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הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()3(  לסעיף  בהתאם  בזה  מודיעים 
כי הממשלה קבעה בהתאם  )להלן - החוק(,  התשס"א-12001 
לסעיף 16)ג( לחוק–יסוד: הממשלה2, כי המשנה לראש הממשלה, 
השר משה יעלון, ימלא את תפקידיו של ראש הממשלה בעת 
העדרו מן הארץ, לפי סעיף 16)א( לחוק היסוד, מיום ג' בתשרי 
 25( התש"ע  בתשרי  ז'  יום  עד   )2009 בספטמבר   21( התש"ע 

בספטמבר 2009(.

על פי סעיף 9)ב( לחוק הממשלה, התשס"א-2001, נמסרה 
הודעה לכנסת.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(
)חמ 3281—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2   ס"ח התשס"א, עמ' 158.

הודעה על מילוי מקום של שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()6(  לסעיף  בהתאם  בזה  מודיעים 
24)א(  לסעיף  בהתאם  קבעה,  הממשלה  כי  התשס"א-12001, 
והתעסוקה,  המסחר  התעשיה  ששר  הממשלה2,  לחוק–יסוד: 
בנימין בן–אליעזר, ימלא את מקום שר הביטחון בעת העדרו מן 
הארץ, מיום ג' בתשרי התש"ע )21 בספטמבר 2009( עד יום י"ב 

בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(.

התשס"א-2001,  הממשלה,  לחוק  9)ב(  לסעיף  בהתאם 
נמסרה הודעה לכנסת.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(
)חמ 3281—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2   ס"ח התשס"א, עמ' 158.

הודעה
לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת 

שופטים(, התשמ"ד-1984

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה 
לבחירת שופטים(, התשמ"ד-11984, אני מודיע  כי  בישיבתה 
מיום י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(, החליטה ועדת 

הבחירה לבחור כדלקמן:

עו"ד תמר בזק-רפפורט - נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט 
המחוזי בירושלים;

עו"ד אסתר ז'יטנצקי )רקובר( - נבחרה לכהונת שופטת של בית 
משפט שלום )ענייני משפחה(, במחוז תל אביב;

 עו"ד נפתלי שילה - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום 
)ענייני משפחה( במחוז תל אביב;

נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט  הרשמת מירה דהן - 
שלום )ענייני משפחה( במחוז תל אביב;

__________
1  ק"ת התשמ"ד, עמ' 2870; התשנ"ד, עמ' 218; התשנ"ז, עמ' 342.

משפט  בית  של  שופטת  לכהונת  נבחרה  בן–ארי-  מירב  עו"ד 
שלום במחוז המרכז;

עו"ד שרה שרית זמיר - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט 
שלום במחוז המרכז;

עו"ד רמי חיימוביץ - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום 
במחוז המרכז;

עו"ד עוז עזרא ניר )נאוי( - נבחר לכהונת שופט של בית משפט 
שלום במחוז מרכז;

עו"ד ישגב נקדימון - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום 
במחוז מרכז;

עו"ד עמית פרייז - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום 
במחוז תל אביב;

עו"ד מיכאל קרשן -  נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום 
במחוז מרכז;

עו"ד הדס פלד - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום 
במחוז תל אביב;

עו"ד מלכה ספינזי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט 
שלום במחוז תל אביב;

עו"ד שרון קיסר - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום 
במחוז מרכז;

עו"ד שרון הלוי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום 
)נוער( במחוז דרום;

עו"ד נעם שילו - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום 
)נוער( במחוז דרום;

שלום  משפט  בית  של  שופט  לכהונת  נבחר   - רום  אלון  עו"ד 
במחוז דרום )אילת(;

 עו"ד רות אטדגי-פריאנטה - נבחרה לכהונת שופטת של בית 
משפט שלום )ענייני משפחה( במחוז דרום )אילת(;

הרשמת אורית בת-אל חדד  - נבחרה לכהונת שופטת של בית 
משפט שלום במחוז דרום;

הרשמת עירית קויפמן - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט 
שלום במחוז דרום;

נבחרה לכהונת שופטת של בית  נגה שמואלי-מאייר -  עו"ד 
משפט שלום במחוז דרום;

עו"ד אבישי זבולון - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום 
במחוז דרום;

עו"ד אריאל ברגנר - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום 
במחוז דרום;

עו"ד שרה אורה חביב - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט 
שלום במחוז דרום;

משפט  בית  של  שופט  לכהונת  נבחר   - רובס  אבישי  הרשם 
שלום במחוז חיפה;

הרשמת יפעת מישורי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט 
שלום במחוז חיפה;

