )להלן  לאומיות  תשתיות  של  ולבניה  לתכנון 
התשס"ח  בסיוון  י"ג  06/2008  מיום  מס'  בישיבתה  הארצית(, 
)16 ביוני 2008(, החליטה על העברת תכנית לתשתית לאומית, 
מספר תת"ל 7 - תוספת שתי יחידות ייצור פחמיות באשקלון 
ופרסומה  המחוזיות  הוועדות  להערות  התכנית(,  )להלן- 

להשגות הציבור.

מקום התכנית: תחנת הכוח “רוטנברג" ובמכלול קצא"א, דרומית 
לאשקלון.

מטרות התכנית

נוספות 1. ייצור  יחידות  שתי  להקמת  קרקע  ייעודי  קביעת 
)מס' 5 ו–6( בתחנת הכוח המופעלת באמצעות פחם, בהספק 
נומינלי של כ–1,260 מגה-וואט, ואת כל המיתקנים הנלווים 

הכרוכים בכך.

לשתי 2. עזר  ולמיתקני  נלווים  ימיים  למיתקנים  שטחים  ייעוד 
יחידות ייצור נוספות, לרבות לדרך, לשטחי התארגנות זמניים, 

ביטול דרך וקביעת מבנים להריסה.

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה להקמה ולהפעלה של שתי 3.
יחידות הייצור הנוספות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ב, עמ' 157.
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קביעת הוראות למניעת מפגעים סביבתיים הנובעים מהקמה 4.
והפעלת תחנת הכוח.

נפה:  הדרום;  מחוז  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אשקלון; מחוז תכנון מקומי: אשקלון.

רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום 
התכנית:

חלקי חלקותחלקותגושים

143821

14443310 ,9 ,8

173612

1922,15 ,14 ,13 ,12 ,11
24 ,22

 ,17 ,16 ,10 ,9 ,8 ,6 ,5 ,4 ,2 ,1
26 ,25 ,23 ,21 ,20 ,19

192311 ,10 ,714 ,12 ,9 ,8 ,6 ,5 ,3
הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול, במקרה 
המסומן  לבין  והחלקות  הגושים  רשימת  בין  אי–התאמה  של 

בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

מקום הצגת התכנית: עותק שלם של התכנית לרבות תסקיר 
ההשפעה על הסביבה נמצא במזכירות הוועדה הארצית לתכנון 
הארצית  המועצה  במשרדי  לאומיות;  תשתיות  של  ולבניה 
לתכנון ולבניה; במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון. 

התכנית  הוראות  הכולל  התכנית  ממסמכי  חלקי  עותק 
לתכנון  המחוזיות  הוועדות  במשרדי  נמצא  סביבה  ותרשים 
ולבניה במחוזות של משרד הפנים שבתחומם לא חלה התכנית: 

צפון, חיפה, תל אביב, מרכז וירושלים.

המועד להגשת הערות והשגות: כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר, וכל מי שרשאי לפי סעיף 100 לחוק 
ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  לתכנית,  התנגדות  להגיש 
התכנית, רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך 30 
ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות, לוועדה הארצית לתכנון 
הוועדה  למשרדי  העתק  עם  לאומיות,  תשתיות  של  ולבנייה 
הפנייה  הפנים;  משרד  דרום,  במחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות תהיה 

בכתב, בשלושה העתקים ותלווה בנימוק וביסוס הטיעונים.

ההערות  תקופת  בתום  מיד  לשימוע  יזומנו  המשיגים 
וההשגות.

עיון במסמכי התכנית: כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי 
ובשעות  בימים  להלן,  הרשומות  הוועדות  במשרדי  התכנית 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

לאומיות,  תשתיות  של  ולבניה  לתכנון  הארצית  הוועדה   )1(
רח' יפו 232, ת"ד 36078, ירושלים 94383, טל' 02-5312666, 

פקס' 02-5697997;

המועצה הארצית לתכנון ולבניה, רח' קפלן 2, ת"ד 6158,   )2(
ירושלים 91061, טל' 02-6701556/646, פקס' 02-6701633;

קרית  הדרום,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )3(
הממשלה, רח' התקוה 4, ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263752, 

פקס' 08-6263797;
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון, עיריית אשקלון,   )4(
רח'  הגבורה 7, ת"ד 9001, אשקלון  78190, טל' 08-6792372, 

פקס' 08-6792509;

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח' הרצל   )5(
91, קרית הממשלה, קומה ג', רמלה, טל' 08-9788444, פקס' 

;08-9788418
רח'  ירושלים,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )6(
שלומציון המלכה 1, בניין ג'נרלי, ירושלים, טל' 02-6290203, 

פקס' 02-6290293;

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' פל-ים 15,   )7(
קרית הממשלה, חיפה, טל' 04-8633427, פקס' 04-8633432;

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך מנחם   )8(
בגין 125, תל אביב 67012, טל' 03-7632580, פקס' 03-7632581;

קרית  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )9(
 ,04-6508508 טל'   ,17105 נצרת עלית   ,595 הממשלה, ת"ד 

פקס' 04-6508560;

ב' בתמוז התשס"ט )25 ביוני 2009(
)חמ 697—3(  

                                                     גבריאל מימון
                                         המנהל הכללי של משרד הפנים

                                     ויושב ראש הוועדה הארצית לתכנון
                                          ולבניה של תשתיות לאומיות

הודעה בדבר שעבוד של זכויות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

הנפט,  לחוק   76 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
המייעצת,  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  התשי"ב-11952, 
הרשיתי ביום א' בתמוז התשס"ט )23 ביוני 2009( הטלת שעבוד 
על זכויותיה של דלק מערכות אנרגיה בע"מ, בחזקות I/7"נועה"2 

ו–I/10"אשקלון"3, לטובת כלל פיננסים נאמנויות 2007 בע"מ.

ל' בסיוון התשס"ט )22 ביוני 2009(
)חמ 629—3(  

יעקב מימרן  
הממונה על ענייני הנפט  __________

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 322.

2  י"פ התש"ס, עמ' 2942; התשס"ג, עמ' 1261.

3  י"פ התשס"ב, עמ' 3242; התשס"ז, עמ' 1573.

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
 לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(,

התשכ"ד-1964

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

הם שיכונים ציבוריים:

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

   י"פ התשס"ה, עמ' 4188.
2  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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חלקותגושהמקום

3952388דימונה

5, 6, 305712-8בני עייש

305829-23 ,11-3

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

כ"ב בתמוז התשס"ט )14 ביולי 2009(
)חמ 74—3(  

סימונה טסטה  
סגנית מנהלת אגף הפרוגרמות  

משרד הבינוי והשיכון  

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973    

של  מטפחים  זכות  לחוק   24 לסעיף  בהתאם  מודיעה,  אני 
זכויות  הזכויות,  בספר  רשמתי  כי  התשל"ג-11973,  צמחים,  זני 

מטפחים כמפורט להלן:

מס' הרישום: 2835
מס' הבקשה: 3463/03.

שם המבקש: גראפקו קומפאני לימיטד, קפריסין.
שם המטפח: ויולטה קולובה, בולגריה.

הגידול והזן: גפן גראפקוס.

מס' הרישום: 2836
מס' הבקשה: 3635/04.

שם המבקש: פירות ומשתלות בן דור בע"מ.
שם המטפח: יוסף בן דור.

הגידול והזן: אגס רד דרוז.

מס' הרישום: 2837
מס' הבקשה: 3645/04.

שם המבקש: אורן זאבי.
שם המטפח: אורן זאבי. 

הגידול והזן: ברכיכיטון בוט-מיניאדר.

מס' הרישום: 2838
מס' הבקשה: 3729/05.

שם המבקש: מדינת ישראל - משרד החקלאות, מינהל מחקר 
חקלאי.

שם המטפח: יצחק שמואל ולרשטיין ושושנה קאן.
הגידול והזן: אגוזי אדמה דור.

מס' הרישום: 2839
מס' הבקשה: 3730/05.

שם המבקש: מדינת ישראל - משרד החקלאות, מינהל מחקר 
חקלאי.

שם המטפח: יצחק שמואל ולרשטיין ושושנה קאן.
הגידול והזן: אגוזי אדמה - הררי.

מס' הרישום: 2840
מס' הבקשה: 3731/05.

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

שם המבקש: מדינת ישראל - משרד החקלאות, מינהל מחקר 
חקלאי.

שם המטפח: יצחק שמואל ולרשטיין ושושנה קאן.
הגידול והזן: אגוזי אדמה - הדס.

מס' הרישום: 2841
מס' הבקשה: 3756/05.

שם המבקש: מדינת ישראל - משרד החקלאות, מינהל מחקר 
חקלאי.

שם המטפח: יוסי הרשנהורן, יורם קפולוניק, סמדר וינינגר, יבגניה 
דור, ברוריה בן–דור.

הגידול והזן: עגבניה - אורוברטו.

מס' הרישום: 2842
מס' הבקשה: 3715/05.

שם המבקש: עמוס לוי.
שם המטפח: עמוס לוי.

הגידול והזן: עצבונית גדולת עלים - ספידר.

מס' הרישום: 2843
מס' הבקשה: 3896/06.

שם המבקש: אילן גרינפטר.
שם המטפח: אילן גרינפטר.

הגידול והזן: עצבונית גדולת עלים - אילן.

ט"ו בתמוז התשס"ט )7 ביולי 2009(
)חמ 361—3(  

מיכל גולדמן  
רשמת זכות מטפחים  

הודעה בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973    

זני צמחים,  זכות מטפחים של  בהתאם לסעיף 22)א( לחוק 
התשל"ג-11973 )להלן - החוק(, אני מודיעה כי החלטתי להעביר 
למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות מטפחים 

שלהלן -

מבקשה מס' 4057/07 עד בקשה מס' 4059/07
נגב  ב.ג.  באמצעות  בנגב,  גוריון  בן  אוניברסיטת  המבקש:  שם 

טכנולוגיות ויישומים בע"מ, ת"ד 653 באר שבע.
שם המטפח: יוסף מזרחי, באר שבע.

הגידול: פיטיה.
תאריך הבקשה: 17/7/2007.

בקשה 4057/07
השם המוצע לזן: יוליה.

תיאור הזן ותכונותיו: אפיפיט בעל גבעול משולש וארוך; בלא 
עלים; פרח לבן, ענק בקוטר 40 ס"מ; זרע שחור וקטן; מועד 

הבשלה בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה 4058/07
השם המוצע לזן: נילי.

__________
1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.
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תיאור הזן ותכונותיו: אפיפיט בעל גבעול משולש וארוך; בלא 
עלים; פרח לבן, ענק בקוטר 40 ס"מ. זרע שחור וקטן; מועד 

הבשלה בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה 4059/07
השם המוצע לזן: דרגון בולס.

תיאור הזן ותכונותיו: אפיפיט בעל גבעול משולש וארוך; בלא 
עלים; פרח לבן, ענק בקוטר 40 ס"מ; זרע שחור וקטן; מועד 
הבשלה בינוני; מבשיל בסתיו; פרי עגול, כולל מעט קוצים 

בבסיס הפרי וקשקשים.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס' 4068/07 עד בקשה מס' 4069/07
ומינהל  ירושלים  המחקר,  לפיתוח  חברה  יישום  המבקש:  שם 

המחקר החקלאי, מכון וולקני.
תאריך הבקשה: 6/9/2007.

שם המטפח: שחל עבו, דוד בונפיל.
שם הגידול: חימצה.

בקשה  4068/07 
השם המוצע לזן: עדית.

 .G2 :כינוי הזן
לבן;  בצבע  פרח  בינוני;  בגובה  צמח  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
שלושה שולטי ביציות בתרמיל; זרע עגול-מצולע, בינוני, 

בצבע בז'; מועד פריחה/הבשלה מוקדם.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה  4069/07 
השם המוצע לזן: שירה.

 .G4 :כינוי הזן
לבן;  בצבע  פרח  בינוני;  בגובה  צמח  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
שלושה שולטי ביציות בתרמיל; זרע עגול-מצולע, בינוני, 

בצבע בז'; מועד פריחה/הבשלה מוקדם.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4091/07
תאריך הבקשה: 6/12/2007.

שם המבקש: אוריג'ין זרעים בע"מ, גבעת ברנר.
שם המטפח: אייל ורדי, רחובות.

שם הגידול: אבטיח פשוט.
.EDOM MOUNTAINS :השם המוצע לזן

אורך  בחתך  צורה  פרי  קטן,  גודל  פרי  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
עגול, פרי צבע עיקרי של הקליפה ירוק, פרי פסים דקים, 
פרי צבע ירוק של הפסים בינוני, פרי מספר זרעים בינוני, 

זרע גודל קטן מאוד )משקל 1000 זרעים: 18 גרם(.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מס' הבקשה 4146/08 
תאריך הבקשה: 14/05/2008.

שם המבקש: סאנטורי פלאוורס בע"מ, יפן על ידי ייצוג מטפחי 
פרחים בישראל בע"מ, ת"ד 6451 ג"י סביון.

שם המטפח: טומויה מיסאטו & מוראקאמי יאסויוקי, יפן.
שם הגידול: מנדבילה.

השם המוצע לזן: סאנפאראקופאפי.

תיאור הזן ותכונותיו: צמח מטפס, באורך 180 ס"מ, עלה אליפטי 
 RHS פרח יחיד, בצורת משפך בקוטר 8.7 ס"מ ,RHS 144A

65B, זמן פריחה מאוחר, זמן קטיף בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4151/08
תאריך הבקשה: /2008.

שם המבקש: מגדלי הודיה בערבה. קיבוץ יטבתה.
שם המטפח: מוטי הררי. קיבוץ יטבתה.

שם הגידול: הודייה.
השם המוצע לזן: יטבתה.

 10 בקוטר  גבעול  מ',   2 עד  בגובה  צמח  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
ס"מ, קוטר פרח 6 ס"מ, צבע קרם-אדום, RHS 183C, זרע 

בצבע חום, מאורך, 0.2 מ"מ. מועד פריחה מאוחר.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4152/08
תאריך הבקשה: 14/7/2008.

ייצוג  שם המבקש: מיאן אינטרנשיונל ס.א., צרפת, באמצעות 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, סביון 56905.

שם המטפח: שונסוק טאקאוצ'י וקייסי רוז נורסריז, יפן.
שם הגידול: ורד.

KEIMASSAY  :השם המוצע לזן
תיאור הזן ותכונותיו: אופי הצימוח שיחי )מעל 150 ס"מ(. צבע 
לקבוצת  קרוב  עליון  צד  עמוק;  וורוד  בהיר  אדום  הפרח 
מועד  כפול.  גדול,  פרח   ;63A צד תחתון  57A סגול אדום 

תחילת פריחה בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס' 4155/08 עד בקשה מס' 4157/08
שם המבקש: מנחם בורנשטיין ודוד צרויה.

שם המטפח: מנחם בורנשטיין, חולון.
שם הגידול: גיבסנית.

תאריך הבקשה: 21/8/2008.

מספר הבקשה: 4155/08
.PEARL BLOSSOM :השם המוצע לזן

כינוי הזן: 62.
תיאור הזן ותכונותיו: צמח גבוה; פרח גדול, מלא, לבן; ענף מלא 

עם הרבה פקעים; יבול גבוה, החל מגל שני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4156/08
.PEARL CELEBRATION :השם המוצע לזן

כינוי הזן: 84.
תיאור הזן ותכונותיו: צמח גבוה; פרח גדול, מלא, לבן; מקדים 

לפרוח; פרח בעל עמידות גבוהה לתנאי גידול.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4157/08
.PEARL SYMPHONY :השם המוצע לזן

כינוי הזן: 328.
תיאור הזן ותכונותיו: צמח גבוה; פרח בינוני, מלא, לבן; תפרחת 

מכבד קוני צר. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.
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מספר הבקשה: 4158/08
תאריך הבקשה: 8/9/2008.

שם המבקש: ג'יוג'י פורוטה, יפן, באמצעות ייצוג מטפחי פרחים 
בישראל בע"מ, ת"ד 6451, ג"י,סביון 56905.

שם המטפח: ג'יוג'י פורוטה, יפן.
שם הגידול: צפורן.

.TEMARISOU  :השם המוצע לזן
.GREEN TRICK :כינוי הזן

. PROVENCE מוצא הזן: מוטנט של הזן
 ;CALYCES תיאור הזן ותכונותיו: ללא פרח; “הפרח" הירוק הוא

“פרח" אחד לגבעול. בלא עלי כותרת.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4159/08
תאריך הבקשה: 14/9/2008.

שם המבקש: שמואל ושדי, הרצליה.
שם המטפח: שמואל ושדי, הרצליה.

שם הגידול: מנגו.
השם המוצע לזן:  מרים חיים.

.MH4 :כינוי הזן
כתף  קטן,  אורך-רוחב  יחס   - בפרי  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
שמאלית מעוגלת כלפי מעלה, כתף ימנית יורדת בחדות; 
הבשלה  מועד  חד–עוברי;  זרע  הצלקת;  ליד  סינוס  בעל 

מאוחר.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4160/08
תאריך הבקשה: 16/9/2008.

שם המבקש: חן הרועה, גן חיים.
שם המטפח: חן הרועה, גן חיים.

שם הגידול: זיפן איטלקי.
.T REX  :השם המוצע לזן

מוצא הזן: זן שנגזר בעיקרו מהזן ‘תומר'.
תיאור הזן ותכונותיו: דגן קייצי 120-70 ס"מ; קוטר גבעול 10-3 
מ"מ, אורכו 120-60 ס"מ; עלה פשוט ירוק. תפרחת שמוטה 
מ"מ;   2-1 זהוב  אובלי  זרע  בהיר;  ירוק  בצבע  ס"מ   20-10

מועד פריחה בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס' 4164/08 עד בקשה מס' 4166/08
שם המבקש: אוריג'ין זרעים בע"מ, גבעת ברנר.

שם המטפח: אייל ורדי, רחובות.
שם הגידול: אבטיח פשוט.

תאריך הבקשה: 26/10/2008.

מספר הבקשה: 4164/08
השם המוצע לזן: קלסיקו.

אורך  בחתך  צורה  פרי  קטן,  גודל  פרי  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
פרי  פסים,  פרי  ירוק,  הקליפה  של  עיקרי  צבע  פרי  עגול, 
זרעים מעט מאוד  ירוק של הפסים כהה, פרי מספר  צבע 

)סידלס(, זרע גודל קטן.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4165/08
השם המוצע לזן: מלודי.

תיאור הזן ותכונותיו: פרי גודל בינוני )6 ק"ג(, פרי צורה בחתך 
אורך עגול, פרי צבע עיקרי של הקליפה ירוק, פרי פסים, 
מעט  זרעים  מספר  פרי  כהה,  הפסים  של  ירוק  צבע  פרי 

מאוד )סידלס(, זרע גודל בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4166/08
השם המוצע לזן: ולנטינו.

אורך  בחתך  צורה  פרי  גדול,  גודל  פרי  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
פרי  פסים,  פרי  ירוק,  הקליפה  של  עיקרי  צבע  פרי  עגול, 
זרעים מעט מאוד  ירוק של הפסים כהה, פרי מספר  צבע 

)סידלס(, זרע גודל בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4167/08
תאריך הבקשה: 27/10/2008.

שם המבקש: לירון פרדו, מושב שדמה.
שם המטפח: לירון פרדו, מושב שדמה.

שם הגידול: פיטוספורום.
השם המוצע לזן:  טל.

תיאור הזן ותכונותיו: שיח מלא; גובהו 3-2 מ'; עלה אליפטי, 
מגוון, צבע עיקרי צהוב בהיר, 50-30% ירוק כהה/בינוני.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4170/08 
תאריך הבקשה: 29/10/2008.

שם המבקש: מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.
שם המטפח: הרי פריס.

שם הגידול: קישוא.
השם המוצע לזן: ניצה.

כינוי הזן: מכלוא 1662 )ארוך בהיר(.
תיאור הזן ותכונותיו: אופי צימוח שיחי; בלא הסתעפות; בלא 
כתמי כסף בטרף העלה; צבע עיקרי פרי צעיר ירוק; צורה 

כללית של הפרי דמוי אלה.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4173/08
תאריך הבקשה: 6/11/2008.

שם המבקש: פירות ומשתלות בן דור בע"מ, יסוד המעלה.
שם המטפח: יוסף בן דור, יסוד המעלה.

שם הגידול: שזיף יפני.
השם המוצע לזן: פלמגרנד.

תיאור הזן ותכונותיו: פרי בגודל בינוני, צבע עיקרי של הקליפה 
הפריחה  תחילת  מועד  בורדו;  הציפה  צבע  כהה,  כחול 

בינוני, מועד הבשלה בינוני. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4175/08
תאריך הבקשה: 20/11/2008.

מטפחי  ייצוג  באמצעות  יפן,  נורסריז,  רוז  קייסי  המבקש:  שם 
פרחים בישראל בע"מ, ת"ד 6451, סביון 56905.

שם המטפח: שינייה מיאנו, יפן.
שם הגידול: פטוניה.

.KEIYEYAS  :השם המוצע לזן
.Surfinia® Table Yellow :כינוי הזן
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 20 באורך  גבעול  ס"מ;   12 צמח  גובה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
ס"מ ובקוטר 2.5 מ"מ; עלה אליפטי RHS 137A. פרח בודד 
בקוטר 4 ס"מ, RHS 156D  עם עורקים RHS 151B; מועד 

פריחה מוקדם. מועד קטיף מוקדם.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4176/08
תאריך הבקשה: 20/11/2008.

ייצוג  באמצעות  יפן,  בע"מ,  פלאוורס  סאנטורי  המבקש:  שם 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ת"ד 6451 סביון 56905.

שם המטפח: ק. מיאזאקי, נ. טאקאמורה, י. איקדה, יפן.
שם הגידול: סגל )ויולה(.

.SUNVIORI  :השם המוצע לזן
.Friolina® white Cascadiz :כינוי הזן

 50 גבעול באורך  ס"מ;  כ–10  גובה צמח  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
ס"מ. עלה אליפטי צר צבע קרוב ל–RHS 137A; פרח בודד 
4*3.4 ס"מ, RHS 1D עד ל–157A; מועד פריחה בינוני. מועד 

קטיף בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס' 4177/08 עד בקשה מס' 4178/08
תאריך הבקשה: 26/11/2008.

ייצוג  ידי  על  צרפת  ס.א.,  אינטרנשיונל  מייאן  המבקש:  שם 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ת"ד 6451, ג"י סביון 56905.

שם המטפח: אליין אנטוני מייאן, צרפת.
שם הגידול: ורד.

בקשה 4177/08
.MEILETONE :השם המוצע לזן

תיאור הזן ותכונותיו: אופי הצימוח מכונס )150-60 ס"מ(; צבע 
קרוב  בבסיס   - בפתיחה  עליון  צד  מגוון;  משמש  הפרח 
 32A 7, במרכז קרוב לקבוצת אדום כתוםC לקבוצת צהוב
בשוליים קרוב לקבוצת אדום 42A;  צד תחתון בפתיחה - 
בבסיס קרוב לקבוצת צהוב 7A, במרכז קרוב לקבוצת צהוב 
13C מעורב עם קרוב לקבוצת צהוב כתום 14C בשוליים 
קרוב לקבוצת אדום 45B/C. פרח גדול, כפול. מועד תחילת 

פריחה מוקדם.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה 4178/08
.MEICIOLIS :השם המוצע לזן

תיאור הזן ותכונותיו: אופי הצימוח שיחי )מעל 150 ס"מ(; צבע 
הפרח ורוד בהיר; צד עליון בפתיחה - קרוב לקבוצת אדום 
בשוליים   56A/B אדום  לקבוצת  קרוב  עם  מעורב   ,56C
קרוב לקבוצת אדום סגול 63C.  צד תחתון בפתיחה - קרוב 
 56A/B 56, מעורב עם קרוב לקבוצת אדוםC לקבוצת אדום
בשוליים קרוב לקבוצת אדום סגול 63C. פרח בינוני, כפול. 