הרשמת לובנה שלאעטה-חלאילה - נבחרה לכהונת שופטת 
של בית משפט שלום במחוז חיפה;

בית  של  שופטת  לכהונת  נבחרה   - גלפז-מוקדי  רננה  עו"ד 
משפט שלום במחוז חיפה;

עו"ד מעין צור - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום 
במחוז חיפה;
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עו"ד טל תדמור-זמיר - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט 
שלום במחוז חיפה;

בית משפט  נבחרה לכהונת שופטת של   - קרן אניספלד  עו"ד 
שלום במחוז חיפה;

עו"ד אייל דורון - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום 
במחוז חיפה;

משפט  בית  של  שופט  לכהונת  נבחר    - ג'השאן  נאסר  עו"ד 
שלום במחוז חיפה;

עו"ד אריה נאמן - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום 
)ענייני משפחה( במחוז חיפה;

הרשמת שלי אייזנברג - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט 
שלום )ענייני משפחה( במחוז צפון;

עו"ד ארנון קימלמן - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום 
)ענייני משפחה( במחוז צפון;

הרשמת עינת אבמן-מולר - נבחרה לכהונת שופטת של בית 
משפט שלום במחוז ירושלים;

הרשמת תמר נמרודי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט 
שלום במחוז ירושלים;

משפט  בית  של  שופטת  לכהונת  נבחרה   - מי–דן  מירית  עו"ד 
שלום במחוז ירושלים;

עו"ד יהושע צימרמן - נבחר לכהונת שופט בתי משפט שלום 
לתעבורה במחוז תל אביב;

עו"ד עדי במבילה - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט שלום 
לתעבורה במחוז צפון;

משפט  בתי  שופטת  לכהונת  נבחרה   - שרון-גרין  דלית  עו"ד 
שלום לתעבורה במחוז צפון;

שלום  משפט  בתי  שופט  לכהונת  נבחר   - קרזבום  גיל  עו"ד 
לתעבורה במחוז חיפה;

שופט-עמית  לכהונת  נבחר   - גרטי  יצחק  )בדימוס(  השופט 
בבית משפט שלום )תעבורה( במחוז תל אביב;

שופט-עמית  לכהונת  נבחר   - בן–דור  אורי  )בדימוס(  השופט 
בבית משפט שלום במחוז ירושלים.

י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 2009(
)חמ 1803—3(  

יעקב נאמן  
                                                         שר המשפטים

                                     יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים

מינוי מנהל בפועל לבתי הדין השרעיים
לפי חוק הקאדים, התשכ"א-1961

התשכ"א- הקאדים,  לחוק   10 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
11961, ובהתייעצות עם נשיא בית הדין השרעי לערעורים אני 
ממנה את עו"ד אדם אבזך, ת"ז 050038991, למנהל בפועל של 

בתי הדין השרעיים.

__________
1  ס"ח התשכ"א, עמ' 118; התשס"ב, עמ' 505.

2   י"פ התשס"ח, עמ' 1084.

מנהל  מינוי  עד  או  חודשים  לשלושה  הוא  המינוי  תוקף 
לבתי הדין השרעיים במינוי של קבע, לפי המוקדם.

מינויו של איאד זחאלקה2 - בטל.

כ"ז בתשרי התש"ע )15 באוקטובר 2009(
)חמ 260—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  

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

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
 ,054973037 ת"ז  בן–שלמה,  שירה  את  בזה  ממנה  אני  העליון, 
משפט  בתי  של  נשיא  לסגנית  שלום,  משפט  בית  של  שופטת 
התש"ע בתשרי  י"ג  ביום  החל  המרכז,  במחוז   השלום 

)1 באוקטובר 2009(.

י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 2009(
)חמ 60—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

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

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
 ,057396467 ת"ז  חזק,  אריאל  את  בזה  ממנה  אני  העליון, 
משפט  בתי  של  נשיא  לסגן  שלום,  משפט  בית  של  שופט 
התש"ע בתשרי  כ"ז  ביום  החל  הדרום,  במחוז   השלום 

)15 באוקטובר 2009(.

כ"ו בתשרי התש"ע )14 באוקטובר 2009(
)חמ 60—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי שופט-עמית
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בהתאם לסעיף 10א)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, 
מיום  שופטים  לבחירת  הוועדה  בחירת  לפי  התשמ"ד-11984, 
את  בזה  ממנה  אני   ,)2009 בספטמבר   30( התש"ע  בתשרי  י"ב 
שופט- לכהונת   ,077700458 ת"ז  גרטי,  יצחק  בדימוס  השופט 
עמית בבתי משפט השלום במחוז תל אביב, מיום י"ד בחשוון 
 29( בחשוון התשע"ד  כ"ה  יום  עד   )2009 בנובמבר   1( התש"ע 

באוקטובר 2013(.