מועד תחילת פריחה מאוחר.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4180/08
תאריך הבקשה: 14/12/2008.

שם המבקש: זמירי משתלות בע"מ, יסוד המעלה.
שם המטפח: זמירי משתלות בע"מ, יסוד המעלה.

שם הגידול: רימון מצוי.

השם המוצע לזן: יין.
שיחית;  בצורה  מ',   2.5 בגובה   6 בן  עץ  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
גזע באורך 30 ס"מ, בקוטר 20 ס"מ; עלה ירוק כהה, מאורך 
)קליפה  מאוד  כהה  אדום  הפרי  צבע  בקצהו;  ומעוגל 

וגרעינים(.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4181/08
תאריך הבקשה: 23/12/2008.

שם המבקש: קלרה דהאן, ראשל"צ.
שם המטפח: קלרה דהאן, ראשל"צ.

שם הגידול: גיבסנית.
השם המוצע לזן: מונט בלנק.

כינוי הזן: 112.
תיאור הזן ותכונותיו: צמח גבוה, פרח מלא בצבע לבן בקוטר 

קטן.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4183/09
תאריך הבקשה: 8/2/2009.

שם המבקש: מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.
שם המטפח: דוד קניגסבוך.

שם הגידול: רוקולה.
השם המוצע לזן: רוק-עד.

כינוי הזן: 16.
מוצא הזן: מוטציה ברוקולה מסחרית.

תיאור הזן ותכונותיו: עלה ירוק גזור; פרח מצליב, צהוב; זרע 
גדול יחסית )3300 זרעים ל–1 גרם(. מועד פריחה מאוחר.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס' 4187/09 עד בקשה מס' 4191/09
ייצוג  ידי  על  הולנד,  ב.ו.,  קוואקל  דה  פלוריסט  המבקש:  שם 

מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ת"ד 6451, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד.

שם הגידול: גרברה.
תאריך הבקשה: 19/2/2009.

מספר הבקשה: 4187/09
השם המוצע לזן: אנג'וי.

כינוי הזן: 15074.
תיאור הזן ותכונותיו: פרח קטן; קרקפת מטיפוס מלא למחצה; 
מרכז  אין   ,RHS 2D צהוב  העליון  צדו  צבע  לשוני:  פרח 

שחור. מועד פריחה בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4188/09
השם המוצע לזן: פלוטימה.
כינוי הזן: 12044 אולטימה.

תיאור הזן ותכונותיו: פרח בינוני-גדול; קרקפת מטיפוס מלא 
 ;RHS 25B כתום  העליון  צדו  צבע  לשוני:  פרח  למחצה, 

בעל מרכז שחור; מועד פריחה בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4189/09
השם המוצע לזן: בלסינג.

כינוי הזן: 15066.
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תיאור הזן ותכונותיו: פרח בינוני; קרקפת מטיפוס מלא למחצה, 
 ;RHS 155A/62B ורוד לבן  צדו העליון  לשוני: צבע  פרח 

בעל מרכז שחור. מועד פריחה בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4191/09
השם המוצע לזן: מלרוז.

כינוי הזן: 90347.
.SAZOU מוצא הזן: מוטציה בזן

תיאור הזן ותכונותיו: פרח גדול; קרקפת מטיפוס מלא למחצה, 
פרח לשוני: צבע צדו העליון אדום-ורוד RHS 41D; בעל 

מרכז שחור; מועד פריחה בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4192/09
תאריך הבקשה: 9/3/2009.

שם המבקש: חנניה אזולאי, בארותיים.
שם המטפח: חנניה אזולאי, בארותיים.

שם הגידול: גפסנית.
השם המוצע לזן: נויה.

תיאור הזן ותכונותיו: צמח נמוך; פרח מלא, לבן, בקוטר בינוני; 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4193/09
תאריך הבקשה: 17/3/2009.

ייצוג  באמצעות  יפן,  בע"מ,  פלאוורס  סאנטורי  המבקש:  שם 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ת"ד 6451 סביון 56905.

שם המטפח: ט. קאנאיה, י. איסובה, יפן.
שם הגידול: פטוניה.

.SUNSURFELEVI  :השם המוצע לזן
.Surfinia® Double Blue Star :כינוי הזן

תיאור הזן ותכונותיו: צמח זקוף, גובה כ–14 ס"מ. גבעול בקוטר 
2 מ"מ; עלה אובאלי, צבע קרוב ל–RHS 137B; פרח כפול, 
בינוני;  פריחה  מועד   ;RHS 83B–כ צבע  ס"מ,  כ–5  בקוטר 

מועד קטיף בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4194/09
תאריך הבקשה: 17/3/2009.

שם המבקש: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, באמצעות ייצוג 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ת"ד 6451, סביון 56905.

שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד.
שם הגידול: גרברה.

השם המוצע לזן:  פורזה.
כינוי הזן: 15152.

תיאור הזן ותכונותיו: פרח בינוני; קרקפת מטיפוס מלא למחצה, 
פרח לשוני: צבע צדו העליון RHS 44A-42A, בעל מרכז 

שחור; מועד פריחה בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן. 

 
מספר הבקשה: 4199/09

תאריך הבקשה: 1/4/2009.
שם המבקש: זרעים גדרה בע"מ, גדרה.
שם המטפח: ניר בנימין, מכבים-רעות.

שם הגידול: פלפל.

השם המוצע לזן: 255-1.
תיאור הזן ותכונותיו: בחלק העליון של הצמח אין פרק מקוצר; 
טרפזואידי,  פרי  ירוק;  הבשלה  לפני  פרי  צבע  זקוף;  עוקץ 
בלא  מגורות,  שלוש-ארבע  בעל  אדום,  בהבשלה  צבעו 

קפסאיצין בשליה. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4203/09
תאריך הבקשה: 21/5/2009.

שם המבקש: מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני ויישום, חברה 
למחקר ופיתוח של האוניברסיטה העברית, ירושלים.

שם המטפח: רינה קמנצקי וחיים רבינוביץ.
שם הגידול: שום הגינה.
השם המוצע לזן: לידר.

כינוי הזן: 3028.
תיאור הזן ותכונותיו: צבע עלים ירוק בינוני, זקיפותם - זקופים 
בגודל  לבן  בצל  קיים;  פריחה  עמוד  למחצה;  זקופים  עד 
בינוני; גודל שננות בינוני, צבע קליפתן סגול, צבע ציפתן 

צהבהב; זמן הבשלה ואיסוף מאוחר.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4204/09
תאריך הבקשה: 25/5/2009.

שם המבקש: מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.
שרה  יבלוביץ,  זאב  ארז,  אמנון  פליישמן,  משה  המטפח:  שם 

גלובוביץ, גרשון רוטשילד.
שם הגידול: פיקוס התאנה.

השם המוצע לזן: קדוטה אדומה.
.KADOTA מוצא הזן: מוטציה בזן

הצוואר  אורך  כדורי,  פרי  מאונה;  עלה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
קצר, צבע הקליפה סגול, צבע הציפה ורוד; מועד הבשלה 

בינוני-מאוחר.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי דקלה דבי נאור במשרד המועצה לזכויות מטפחים, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250. 

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות זכות מטפחים 

של זני צמחים, התשל"ד-1974.

כ' בתמוז התשס"ט )12 ביולי 2009(
)חמ 235—3(  

מיכל גולדמן  
רשמת זכות מטפחים  

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

צמחים,  זני  של  מטפחים  זכות  לחוק   99 לסעיף  בהתאם 
התשל"ג-11973, אני מודיעה כי ההודעה בדבר בקשות לרישום 
זכות מטפחים2 תתוקן כך שבבקשה מס' 4080/07, בשם הזן, במקום 

."SUPLUMTWENTYTHREE" יבוא "SUPLUMTWENTTHREE"

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

2  י"פ התשס"ח, עמ' 4375.
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 SUGTATHERTY" בבקשה מס' 4081/07, בשם הזן, במקום 
."SUGRATHIRTYTWO" יבוא "TWO

כ' בתמוז התשס"ט )12 ביולי 2009(
)חמ 361—3(  

מיכל גולדמן  
רשמת זכות מטפחים  

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

צמחים,  זני  של  מטפחים  זכות  לחוק  22)א(  לסעיף  בהתאם 
התשל"ג-11973, אני מודיעה כי ההודעה בדבר בקשות לרישום 
זכות מטפחים2 תתוקן כך שבבקשה מס' 4082/07, בשם הזן, במקום 
"SUNECTWENTONE" יבוא "SUNECTWENTYONE". בתיאור הזן 
ותכונותיו, במקום "אורך הגזר 3;2 מטר" יבוא "אורך הגזר 3.2 מטר"; 
 "14-16 X 9-12" במקום "פרח חופף" יבוא "פרח ביצתי"; במקום

יבוא "9-12 מ"מ X 14-16 מ"מ".

כ' בתמוז התשס"ט )12 ביולי 2009(
)חמ 235—3(  

מיכל גולדמן  
רשמת זכות מטפחים  __________

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

2  י"פ התשס"ח, עמ' 4375.

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
    לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973    

בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, 
התשל"ג-11973, אני מודיעה כי ההודעה בדבר בקשה לרישום 
זכות מטפחים2 תתוקן כך שבבקשה מס' 4132/08, בשם המוצע 

לזן, במקום “JAFFA" יבוא “אליענה".

ט"ו בתמוז התשס"ט )7 ביולי 2009(
)חמ 235—3(  

מיכל גולדמן  
רשמת זכות מטפחים  __________

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

2  י"פ התשס"ח, עמ' 4861.

 תמצית תקציב רגיל של עיריית פתח תקוה לשנת
הכספים 2009

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיע  אני 
עיריית פתח תקוה  רגיל של  אלי2, אישרתי תקציב  שהועברה 

לשנת התקציב 2009 שתמציתו להלן: 

   צד ההכנסות
 באלפי שקלים   

   חדשים

596,000ארנונה כללית
1,000מפעל המים

31,163עצמיות חינוך
2,262עצמיות רווחה

114,667עצמיות אחר
745,092סך הכל עצמיות

   צד ההכנסות
 באלפי שקלים   

   חדשים

121,856תקבולים ממשרד החינוך
71,664תקבולים ממשרד הרווחה

12,982תקבולים ממשלתיים אחרים
      -מענק כללי לאיזון

1,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
207,502סך הכל תקבולי ממשלה

     -תקבולים אחרים
     -הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

952,594

70,000הנחות בארנונה
     -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

     -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
1,022,594סך הכל הכנסות בלא מותנה

     -הכנסה מותנה
1,022,594סך הכל הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות
 באלפי שקלים 

    חדשים

247,761שכר כללי
207,463פעולות כלליות

     -מפעל המים
455,224סך הכל כלליות

177,410שכר עובדי חינוך
141,095פעולות חינוך
318,505סך הכל חינוך

26,134שכר עובדי רווחה
86,961פעולות רווחה
113,095סך הכל רווחה

3,821פירעון מילוות מים וביוב
57,549פירעון מילוות אחר

61,370סך הכל פירעון מילוות

4,400הוצאות מימון

     -הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
952,594וכיסוי גירעון נצבר

70,000הנחות בארנונה
     -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

1,022,594סך הכל הוצאות בלא מותנה

     -הוצאה מותנה
1,022,594סך הכל הוצאות כולל מותנה

ל' בסיוון התשס"ט )22 ביוני 2009(
)חמ 360—3(  

שוקי אמרני  
                                                הממונה על מחוז המרכז

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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 תמצית תקציב רגיל של עיריית ראשון לציון לשנת
הכספים 2009

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיע  אני 
שהועברה אלי2, אישרתי תקציב רגיל של עיריית ראשון לציון 

לשנת התקציב 2009 שתמציתו להלן: 

   צד ההכנסות
 באלפי שקלים 

    חדשים

626,142ארנונה כללית
     -מפעל המים

32,312עצמיות חינוך
4,010עצמיות רווחה

85,636עצמיות אחר
748,000סך הכל עצמיות

205,616תקבולים ממשרד החינוך
75,723תקבולים ממשרד הרווחה

2,035תקבולים ממשלתיים אחרים
     -מענק כללי לאיזון

2,200מענקים אחרים ממשרד הפנים
285,574סך הכל תקבולי ממשלה

38,504תקבולים אחרים
     -הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
1,072,178וכיסוי גירעון נצבר

58,620הנחות בארנונה
     -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות

1,130,798סך הכל הכנסות בלא מותנה
     -הכנסה מותנה

1,130,798סך הכל הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות
 באלפי שקלים 

    חדשים

330,113שכר כללי
229,571פעולות כלליות

     -מפעל המים
559,684סך הכל כלליות

230,546שכר עובדי חינוך
115,745פעולות חינוך
346,291סך הכל חינוך

42,161שכר עובדי רווחה
94,561פעולות רווחה
136,722סך הכל רווחה

     -פירעון מילוות מים וביוב
27,281פירעון מילוות אחר

27,281סך הכל פירעון מילוות

צד ההוצאות
 באלפי שקלים 

    חדשים

2,200הוצאות מימון

     -הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
1,072,178וכיסוי גירעון נצבר

58,620הנחות בארנונה
     -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

1,130,798סך הכל הוצאות בלא מותנה

     -הוצאה מותנה
1,130,798סך הכל הוצאות כולל מותנה

ו' בתמוז התשס"ט )28 ביוני 2009(
)חמ 360—3(  

שוקי אמרני  
                                                הממונה על מחוז המרכז

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה, בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום ג' באייר התשס"ט )27 באפריל 
2009(, בתיק בד"מ 29/2004, החליט להטיל על עורך דין שמואל 
יוסף, ת"ז 72517832, רישיון מס' 6311, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של 12 חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ט' בתמוז התשס"ט )1 ביולי 2009( עד 
יום י"ח בתמוז התש"ע )30 ביוני 2010(.

י"ט בסיוון התשס"ט )11 ביוני 2009(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה, בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום י"ג באייר התשס"ט 
)7 במאי 2009(, בתיק בד"מ 63/2008, החליט להטיל על עורך דין 
אלכליל מאהר, ת"ז 25908989, רישיון מס' 32366, עונש של השעיה 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלוש שנים.

תוקף ההשעיה מיום ט' בתמוז התשס"ט )1 ביולי 2009( עד 
יום י' בתמוז התשע"ב )30 ביוני 2012(.

י"ז באייר התשס"ט )11 במאי 2009(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה, בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
בשבתו  העליון,  המשפט  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
ביום כ"ו באייר התשס"ט )20 במאי 2009(, החליט להטיל על עורך 
דין אבו זולף אסעד, ת"ז 055751945, רישיון מס' 14550, עונש של 

השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של חודשיים.

תוקף ההשעיה מיום כ"ב בתמוז התשס"ט )14 ביולי 2009( 
עד יום כ"ד באלול התשס"ט )13 בספטמבר 2009(.

ה' בסיוון התשס"ט )28 במאי 2009(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה, בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
הארצי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
 30( התשס"ט  בתמוז  ח'  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
ביוני 2009( בתיק בד"א 2008-109, החליט להטיל על עורך דין 
זידאן לואי, ת"ז 029205424, רישיון מס' 29111, עונש של השעיה 
חודש  בניכוי  לתקופה של שנה,  הדין  עריכת  מעיסוק במקצוע 

שכבר רוצה.

תוקף ההשעיה מיום ח' בתמוז התשס"ט )30 ביוני 2009( עד 
יום ט"ז בסיוון התש"ע )29 במאי 2010(.

ט' בתמוז התשס"ט )1 ביולי 2009(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה, בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ד בסיוון התשס"ט 
עורך  על  להטיל  החליט   ,30/2009 בד"מ  בתיק   )2009 ביוני   16(
דין עבדאללה יחיא, ת"ז 56878457, רישיון מס' 39662, עונש של 

השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שמונה שנים.

תוקף ההשעיה מיום כ"ג בתמוז התשס"ט )15 ביולי 2009( 
עד יום כ' בתמוז התשע"ז )14 ביולי 2017(.

כ"ה בסיוון התשס"ט )17 ביוני 2009(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר השעיה זמנית
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה, בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 

לשכת עורכי הדין במחוז הצפון, בשבתו ביום ז' בתמוז התשס"ט 
)29 ביוני 2009( בתיק בד"מ 12/2009, החליט להטיל על עורך דין 
מן סקוט, ת"ז 11890308, רישיון מס' 13021, השעיה זמנית מעיסוק 
במקצוע עריכת הדין מיום ז' בתמוז התשס"ט )29 ביוני 2009( עד 

להכרעת דינו בבית משפט.

י' בתמוז התשס"ט )2 ביולי 2009(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

הודעה בדבר הוצאת חבר מן הלשכה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה, בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי ארצי של 
ביוני   30( בתמוז התשס"ט  ח'  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת 
2009( בתיק בד"א 2009-023, החליט להטיל על עורך דין מרדכי 
בן חיל, ת"ז 053534962, רישיון מס' 11137, עונש של הוצאה מן 

הלשכה מיום כ"ט בשבט התשס"ט )23 בפברואר 2009(.

כ"ג באייר התשס"ט )17 במאי 2009(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר הוצאת חבר מן הלשכה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה, בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
הארצי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום י' בתמוז התשס"ט )2 ביולי 
2009( בתיק בד"א 2009-016, החליט להטיל על עורך דין בריק 
מן  הוצאה  של  עונש   ,26810 מס'  רישיון   ,029203304 ת"ז  יאסר, 
 2( י"א בטבת התשע"ה  ביום  קודמות  מסיום השעיות  הלשכה 

בינואר 2015(.

י"ג באייר התשס"ט )7 במאי 2009(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה על בחירתם של חברי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה עירון

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

והבניה,  התכנון  לחוק  ו–22   21 19)א1(,  לסעיפים  בהתאם 
התשכ"ה-11965, נבחרו הרשומים מטה לחברים בוועדה המקומית 

לתכנון ולבניה עירון:

שם הרשותת"זשם החבר

חבר עיריית אום אלפחם29885621מוחמד סובחי ג'בארין

מוסטפא אחמד גליון 
מחאג'נה

חבר עיריית אום אלפחם53689709

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.
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שם הרשותת"זשם החבר

חבר עיריית אום אלפחם59408831מוסטפא סוהיל מחאמיד

סלאם תופיק עיאד 
מחאמיד

חבר עיריית אום אלפחם26454595

ראמז מחמוד אחמד 
ג'בארין

חבר עיריית אום אלפחם31422546

חבר עיריית אום אלפחם59979229עלי אחמד זייד מחאגנה

ראש עיריית בקה-ג'ת3172954יצחק וולד

נציג עיריית בקה-ג'ת050234509זוהיר לחאם

נציג עיריית בקה-ג'ת053826376פואז טאהר אבו מוך

נציג עיריית בקה-ג'ת52401882נאיף ג'מיל שרקייה

ראש המועצה המקומית 055745194נזיה סולימאן מסארווה
כפר-קרע

נציג המועצה המקומית 033805136וחיד עתאמנה
כפר קרע

ראש המועצה המקומית 51127017ג'מיל חסן מרזוק
ערערה

חבר המועצה המקומית 21447204מוסטפא אבו הלאל
ערערה

ראש המועצה המקומית 005452917פרנקו גונן
מעלה עירון

חבר המועצה המקומית 056154871מיכאל אלוז
מעלה עירון

ראש המועצה המקומית 52399292ריאד כבהה
בסמ"ה

כ"ט בניסן התשס"ט )23 באפריל 2009(
)חמ 7—3(  

מוחמד סובחי ג'בארין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה עירון  

הודעה על מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

אני מודיע כי מתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף 5 
לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-11985, מיניתי את ליובה 
לרנר, ת"ז 303786131, עובד עיריית שדרות )להלן - עובד העיריה(, 
המינהליות  העבירות  לעניין  תפקידו  למילוי  הכשרה  שקיבל 
כלבת   - מינהלי  )קנס  המינהליות  העבירות  בתקנות  המנויות 

ופיקוח על כלבים(, התשס"ז-22007, למפקח בתחום העיריה.

ביוני 2009(   1( ט' בסיוון התשס"ט  תוקפו של המינוי מיום 
וכל עוד המתמנה משמש בתפקידו.

כ' בתמוז התשס"ט )12 ביולי 2009(
)חמ 1923—3(  

דוד בוסקילה  
ראש עיריית שדרות  __________

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; י"פ התשס"ח, עמ' 1018.

2  ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.6.2009 

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17017/2009

.220.5.2009

ממשלת ישראל,3.
לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים,

הסתדרות החדשה 
כלל הענפים4.
עובדים שלא עבדו בתקופת המלחמה בעזה )עופרת 5.

יצוקה(
תשלום שכר לתושבי עוטף עזה6.
.711.10.2009
.819.1.2009 - 27.12.2008

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.6.2009

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1152/2009

.217.5.2009

חברת אלישרא מערכות אלקטרוניות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות עובדי המתכת החשמל 

והאלקטרוניקה.
תעשיית מתכת4.
כלל העובדים5.
דמי חבר6.
.77.6.2009
17.5.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1153/2009

.25.4.2009

סנמינה,3.
הסתדרות עובדי המתכת החשמל והאלקטרוניקה 

מרחב פתח תקווה
תעשיית מתכת4.



5227 ילקוט הפרסומים 5985, י"ד באב התשס"ט, 4.8.2009

כלל העובדים5.

צמצום ותנאי עבודה6.

.73.6.2009

5.4.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1154/2009
27.4.2009
הסתדרות מידצינית הדסה,3.

הסתדרות העובדים הכללית החדשה
שירותי בריאות4.
כלל העובדים5.
תוכנית הבראה6.
.72.6.2009
7.4.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1155/2009

.21.7.2008

1( התעשייה האווירית לישראל בע"מ3.
2( אלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ,

הסתדרות החדשה
ארגון הארצי של עובדי התעשיה האווירית בישראל.

תעשיית מתכת4.

פקידים, מהנדסים, טכנאים, הנדסאים, ממשי"ים, 5.
מקטי"ם.

אימוץ סעיפים מתוך הסכם המגזר הציבורי6.

.79.6.2009

.831.12.2009 - 1.7.2008

1156/2009
.231.12.2008
נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ - חיפה,3.

הסתדרות החדשה מרחב חיפה
בנייה4.
כאמור  בנספח א’5.
סיום עבדותם של עובדים המועסקים בחיפה ותנאי 6.

סיום עבודתם.
.710.5.2009
31.12.2008 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1157/2009

.223.12.2008

עמידר חברה לאומית לשיכון בישראל בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים עובדי המינהל והשירותים.

בנייה4.

10 עובדים כאמור בנספח להסכם5.

עובדים זמניים6.

.726.5.2009

23.12.2008 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1158/2009
. 216.4.2009
חוגלה קימברלי בע"מ - אתר נהריה,3.

הסתדרות החדשה מרחב גליל מערבי
תעשיית נייר4.
כלל העובדים5.
שינויים בהסכם מיום 62.7.2008.
.731.5.2009
16.4.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1159/2009

.217.5.2009

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות המורים.

כלל הענפים4.

מורים בבתי הספר היסודיים5.

מענק יוח"א6.

.731.5.2009

17.5.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1160/2009

.220.5.2009

ממשלת ישראל,3.
לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים,

הסתדרות החדשה 
כלל הענפים4.
עובדים שלא עבדו בתקופת המלחמה בעזה )עופרת 5.

יצוקה(
תשלום שכר לתושבי עוטף עזה6.
.711.10.2009
.819.1.2009 - 27.12.2008

.1161/2009

.211.5.2009

מועצה מקומית אורנית, 3.
הסתדרות העובדים הלאומית

רשויות מקומיות4.

כלל העובדים5.

הפחתת שכר6.