כ"ו באלול התש"ע )14 באוקטובר 2009(
)חמ 60—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשס"ו, עמ' 284; התשס"ח, עמ' 252.
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מינוי שופט-עמית
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בהתאם לסעיף 10א)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, 
מיום  שופטים  לבחירת  הוועדה  בחירת  לפי  התשמ"ד-11984, 
את  בזה  ממנה  אני   ,)2009 בספטמבר   30( התש"ע  בתשרי  י"ב 
השופט בדימוס אורי בן–דור, ת"ז 001014505, לכהונת שופט-
עמית בבתי משפט השלום במחוז ירושלים, מיום י"ד בחשוון 
 30( התשע"ד  בחשוון  כ"ו  יום  עד   )2009 בנובמבר   1( התש"ע 

באוקטובר 2013(.

כ"ו באלול התש"ע )14 באוקטובר 2009(
)חמ 60—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1984

המקרקעין,  לחוק  116)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לרשם  בנקובר  בן שושן  מירב  אני ממנה את  התשכ"ט-11969, 

מקרקעין בלשכת רישום המקרקעין בנתניה.

כ"ז בתשרי התש"ע )15 באוקטובר 2009(
)חמ 295—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.

מינוי יושב ראש מותב לוועדת ערר
 לפי חוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ"ב-1962

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

המקומיות  הרשויות  לחוק   29 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 76 לסעיף  בכפוף  החוק(,   - )להלן  התשכ"ב-11962  )ביוב(, 
התכנית  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק 
 5 וסעיף  התשס"ט-22009,  ו–2010(,   2009 לשנים  הכלכלית 
נשיאת  ובהסכמת  התשנ"ב-31992,  מינהליים,  דין  בתי  לחוק 
בר–עם,  משה  השופט  את  מממנה  אני  העליון,  המשפט  בית 
ת"ז 56420474, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש מותב 

לוועדת ערר, לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ג בתשרי התש"ע )11 באוקטובר 2009(
)חמ 810—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ב, עמ' 96.

2  ס"ח התשס"ט, עמ' 219.

3  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

מינוי ועדה מייעצת
לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 26 לחוק שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות, התשנ"ח-11998, אנו ממנים את הרשומים מטה 
לחברים בוועדה המייעצת לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם 

מוגבלות:

ישראל אבן-זהב, ת"ז 008454258

שי כהן, ת"ז 040147944

רבקה שוקן, ת"ז 054191853

מרים בר–ניר, ת"ז 000732123

אסתר סיוון, ת"ז 059854950

גיא פינקלשטיין, ת"ז 023633910

דורית וילק, ת"ז 030597033

שושנה גולדברג-מאיר, ת"ז 051955821

יצחק בר–חיים, ת"ז 030574917

אריק רימרמן, ת"ז 051475184

גבריאלה עילם, ת"ז 005799390

נטע דגן, ת"ז 027760271

קארין אלהרר, ת"ז 034299800

עבאס עבאס, ת"ז 025033937

בלה צור, ת"ז 051649788

הניה שוורץ, ת"ז 008196123

עטיה אלנבארי, ת"ז 027626134

מרדכי וירשובסקי, ת"ז 007451123

תוקף המינוי לשלוש שנים.

מינוי קודם לוועדה המייעצת2 - בטל.

י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 2009(
)חמ 3036—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  

מינוי ממלא מקום לנציגת שר הביטחון במועצה 
הארצית לתכנון ולבניה

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2)ב()2( ו–48א)א( לחוק התכנון 
והבניה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את סרן אלון ישעיהו, ת"ז 
לתכנון  הארצית  במועצה  נציגתי  מקום  לממלא   ,035793058

ולבניה.

המינוי בתוקף כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד הביטחון.

כ"ב בתשרי התש"ע )8 באוקטובר 2009(
)חמ 7—3(  

אהוד ברק  
שר הביטחון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשל"ו, עמ' 253; התש"ן, עמ' 168.

מינוי ממלא מקום לנציגת שר הביטחון בוועדה 
הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–48א)א(  6א)א()11(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התכנון והבניה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את אלון ישעיהו, 
ת"ז 035793058, לממלא מקום נציגתי במועצה הארצית לתכנון 

ולבניה של תשתיות לאומיות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התש"ן, עמ' 168; התשס"ב, עמ' 157.

__________
1  ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

2  י"פ התשס"א, עמ' 1442.
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המינוי בתוקף כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד הביטחון.