.77.6.2009

11.5.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1162/2009

.229.4.2009

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

בנקאות4.

3 עובדים5.

הארכת תקופת ניסיון6.

.718.6.2009

29.4.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1163/2009

.228.5.2009

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

בנקאות4.

3 עובדים5.

הארכת תקופת ניסיון6.

.718.6.2009

28.5.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1164/2009

.21.5.2009

קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

ארגון חוץ מדינתי4.

כלל העובדים5.
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קיצוץ תקציבי בעניין חלקם של עובדים6.

.718.6.2009

1.5.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1165/2009

.21.6.2009

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

בנקאות4.

כלל העובדים5.

התאמת רישום ימי חופשת המחלה הרשומים לזכות 6.
העובד לרישום הימים להם זכאי בפועל

.718.6.2009

1.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1166/2009

.214.5.2009

נשר סחר שיווק מלט בע"מ )החברה(,3.
הסתדרות החדשה,

נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ )נשר(
בנייה4.
כאמור בנספח א'5.
תנאי עבודה של עובדים שעובדים מהחברה לנשר6.
.710.6.2009
14.5.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1167/2009

.212.5.2009

מתכת חניתה בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / מרחב גליל מערבי

תעשיית מתכת 4.

27 עובדים5.

צמצום כוח אדם6.

.710.6.2009

12.5.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1168/2009

.23.5.2009

הסתדרות מדיצינית “הדסה",3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות האחים והאחיות.

שירותי בריאות4.

כלל האחים והאחיות5.

תכנית הבראה6.

.723.6.2009

1.1.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1169/2009

.215.6.2009

שירותי בריאות כללית, 3.
הסתדרות הרפואית בישראל וארגון רופאי שירותי 

כללית.
שירותי בריאות4.
עובדי בית החולים “גולדה - השרון" רופאי מרכז 5.

רפואי רבין
תנאי עבודה6.
.724.6.2009
15.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1170/2009

.223.4.2009

תדיראן טלקום בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות עובדי המתכת החשמל 

והאלקטרוניקה.
תעשיית תקשורת4.
כאמור בסעיף 2.2.3 להסכם 5.
תכנית הבראה6.
.724.6.2009
23.4.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1171/2009

.231.5.2009

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

בנקאות4.

פקידים קבועים5.

תוספת דיון אישי 62009.

.724.6.2009

1.1.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1172/2009

.223.6.2009

אסם בע"מ,3.
הסתדרות החדשה במרחב עמקים

תעשיית מזון4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.723.6.2009

23.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1173/2009

.224.5.2009

מועצה מקומית חורפיש,3.
הסתדרות העובדים הלאומית.

רשויות מקומיות4.

כלל העובדים5.

צמצומים עקב מצב כלכלי6.

.728.6.2009

.831.5.2011 - 1.2.2009

.1174/2009

.21.1.2009

בגיר גרופ בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית טקסטיל4.

כלל העובדים5.

הפחתת שכר לשנת 62009.

.710.6.2009

1.1.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

הודעת ביטול הסכם קיבוצי
של  קיבוציים  הסכמים  שני  ביטול  הודעת  בזאת  נמסרת 
בפנקס  ההסכמים  מספר  בע"מ  ע.נ   )1992( לאומי  בטחון  חברת 
ביום  נחתמו  שניהם   873/96  ,158/96 הקיבוציים  ההסכמים 

.15.2.1996
י' בתמוז התשס"ט )2 ביולי 2009(  

שלמה יצחקי  
הממונה הראשי על יחסי עבודה  
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיפים 5 ו–7

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 5330 )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1061 עמ'  התשס"ח,   ,5753
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  ירושלים  ולבניה  לתכנון 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943, הודעה 
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי 
הקרקע  רכישת  בדבר  וליתן  לישא  מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור 

האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
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 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גולדה  שד'  ברח'  מוסדר,  לא  שטח  רמות,  שכ'  ירושלים, 
מאיר, יצחק מירסקי, משה נחום, ולנשטיין, רח' הרואה, הידוע 
כמגרשים מס' 11 ו–12 על פי תכנית 5330 המיעוד לשטח לבניין 
ציבורי, הצבוע בצבע חום מתוחם בקו בצבע חום כהה, כמסומן 

בתשריט תכנית 5330 המאושרת.

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

כ"ח בתמוז התשס"ט )20 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית 1927 )תיקון( 1938 
בעיתון  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,13 עמ'   ,2 תוס'   ,1940 רשמי 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תל–אביב-יפו  ולבניה  לתכנון 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
לוועדה  כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  21943, הודעה 

וליתן בדבר  וכי הוועדה מוכנה לישא  לחלוטין לצורכי ציבור 
רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
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 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 6214 -

שטח רשום במ"רחלקה

1891,144

190645

191872

1921,432

215166

227670

228597

229506

277968

278628

2792,781

290360

29251

3091,839

השטח להפקעה: בשלמות.

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

העבודה הרגילות.

כ"ג בתמוז התשס"ט )15 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

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

2   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית 1927 )תיקון( 1938 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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בעיתון  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,13 עמ'   ,2 תוס'   ,1940 רשמי 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תל–אביב-יפו  ולבניה  לתכנון 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
לוועדה  כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  21943, הודעה 
וליתן בדבר  וכי הוועדה מוכנה לישא  לחלוטין לצורכי ציבור 

רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
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 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

בשלמות,  מ"ר   5,856 של  בשטח   ,6215 בגוש   256 חלקה 
בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע אדום.

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

העבודה הרגילות.

כ"ג בתמוז התשס"ט )15 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

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

2   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן   2498 לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
4832, התש"ס, עמ' 1738, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תל–אביב-יפו  ולבניה 
הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7 
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי 
הקרקע  רכישת  בדבר  וליתן  לישא  מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור 

האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
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.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

חלקה 151 בגוש 7016, בשטח של 71 מ"ר בשלמות, בהתאם 
לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע אדום.

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

העבודה הרגילות.

כ"ג בתמוז התשס"ט )15 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

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

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית תא/2498 )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
4832, התש"ס, עמ' 1738, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תל–אביב-יפו  ולבניה 
הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7 
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי 
הקרקע  רכישת  בדבר  וליתן  לישא  מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור 

האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
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 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

כולל  מ"ר מתוך שטח   101 58, בשטח של  ח"ח   ,7016 גוש 
של 682 מ"ר, בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו 

בצבע אדום.

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

העבודה הרגילות.

כ"ג בתמוז התשס"ט )15 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן   887 לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
1341, התשכ"ז, עמ' 989, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תל–אביב-יפו  ולבניה 
הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7 
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי 
הקרקע  רכישת  בדבר  וליתן  לישא  מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור 

האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
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 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

חלקה 165 בגוש 6955 )בעבר ח"ח 79 בגוש 6955(, בשטח של 
44 מ"ר בשלמות, בהתאם לתשריט.

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

העבודה הרגילות.

כ"ג בתמוז התשס"ט )19 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
פורסמה  )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה  חפ/1669 
בילקוט הפרסומים 2591, התש"מ, עמ' 661, מוסרת בזה הוועדה 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  חיפה  ולבניה  לתכנון  המקומית 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
לוועדה  כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  21943, הודעה 
וליתן בדבר  וכי הוועדה מוכנה לישא  לחלוטין לצורכי ציבור 

רכישת הקרקע האמורה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
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 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 10831, ח"ח 11, שטח ההפקעה 18 מ"ר, לדרך.

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה בעיריית חיפה, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ג בתמוז התשס"ט )15 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

יונה יהב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חיפה  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
פת/ מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  מק/67/1202 
פורסמה בילקוט הפרסומים 5366, התשס"ה, עמ' 1552, מוסרת 
 - )להלן  תקוה  פתח  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 

לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
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 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

פתח תקוה, גוש 6381 - ח"ח 205, בשטח של 26 מ"ר, לדרך; 
ח"ח 206, בשטח של 21 מ"ר, לדרך.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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פתח  בעיריית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ה' באב התשס"ט )26 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה פתח תקוה  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  גז/במ/203  מס' 
מוסרת   ,536 עמ'  התשנ"ג,   ,4062 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
)להלן - הוועדה(,  גזר  ולבניה  בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן 

בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
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 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 4668, ח"ח 118 )לשעבר ח"ח 2(, מספר החלקה הארעי: 
החלקה  ייעוד  דונם;   0.900 להפקעה:  החלקה  שטח  178ג, 

להפקעה: מבנה ציבור.

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

כ"ט בתמוז התשס"ט )21 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

פטר וייס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ממ/1002 )להלן 

- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,3568 עמ'  התשמ"ד,   ,3101
לתכנון ולבניה מצפה אפק )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943, הודעה 
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי 
הקרקע  רכישת  בדבר  וליתן  לישא  מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור 

האמורה.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
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 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

97, בשטח של 8,409 מ"ר; הייעוד: שטח  גוש 3831, חלקה 
לבנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית מצפה 
אפק, רח' בן ציון גליס 9, פתח תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו 

בשעות העבודה הרגילות.

א' באב התשס"ט )22 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

גיא קב–ונקי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מצפה אפק  __________

2   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן   3028 לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2327 עמ'  התשמ"ג,   ,2939
לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבניה  לתכנון 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
3111, התשמ"ה, עמ' 103, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית ירושלים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

בשלמות   107 חלקה   ,30265 גוש  נוף,  הר  שכ'  ירושלים, 
)לשעבר גוש 30255, ח"ח 13, גוש 30257, ח"ח 58, 64, 65(, והידוע 
כמגרש מס' 532 עפ"י תב"ע 3028, המיועד לשטח לבניין ציבור 
וכמסומן בצבע חום מתוחם בקו בצבע חום כהה; גוש 30332, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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 )64  ,58 ח"ח   ,30257 גוש   ,12 ח"ח   ,30255 גוש  )לשעבר   19 ח"ח 
פתוח  ציבורי  לשטח  המיועד   522 מס'  ממגרש  כחלק  והידוע 
עפ"י תב"ע 3028; וכמסומן בצבע ירוק, כמסומן בתשריט תכנית 

3028 המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית 
בו בשעות  לעיין  וכל מעוניין רשאי  ירושלים,  ולבניה  לתכנון 

העבודה הרגילות.

כ"ח בתמוז התשס"ט )20 ביולי 2009(
)חמ 3-4(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה ירושלים  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן  1442א  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2126 עמ'  התשל"א,   ,1736
לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבניה  לתכנון 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
והמוחלט של  471, תהיה לקניינה הגמור  1782, התשל"ב, עמ' 

עיריית ירושלים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

ירושלים, שכ' רמות אשכול, גוש 30246, חלקה 52 בשלמות, 
הידוע כמגרש מס' 261 בשטח של כ–7,700 מ"ר המיועד לשטח 
והמסומן בצבע חום מתוחם  1442א,  ציבור עפ"י תב"ע  לבניין 

בקו בצבע חום כהה, בתשריט תכנית 1442א המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית 
בו בשעות  לעיין  וכל מעוניין רשאי  ירושלים,  ולבניה  לתכנון 

העבודה הרגילות.

כ"ח בתמוז התשס"ט )20 ביולי 2009(
)חמ 3-4(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית 1927 )תיקון( 1938 
בעיתון  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,13 עמ'   ,2 תוס'   ,1940 רשמי 

לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
5902, התשס"ט, עמ' 1845, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

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

תוספת

גוש 6215 -

שטח רשום במ"רחלקה בשלמות

25018

30019

30216

30422

30618

31419

31718

31918

32029

3284

32918

33023

33618

33818

33922

34118

34415

34830

34917

35212

35318

בצבע  בו  מתוחם  המופקע  כשהשטח  לתשריט  בהתאם 
אדום.

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

העבודה הרגילות.

כ"ג בתמוז התשס"ט )15 ביולי 2009(
)חמ 3-4(

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן   503 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,231 עמ'  התשכ"א,   ,801
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
5902, התשס"ט, עמ' 1846, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

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

תוספת

גוש 7065 -

שטח להפקעה במ"רשטח רשום במ"רחלקה

בשלמות57849

691,7411,675

בשלמות133477

בשלמות1401,471

בשלמות1431,486

1671,9071,889

בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע אדום.

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

העבודה הרגילות.

כ"ג בתמוז התשס"ט )15 ביולי 2009(
)חמ 3-4(

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן   618 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,222 עמ'  התשל"ב,   ,1772
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
5833, התשס"ח, עמ' 3986, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

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

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תוספת

בשלמות,  מ"ר   18,842 של  בשטח   ,283 חלקה   ,7110 גוש 
בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע אדום.

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

העבודה הרגילות.

כ"ג בתמוז התשס"ט )15 ביולי 2009(
)חמ 3-4(

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

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן  תא/44  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בעיתון רשמי 1941, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה  1458, התשס"ב,  עמ'   ,2 תוס' 
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
5944, התשס"ט, עמ' 3509, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

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

תוספת

כולל  6 מ"ר מתוך שטח  6906, בשטח של  67 בגוש  חלקה 
של 405 מ"ר, בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו 

בצבע אדום.

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

העבודה הרגילות.

כ"ג בתמוז התשס"ט )15 ביולי 2009(
)חמ 3-4(

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
"ל - שטחים  מס'  ובהתאם לתכנית  והבניה, התשכ"ה-11965, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  לירקון"  מעבר 
671, התשס"ב,  278, התשי"ג, עמ'  פורסמה בילקוט הפרסומים 
תל–אביב- ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  יפו 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  __________)רכישה 

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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לפי  הודעה  פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת 
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3698, התשמ"ט, עמ' 
4234, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

חלקהגוש
שטח החלקה 

במ"ר
שטח ההפקעה 

במ"ר

בשלמות633842,703

42 )מקודם 
ח"ח 13(

7,7215,735

בשלמות66383333,307

בשלמות2521,527

בשלמות3355,660

בשלמות4283,574

בצבע  בו  מתוחם  המופקע  כשהשטח  לתשריט  בהתאם 
אדום.

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

העבודה הרגילות.

כ"ג בתמוז התשס"ט )15 ביולי 2009(
)חמ 3-4(

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

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מפורטת מס' 1200 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,1932 עמ'  התשל"ה,   ,2123 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  תל–אביב-יפו  ולבניה  לתכנון  המקומית 
)רכישה לצורכי ציבור(,  בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר 
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,35 עמ'  התשמ"ה,   ,3106 הפרסומים 
זו  הודעה  פרסום  מיום  תל–אביב-יפו  עיריית  של  והמוחלט 

ברשומות.

תוספת

מ"ר,   5,047 של  בשטח  בשלמות   6929 בגוש   169 חלקה 
בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע אדום.

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

העבודה הרגילות.

כ"ג בתמוז התשס"ט )15 ביולי 2009(
)חמ 3-4(

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
חד/883  מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,145 עמ'  התשנ"ד,   ,4150 הפרסומים 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  חדרה  ולבניה  לתכנון  המקומית 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
והמוחלט של  לקניינה הגמור  3105, תהיה  4668, התש"ס, עמ' 

עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 10037, ח"ח 193, השטח להפקעה: 800 מ"ר.

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

כ"ד בתמוז התשס"ט )16 ביולי 2009(
)חמ 3-4(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן  רח/1200  ובהתאם לתכנית  והבניה, התשכ"ה-11965, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
3799, התש"ן, עמ' 3874, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה רחובות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5833, התשס"ח, 
עמ' 3992, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3705, ח"ח 171.

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

כ"ד בתמוז התשס"ט )16 ביולי 2009(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית רח/2005/ה )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
4266, התשנ"ה, עמ' 960, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה רחובות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4280, התשנ"ה, 
עמ' 1752, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3695, ח"ח 147 )דרך ואזור מסוף תחבורה ציבורית(.

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

כ"ד בתמוז התשס"ט )16 ביולי 2009(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה-1965

מחוז תל אביב
מרחב תכנון גבעתיים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   109 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' גב/מק/533", 

שינוי לתכניות גב/מק/2002 וגב/53.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתיים. רח' אילת 
 .41 רבין  דרך  פינת   22 אילת  ורח'   41 רבין  יצחק  דרך  רח'   ,22
 ,6154 בגוש   499  ,498  ,497 חלקות   - מצפון  התכנית:  גבולות 
מדרום - רח' דרך רבין, ממערב - חלקה 935, בגוש 6154, ממזרח 

- רח' אילת; גושים וחלקות: 6164, ח"ח 320.

 + קומות   6 בגובה  מגורים  מבנה  לקבוע  התכנית:  מטרת 
קומת גג לדירות גג מעל קומת כניסה ומרתפי חניה, במקום 5 

קומות + קומת גג שבהתאם לתכנית גב/מק/2002.

קומות   6 יהיה  הבניין  גובה  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
גג מעל קומת כניסה  גג לחברי יציאה לגג או דירות  + קומת 
ומעל שני מרתפי חניה + קומת גג עליונה למיתקנים טכניים. 
ב. זכויות בניה לשטחים עיקריים בלא שינוי בהתאם לתכניות 
תוספת  ממצה  התכנית  בניה.  היתר  הוצאת  בעת  התקפות 
זכויות 5 אחוז בגין 2 קומות נוספות, 5 אחוז בגין מרתף, 5 אחוז 
בעבור כל מעלית נוספת שתיבנה מעבר למעלית אחת, 15 אחוז 
בגין מגרש מדרוני. ג. סך כל שטחי שירות מתחת לקרקע ומעל 
לקרקע בלא שינוי מגב/מק/2002. ד. קווי הבניה יהיו בלא שינוי 
בהתאם למסומן בתשריט: 10 מ' קדמי לכיוון דרום רחוב דרך 

רבין, 5 מ' קדמי לכיוון מזרח רח' אילת, 3 מ' צדדי לכיוון צפון, 
3 מ' צדדי לכיוון מערב.

מרחב תכנון גבעתיים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   109 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' גב/מק/546", 

שינוי לתכניות גב/מק/2002 וגב/170.

רח'  גבעתיים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
צפרירים 21, 23, גוש 6164, ח"ח 185, חלקה 179 במלואה.

מטרת התכנית: שינוי קווי בנין במבנה מגורים.

מ'  ל–3  מ'  מ–4  קדמי  בניין  קו  שינוי  הוראות התכנית:  עיקרי 
ושינוי קו בנין אחורי מ–5 מ' ל–3 מ', קווי בניין צדדיים ישארו 3 מ'.

גילה אורון  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי עכו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
עכ/מק/ מס'  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
מפורטת  לתכנית  שינוי  העתיקה,  עכו  האבירים,  מלון  מת8", 

ג/12286.

 ,18014 גוש   - עכו  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ח"ח 30-28, בכניסה הצפונית לעיר העתיקה, גובל ברח' ויצמן 

ממערב, רח' החפיר ממזרח, והשוק הלבן מדרום.

מטרת התכנית: התאמת אפשרויות הפיתוח של בית המלון 
לממצאים ארכיאולוגיים ולשמירת עיקרון תכנוני של "חאן".

עיקרי הוראות התכנית: א. איחוד וחלוקה בייעודי קרקע 
מחדש, לפיצול השטח הפרטי הפתוח המרכזי במגרש לשלושה 
לאפשר  כדי  שלו,  השטח  כל  סך  על  שמירה  תוך  חלקים 
התאמה למבנה המתוכנן ולשטחים הפתוחים הדרושים לצורך 
ולשמירה  הממצאים הארכיאולוגיים שנתגלו בתחום המגרש 
תת–קרקעית  חניה  של  אי–ביצוע  ב.  החאן;  מבנה  עקרון  על 
מתחת מבנה המלון, על פי דרישת רשות העתיקות בשטחים 
שבהם התגלו או יתגלו ממצאים ארכיאולוגיים ולהתיר חניה 
תת–קרקעית  חניה  לביצוע  עד  זמנית  תהיה  החניה  עילית 
חניה  לבצע  אפשר  יהיה  לא  אם  במגרש.  הנותרים  בשטחים 
תת–קרקעית ביתרת השטח יימצא פתרון חניה חלופי כמפורט 

בתכנית ג/10895.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
29.8.2008 ובילקוט הפרסומים 5854, התשס"ט, עמ' 17.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,04-9956111/2 טל'  עכו,   ,35 וייצמן  רח'  עכו,  ולבניה  לתכנון 
ת"ד  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  הוועדה המחוזית  ובמשרדי 
595, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל המעוניין רשאין לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרים האמורים פתוחים לקהל.

רפי לוזון  
ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
המקומית לתכנון ולבניה עכו  
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הודעות לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה באשדוד

ת"ע 20/09
בש"א 955/09

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ובעניין: הצהרת מותו של הנעדר איציק וולפביין,

4/29, אשדוד,  דוד  מרח' המלך  וולפביין,  סמיון  והמבקש: 
טל' אשדוד,   ,19 רוגוזין  מרח'  צבי,  בן  גבריאל  עו"ד  ב"כ   ע"י 

08-8566634, פקס' 08-8566636.

הודעה

באייר  כ"ה  ביום  הגיש  הנ"ל  המבקש  כי  ידוע  להווי 
התשס"ט )19 במאי 2009(, בקשה לבית המשפט לענייני משפחה 

באשדוד להצהיר על מותו של הנעדר הנ"ל.

גבריאל בן צבי, עו"ד    
       בא כוח המבקש

בבית המשפט לענייני משפחה באשדוד

ת"ע 292/07
בש"א 956/09

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ובעניין: הצהרת מותו של הנעדר סרול וולפביין,

4/29, אשדוד,  דוד  מרח' המלך  וולפביין,  סמיון  והמבקש: 
טל' אשדוד,   ,19 רוגוזין  מרח'  צבי,  בן  גבריאל  עו"ד  ב"כ   ע"י 

08-8566634, פקס' 08-8566636.

הודעה

באייר  כ"ה  ביום  הגיש  הנ"ל  המבקש  כי  ידוע  להווי 
התשס"ט )19 במאי 2009(, בקשה לבית המשפט לענייני משפחה 

באשדוד להצהיר על מותו של הנעדר הנ"ל.

גבריאל בן צבי, עו"ד    
       בא כוח המבקש

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

תיק אזרחי 6173/09
פ"ח 2250

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

ובעניין פירוק חברת התמזגות בע"מ, ח"פ 51-207213-3, אצל 
אהרן יעקב, רח' שבע אחיות 20, מבשרת ציון.

 והמבקשת: חברת ראש )רמי, אריה, ששון( חשמל בע"מ, ח"פ
ירושלים, ע"י ב"כ עו"ד משה בן   ,17 51-187242-6, מרח' האומן 
ארי, מרח' עליאש 5, ת"ד 7552, ירושלים 91074, טל' 02-6232084, 

פקס' 02-6251177.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.5.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.9.2009, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 17.8.2009.

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

משה בן–ארי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 1784/09

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

ובעניין פירוק חברת י.ש.י. חברה לשווק כלי בית בע"מ, ח"פ 
.51-053154-4

ביניש  יחזקאל  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,Araven S.L. והמבקשת: 
ורוברטו חייט, ממרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, דרך מנחם בגין 

132, תל אביב 67025, טל' 03-6130480, פקס' 03-6130481.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.4.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.11.2009, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

לפני מועד הדיון.

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

רוברטו חייט, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 2337/09

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

ובעניין פירוק חברת קפלן שיווק בשר בע"מ, ח"פ 51-206614-3.

ו/או  רונן  אופיר  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי  והמבקשים: 
שרון סעדיה-מילגרום ו/או רן יצחק שניידר, מרח' אבן גבירול 52, 

תל אביב 64364, טל' 03-6911808, פקס' 03-6964670.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.6.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.1.2010, בשעה 8.30.
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 5.1.2010.

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

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי 22649-06-09

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

ובעניין פירוק חברת אלומיר מעלות בע"מ, ח"פ 51-252941-3.

מרח'  מלמד,  ודים  עו"ד  ב"כ  ע"י  קדצקי,  רומן  והמבקש: 
רוטשילד 53, ראשון לציון, טל' 03-9501416, פקס' 03-9501412.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.6.2009 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.9.2009, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   17.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.22.9.2009

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

ודים מלמד, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי 8635-07-09

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

ובעניין פירוק חברת מ.ג מגה בע"מ.

והמבקשות: שפיקה בוז וזהרה בוז, ע"י ב"כ עו"ד עבד אלחק 
סקר, מחורפיש, ת"ד 1002, מיקוד 25155.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.7.2009 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.11.2009, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 14.00 

ביום 17.11.2009.

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

עבד אלחק סקר, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

תיק אזרחי 311/09

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

ובעניין פירוק חברת אור חשמל )שאער( מוצרי חשמל ביתיים 
ותעשייתיים בע"מ.

והמבקשת: יאיר דוחובני כבלים בע"מ, ע"י ב"כ המבקש עו"ד 
מוטי בן ארצי, מרח' ההסתדרות 211, חיפה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.5.2009 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.9.2009, בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 6.9.2009.

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

מוטי בן ארצי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

תיק אזרחי 459/09

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

ובעניין פירוק חברת מערכות מוניטור מתקדמות בע"מ.

והמבקש: ד"ר מיכאל גליקמן, ע"י ב"כ המבקש עו"ד מוטי בן 
ארצי, רח' ההסתדרות 211, חיפה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.7.2009 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.10.2009, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   9.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.13.10.2009
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מוטי בן ארצי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

תיק אזרחי 5208/09

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

ובעניין פירוק חברת דיאמנט בניין בע"מ, ח"פ 51-34176-9.

ובוריס   ,317062651 ת"ז  גירייב,  אלכסנדר  והמבקשים: 
יצחק  ו/או  פנר  גדעון  עו"ד  ב"כ  ע"י  ת"ז 324618206,  שטרנליכט, 
ששון, מרח' בן צבי 7, ת"ד 10014, באר שבע, טל' 08-6272745, פקס' 

.08-6271554

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

14.10.2009, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 7.10.2009.

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

ששון יצחק, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

ג'י.אס.יו בע"מ

)ח"פ 51-389819-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.7.2009, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידו בן יקיר, מרח' פיארברג 5, 

כפר סבא, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עידו בן יקיר, עו"ד, מפרק

ר.ג.י פרויקטים בע"מ

)ח"פ 51-389817-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.7.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  יקיר,  בן  עידו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פיארברג 5, כפר סבא, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עידו בן יקיר, עו"ד, מפרק

וריפון אסיה בע"מ

)ח"פ 51-398306-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  דובב,  אשר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ויצמן 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אשר דובב, עו"ד, מפרק

ליפמן טכנולוגיות )1997( בע"מ

)ח"פ 51-255435-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  דובב,  אשר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ויצמן 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אשר דובב, עו"ד, מפרק



ילקוט הפרסומים 5985, י"ד באב התשס"ט, 4.8.2009 5240

סופר הפלמ"ח בע"מ

)ח"פ 51-404665-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.6.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דניאל עזריאל, מרח' 

יפו 216, בניין שערי העיר, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דניאל עזריאל, עו"ד, מפרק

גד קלרספלד

)ח"פ 51-182362-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,13.7.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד קלרספלד, ת"ז 058711474, 

למפרק החברה.

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

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

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

גד קלרספלד, מפרק

חן דוד שיווק בע"מ

)ח"פ 51-329629-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.7.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  אלוני,  מאיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

אילת 1, בניין המילניום, טבריה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

מאיר אלוני, עו"ד, מפרק

מהודר אשכולות בע"מ

)ח"פ 51-355231-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.7.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  אלוני,  מאיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

אילת 1, בניין המילניום, טבריה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

מאיר אלוני, עו"ד, מפרק

מנועי בית שאן בע"מ

)ח"פ 51-053772-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2009, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהרן צאל, 
למפרק   ,66182 אביב  תל   ,23 בגין  מנחם  מרח'   ,049807316 ת"ז 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אהרן צאל, עו"ד, מפרק

מגבות סטאר בע"מ

)ח"פ 51-135950-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם לוי, מרח' הדר 11, 

חולון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

מנחם לוי, מפרק
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טקמי בע"מ

)ח"פ 51-304640-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.7.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  כהן,  רועי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הארבעה 21, תל אביב 64739, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רועי כהן, עו"ד, מפרק

גן גוטי בע"מ

)ח"פ 51-131407-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ורד שר )אוברקליד(, 

מרח' השלום 14, אבן יהודה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ורד שר )אוברקליד(, עו"ד, מפרק

שלדן דברי מאפה בע"מ

)ח"פ 51-207564-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.7.2009, התקבלה החלטה 
זאב קפולסקי, מס'  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 
תקוה,  פתח   ,4 לברי  מרק  מרח'   ,034328211 ת"ז   ,50887 רישון 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זאב קפולסקי, עו"ד, מפרק

אחזקות המושבים בישראל )1999( בע"מ

)ח"פ 51-279656-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2009, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף עזריאל, מרח' לאונרדו דה 
וינצ'י 19, תל אביב, ואת יוגב שריד, מרח' שאול המלך 8, תל אביב, 

למפרקי החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

                                   יוגב שריד     יוסף עזריאל, עו"ד

                     מ פ ר ק י ם

לשדה - אוכל בריאות בע"מ

)ח"פ 51-394916-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,12.7.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי כהן, מרח' פקריס 3, 

רחובות, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

עדי כהן, עו"ד, מפרקת

ירוק עד אאוט דור דיזיין בע"מ

)ח"פ 51-384908-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי כהן, מרח' פקריס 3, 

רחובות, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

עדי כהן, עו"ד, מפרקת
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אולפנות תל אביב - הפקות טלוויזיה וקולנוע בע"מ

)ח"פ 51-129603-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.6.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה רדו, מרח' ברזיל 3/22, 

רמת אביב, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

חנה רדו, מפרקת

מקאן פרומו בע"מ

)ח"פ 51-272755-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה רדו, מרח' ברזיל 3/22, 

רמת אביב, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

חנה רדו, מפרקת

 מומנטום ישראל מקבוצת מקקאן אריקסון
העולמית בע"מ

)ח"פ 51-274084-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה רדו, מרח' ברזיל 3/22, 

רמת אביב, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

חנה רדו, מפרקת

בי-נולג' השקעות בע"מ

)ח"פ 51-257969-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל בינו, ת"ז 023907611, 

מרח' הארבעה 21, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
 הודעה זו, לאלי אליה, עו"ד, ב"כ מפרק החברה, באמצעות פקס'
03-5606555, עם העתק בדואר רשום לפי הכתובת: גורניצקי ושות', 

עורכי דין, שד' רוטשילד 45, תל אביב 65784.

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

גיל בינו, מפרק

ביטויים גרפיים בע"מ

)ח"פ 51-234355-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.10.2005, התקבלה החלטה 
ת"ז  גולדפמן,  אדוארד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

026696336, מרח' מודליאני 13/2, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אדוארד גולדפמן, מפרק

אומיקרון דלתא בע"מ

)ח"פ 51-000864-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.10.2007, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח שלמה מירון, מרח' 

לינקולן 19, תל אביב 67134, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלמה מירון, רו"ח, מפרק
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חד"ש אמינים סוכנות לביטוח חיים בע"מ

)ח"פ 51-125348-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.7.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  קהן,  שלמה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רמב"ן 11, ירושלים 92422, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלמה קהן, עו"ד, מפרק

ק.ש. רם השקעות בע"מ

)ח"פ 51-260831-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.3.2009, התקבלה החלטה 
יעקב שיינברום, למפרק  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
יגאל אלון  רח'  ושות',  רו"ח שלום דיאמנט  זו, למשרד  הודעה 

65, תל אביב.

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

יעקב שיינברום, מפרק

בייס אחזקות בע"מ

)ח"פ 51-261932-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.3.2009, התקבלה החלטה 
יעקב שיינברום, למפרק  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
יגאל אלון  רח'  ושות',  רו"ח שלום דיאמנט  זו, למשרד  הודעה 

65, תל אביב.

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

יעקב שיינברום, מפרק

תקשורוט בע"מ

)ח"פ 51-331180-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.6.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  לוי,  שלומי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 1, כפר סבא, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלומי לוי, עו"ד, מפרק

קריצמן את קריצמן

)ח"פ 51-328075-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרים קריצמן, מרח' 

סוקולוב 37, רמת השרון, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מרים קריצמן, עו"ד, מפרקת

קומפיופייל בע"מ

)ח"פ 51-262964-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדעון כהן, מס' רישיון 

12734, מרח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גדעון כהן, עו"ד, מפרק
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א.ע.ס.נ. בע"מ

)ח"פ 51-245939-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיר קורן, מס' רישיון 

30851, מרח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאיר קורן, עו"ד, מפרק

אראס אינדיאה בע"מ

)ח"פ 51-420350-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף נדל, מרח' הרקפות 9, 

אבן יהודה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אסף נדל, מפרק

דיטר בע"מ

)ח"פ 51-018254-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.7.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  יפה,  אלעזר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

כורזין 1, גבעתיים 53583, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלעזר יפה, עו"ד, מפרק

טי אס אנד בי קיי בע"מ

)ח"פ 51-347478-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.7.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  קורמאייב,  בנימין  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

משה שרת 9, חולון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בנימין קורמאייב, מפרק

קויקקלוט בע"מ

)ח"פ 51-350007-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
5.7.2009, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דרור מאיר, 
ממרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, קומה 27, תל אביב, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דרור מאיר, עו"ד, מפרק

טסים עתידים )1996( בע"מ

)ח"פ 51-234845-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.7.2009, התקבלה החלטה 
ולמנות את עו"ד אמיר מזרחי, מרח'  לפרק את החברה מרצון 

דרך העצמאות 9, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר מזרחי, עו"ד, מפרק
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טלה התבור בע"מ

)ח"פ 51-263073-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.7.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  סילמן,  אייל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מנחם בגין 23, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אייל סילמן, עו"ד, מפרק

ג.ש.ש.ר. בע"מ

)ח"פ 51-138722-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.5.2009, התקבלה החלטה 
רנד,  פטר  אברהם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ת"ז 067908111, משד' פלי"ם 2, חיפה, טל' 04-8527716, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם פטר רנד, עו"ד, מפרק

א.ש. אופטימה בע"מ

)ח"פ 51-221691-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.7.2009, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את שמואל לנדאו, ת"ז 065422560, מרח' 

חיים מלר 7, מזכרת בתיה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמואל לנדאו, מפרק

ו.פ. יבוא ושיווק מרגו בע"מ

)ח"פ 51-313490-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.6.2009, התקבלה החלטה 
וקסליארסקי,  אלכסנדר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' עמי 8/20, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלכסנדר וקסליארסקי, מפרק

הומאק מכון לרפואה הומואפטית ואקופונקטורה 
בע"מ

)ח"פ 51-112960-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מזל ברזילאי, מרח' 

מאנה 21, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מזל ברזילאי, עו"ד, מפרקת

פנחסוב יבוא ושיווק מזון בע"מ

)ח"פ 51-390282-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.6.2009, התקבלה החלטה לפרק 
קק"ל 13/7,  מרח'  פנחסוב,  גרגורי  ולמנות את  מרצון  את החברה 

ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גרגורי פנחסוב, מפרק
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שלוש נקודות )1986( בע"מ

)ח"פ 51-112291-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק לוי, ת"ז 01213540, 

מרח' תבור 100, שוהם, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק לוי, מפרק

נכסי נלי פקר בע"מ

)ח"פ 51-303750-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.4.2009, התקבלה החלטה לפרק 
 את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף בסן, מרח' בן שפרוט 15, 

תל אביב 62968, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף בסן, עו"ד, מפרק

תעשית חלקה 244 בגוש 6207 בע"מ

)ח"פ 51-033275-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.7.2009, התקבלה 
צבאן,  מלכה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק   החלטה 

ת"ז 007754161, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מלכה צבאן, מפרקת

אלאב בע"מ

)ח"פ 51-005668-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  דותן,  שגיא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

היצירה 18, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שגיא דותן, עו"ד, מפרק

פילטפריי ישראל בע"מ

)ח"פ 51-357794-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור קבלין, מרח' 
קפלנסקי 2, גבעתיים 53606, טל' 052-3404567, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ליאור קבלין, עו"ד, מפרק

צולנג אופיר קומרס בע"מ

)ח"פ 51-400643-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעם אופיר, מרח' האורן 2, 

ת"ד 336, אודים 42905, טל' 054-4647888, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נעם אופיר, מפרק
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סיקס סטאר חברה ליבוא ושיווק בע"מ

)ח"פ 51-299776-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.6.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את טירן דנגור, אצל עו"ד יורם 

אסלמן, רח' אחד העם 9, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טירן דנגור, מפרק

מגע 972 בע"מ

)ח"פ 51-409611-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.7.2009, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נירה פורן, ת"ז 
054116306, מרח' הר שאול 704, מכבים-רעות, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

נירה פורן, עו"ד, מפרקת

מפגש ארבע על ארבע בע"מ
)ח"פ 51-204241-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2009, התקבלה החלטה לפרק 

את החברה מרצון ולמנות את רון פרידנברג, למפרק החברה.

רון פרידנברג, מפרק

בטוב ירושלים בע"מ
)ח"פ 51-348878-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.7.2009, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

גלזמן, ת"ז 51094464, מבית מס' 35, מושב גמזו, למפרק החברה.

משה גלזמן, מפרק

פלטינום ניורון וונצ'ורס )פי.אנ.ווי( בע"מ

)ח"פ 51-333017-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

אנו החתומים מטה, המהווים את כלל בעלי המניות בחברה, 
מאשרים בחתימתנו את הסכמתנו בכתב, בלא צורך בזימון מראש 
ובלא צורך בכינוסה של האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה, 
על  להחלטות  לחוק החברות, התשנ"ט-1999,  לסעיף 76  בהתאם 
מינויו  ועל  פירעון  כושר  מרצון של החברה עם הצהרת  פירוקה 
של ד"ר איל שנהב, עו"ד, מרח' הנחושת 4, רמת החייל, תל אביב, 

למפרק החברה.

איל שנהב, מפרק

א. סיידה אחזקות בע"מ 
)ח"פ 51-390784-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המלך  שאול  בשד'   ,12.00 בשעה   ,5.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
39, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון רפפורט, עו"ד, מפרק

בונאקי בע"מ 
)ח"פ 51-385653-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דניאל  רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,9.9.2009 ביום  תתכנס 
פריש 3, בניין המגדל, קומה 11, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קרן שטינפלד, עו"ד, מפרקת

מגע 972 בע"מ 
)ח"פ 51-409611-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,24 עלומים  ברח'   ,10.00 בשעה   ,10.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
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כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נירה פורן, מפרקת

תחנת רשף בע"מ 
)ח"פ 51-094285-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,13.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שד' רוקח 104, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדנה חרותי, מפרקת

תחנת פז א.ת. בע"מ 
)ח"פ 51-086021-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,13.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שד' רוקח 104, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדנה חרותי, מפרקת

כל אופיס בע"מ 
)ח"פ 51-373597-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,2/1 כרכום  ברח'   ,18.00 בשעה   ,15.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  מודיעין, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מנחם בוזנה, עו"ד, מפרק

יורולאפיס בע"מ 
)ח"פ 51-336242-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,14.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 

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

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכה ורד, מפרק

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

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
נס   ,2 לילך  ברח'   ,10.00 בשעה   ,21.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אתי צדיקי, עו"ד, מפרק

פלאוורטק בע"מ 
)ח"פ 51-297338-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,22.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
יגאל אלון 43, זכרון יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אור בן נתן, מפרק

או.יו.אל. בע"מ 
)ח"פ 51-175500-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22.9.2009, בשעה 12.00, במשרד בא כוח המפרק, 
לשם  אביב,  תל   ,29 קומה  המרובע,  המגדל   ,5 עזריאלי  מרכז 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

יוסף שם–טוב, מפרק

בני קורש )1986( בע"מ 
)ח"פ 51-110689-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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הנ"ל תתכנס ביום 23.9.2009, בשעה 17.00, ברח' יצחק קורדובה 
56, משמר השבעה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בן ציון קורש, מפרק

טיצ'לינק בע"מ 
)ח"פ 51-266290-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,17.00 בשעה   ,24.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' אברבנאל 18, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב עוזיאל, עו"ד, מפרק

הרמוסה בע"מ 
)ח"פ 51-394714-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
)בית   5 ז'בוטינסקי  ברח'   ,10.30 26.9.2009, בשעה  ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,15 קומה  אבגד(, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה אלחרר, עו"ד, מפרק

אייס גיל בע"מ 
)ח"פ 51-318088-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
)בית   5 ז'בוטינסקי  ברח'   ,10.30 26.9.2009, בשעה  ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,15 קומה  אבגד(, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה אלחרר, עו"ד, מפרק

רותם מערכות כח אדם כחול לבן בע"מ 
)ח"פ 51-332635-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

הרשום  במשרדה   ,13.00 בשעה   ,30.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
של החברה, דרך בן גוריון 1, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר גבעתי, מפרק

גיטמן שיווק בע"מ 
)ח"פ 51-372810-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.9.2009, בשעה 10.00, במשרד אהוד פורת ושות', 
המגדל   ,1 עזריאלי  מרכז  המפרק,  אצל  ונוטריון,  עו"ד  משרד 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,67021 אביב  תל   ,17 קומה  העגול, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ששי לוי, עו"ד, מפרק

אורי ואמנון פרייז נכסים בע"מ 
)ח"פ 51-224314-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,30.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אזור,   ,14 הבנים 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי פרייז, מפרק

מוצרי לטש בע"מ 
)ח"פ 51-061449-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,30.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אזור,   ,14 הבנים 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי פרייז, מפרק

ליאור איזבוצקי יהלומים בע"מ 
)ח"פ 51-318759-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.9.2009, בשעה 10.00, אצל המפרק, מושב 
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כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חמד,  שדה 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור איזבוצקי, מפרק

מ.ש.י.ח. קוראל נכסים בע"מ 
)ח"פ 51-381457-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שרה  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,30.9.2009 ביום  תתכנס 
סופי של המפרק, המראה  דוח  לשם הגשת  9, אשדוד,  אימנו 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל קורלאשבילי, מפרק

טרגט לבנת בע"מ 
)ח"פ 51-198445-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,30.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
נעמי 25, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פנחס לבנת, מפרק

סרפייס טכנולוגיות בע"מ 
)ח"פ 51-229681-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
הזית  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,30.9.2009 ביום  תתכנס 
253, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ניצן ברזני, מפרק

מזרח אסיה קומפלקס )ישראל( 1994 בע"מ 
)ח"פ 51-198484-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 31.10.2009, בשעה 12.30, ברח' אחוזה 175, 

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

בפנקסים ובניירות של החברה.

שלום חיון, מפרק

גוש 3940 חלקה 26 בע"מ 
)ח"פ 51-041166-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
זו ברשומות, אצל  הנ"ל תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה 
בני   ,1 גוריון  בן  רח'  ושות',  בירן  טויסטר,  יגנס,  המפרק, משרד 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

רן יגנס, עו"ד, מפרק

אפרים יהודה אופנברג בע"מ 
)ח"פ 51-404226-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.10.2009, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' דרך 
מנחם בגין 52, מגדל סונול, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רועי נבות, עו"ד, מפרק

טימור - מו"פ והנדסה בע"מ 
)ח"פ 51-328560-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום שישי הראשון לאחר תום חודש ימים מיום 
פרסום הודעה זו ברשומות, במשרדה של החברה, רח' איטליה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,31
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור טימור, עו"ד, מפרק

אטלס בונים עולם בע"מ 
)ח"פ 51-417959-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 13.10.2009, בשעה 17.00, במשרד המפרק, רח' 
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נחלת בנימין 75, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

סמנון ייזום וביצוע בע"מ 
)ח"פ 51-411017-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 13.10.2009, בשעה 17.30, במשרד המפרק, רח' 
נחלת בנימין 75, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

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

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.9.2009, בשעה 15.00, במשרדי המפרק, רח' קפלן 
2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב ציפורן, מפרק

סי.בי.ט.קום בע"מ 
)ח"פ 51-332360-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,68 חנקין  ברח'   ,11.00 בשעה   ,30.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי מלול, עו"ד, מפרק

ר.ש.ף סוכנות למכירת חלקי חילוף בע"מ 
)ח"פ 51-049943-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
15.00, במשרדי המפרק,  22.10.2009, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 

לשם  גן,  רמת   ,42 קומה  אביב,  משה  מגדל   ,7 ז'בוטינסקי  רח' 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

יעקב בן–צבי, עו"ד, מפרק

ליאב תקשורת בע"מ 
)ח"פ 51-147395-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.9.2009, בשעה 18.00, ברח' החלוץ 43, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

יוסף ליאב, עו"ד, מפרק

טרי או אס בע"מ 
)ח"פ 51-368000-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13.9.2009, בשעה 14.00, במשרד המפרק, רח' מנחם 
בגין 23, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל סילמן, עו"ד, מפרק

א. יגרמן אחזקות וניהול בע"מ 
)ח"פ 51-191953-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרדי   ,10.30 בשעה   ,10.9.2009 ביום  תתכנס 
ההסתדרות 2ד, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לורית גרון גלבוע, עו"ד, מפרקת

איפון הזהב בע"מ 
)ח"פ 51-217294-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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רח'  המפרקת,  במשרדי   ,10.30 בשעה   ,10.9.2009 ביום  תתכנס 
ההסתדרות 2ד, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לורית גרון גלבוע, עו"ד, מפרקת

אייטיפ שירותים סלולריים בע"מ 
)ח"פ 51-290555-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.9.2009, בשעה 9.00, במשרדי החברה, רח' דרך 
סופי של המפרק,  דוח  122, תל אביב, לשם הגשת  בגין  מנחם 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרון ארז, מפרק

ג'מיני נדל"ן והשקעות בע"מ 
)ח"פ 51-204136-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.9.2009, בשעה 10.00, אצל עו"ד גמליאל-פרץ, רח' 
רמת-ים 93, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי דורון, דירקטור

אופנת איילת השחר בע"מ 
)ח"פ 51-386987-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.9.2009, בשעה 16.00, ברח' בן גוריון 1, בני 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרים תהילה, מפרק

איתן שירותי מוקד שותפות מוגבלת
)ש"מ 55-023244-1(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
המוגבל  השותף  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפיות 
מדליין שרותי רפואה )2008( בע"מ, העבירה את כל זכויותיה 
שמיום  באופן  בע"מ,  רווחה  שירותי  איתן  לחברת  בשותפות 

השותף  הינה  בע"מ  רווחה  שירותי  איתן  זו  הודעה  פרסום 
המוגבל היחידי בשותפות.

שמואל סודרי, עו"ד    
    בא כוח השותפות

עמותת ידידי המרפאה לבריאות הנפש חולון
)ע"ר 58-031737-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 9.2.2009, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד שלום עברון, מרח' החשמונאים 100, תל 

אביב 67133, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

שלום עברון, עו"ד, מפרק

הסתדרות מדיצינית הדסה המכון האונקולוגי ע"ש 
משה שרת ז"ל

)ע"ר 58-001810-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 30.6.2009, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
המשפטית,  הלשכה  אצל  שפי,  דן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 
הסתדרות מדיצינית הדסה, קריית הדסה, ת"ד 12000, ירושלים 

91120, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

דן שפי, עו"ד, מפרק

עמותת המסלול האקדמי של המכללה למינהל 
מיסודה של הסתדרות הפקידים בת"א

)ע"ר 58-014425-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 25.6.2009, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
 ,52 בגין  מנחם  מדרך  כץ,  אופיר  עו"ד  את  ולמנות   מרצון 

תל אביב, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

אופיר כץ, עו"ד, מפרק