כ' בתשרי התש"ע )8 באוקטובר 2009(
)חמ 7—3(  

אהוד ברק  
שר הביטחון  

מינוי ממלא מקום לנציגת שר הביטחון בוועדה 
לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

לחוק  הראשונה  לתוספת   )4(2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התכנון והבניה, התשכ"ה-11965, וסעיף 48א)א( לחוק האמור, 
מקום  לממלא   ,035793058 ת"ז  ישעיהו,  אלון  את  ממנה  אני 
נציגתי בוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות.

המינוי בתוקף כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד הביטחון.

כ' בתשרי התש"ע )8 באוקטובר 2009(
)חמ 7—3(  

אהוד ברק  
שר הביטחון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התש"ן, עמ' 168; התשנ"ה, עמ' 450.

מינוי ממלאי מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח 
הכפר בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

והבניה,  התכנון  לחוק  7)א()6(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  ממנה  אני  האמור,  לחוק  48א)א(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
 ,052907236 ת"ז  דותן,  שי  ואת   ,037637295 ת"ז  ברנר,  חגית 
בוועדה  הכפר  ופיתוח  החקלאות  שר  נציג  מקום  לממלאי 
הם  עוד  כל  וזאת  הצפון2,  מחזו  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

משמשים בתפקידם כעובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

י"ח בתשרי התש"ע )6 באוקטובר 2009(
)חמ 7—3(  

שלום שמחון  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  __________

עמ' 450;  עמ' 168; התשנ"ה,  עמ' 307; התש"ן,  ס"ח התשכ"ה,    1 

    התשס"ט, עמ' 330.
2   י"פ התשס"ח, עמ' 1018.

מינוי חברים לוועדות שחרורים מיוחדות
לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב()3( לחוק שחרור על תנאי 
את  בזה  ממנה  אני  החוק(,  )להלן  התשס"א-12001  ממאסר, 

הסוהרים שלהלן לחברי ועדות שחרורים מיוחדות:

 ר"כ אברהם יערי, ת"ז 056522162

 סג"ד נילי איצקוביץ, ת"ז 056230857

 סג"ד רונית זר, ת"ז  056526270

סג"ד ירונה לינהרד, ת"ז  055426514

 גנ"מ לאה קליינר, ת"ז  067932228

 גנ"מ יוסף גובר, ת"ז 054077284

 גנ"מ ציפורה וירצר, ת"ז 052168424
__________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 410.

 גנ"מ משה אלאשוילי, ת"ז 014628002

 סג"ד קרן גלבוע, ת"ז 059194613

 סג"ד איילה חיים, ת"ז 056453921

יהיה בתוקף  לחוק, המינוי  33)ג(   בהתאם להוראת סעיף 
לתקופה של שנתיים החל ממועד חתימתו.

ו' בתשרי התש"ע )24 בספטמבר 2009(
)חמ 101—3(  

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

מינוי חברים לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32)א()3( לחוק שחרור על תנאי 
את  בזה  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשס"א-12001  ממאסר, 

הסוהרים שלהלן לחברי ועדות שחרורים:

סג"ד עמאד חמאדן, ת"ז 023229487  

סג"ד אביחי בן חמו, ת"ז 032422941

ר"כ פואז אבו שקרה, ת"ז 057589541

ר"כ האיל סויד, ת"ז 055187330

ר"כ דוד בן טל, ת"ז 055666259

ר"כ אברהם יערי, ת"ז 056522162

ר"כ טליה לינדר, ת"ז 055529937

ר"כ חיים כהן, ת"ז 022767164

ר"כ מיכל דנין, ת"ז 056708282 

ר"כ עליזה דדון, ת"ז 055452288

ר"כ ניקול סלהוב, ת"ז 022670392

ר"כ מירה מויאל, ת"ז 023792047

סג"ד אסתר עידן, ת"ז 055457147

סג"ד דוד בן לולו, ת"ז 058472713

סג"ד ורד קאופמן, ת"ז 056413172

סג"ד לאה ינון, ת"ז 067834093

סג"ד מרגלית כהן, ת"ז 067773630

סג"ד זהבה לרנר, ת"ז 055607725

סג"ד חאפז נוג'ידאת, ת"ז 055822944

גנ"מ באסם קשקוש, ת"ז 057009680

סג"ד רונית זר, ת"ז 056526270

ר"כ נאוה שבודי, ת"ז 056700933 

ר"כ ענת מאיר אבוחצירה, ת"ז 029021383

ר"כ עינב טל, ת"ז 059787135

ר"כ הילה בר–גל שוורץ, ת"ז 028869840

ר"כ אורן זאודר, ת"ז 015538713

ר"כ דנה בן יהודה, ת"ז 058795501

ר"כ שלמה דהן, ת"ז 056530231

ר"כ סלאח סייף, ת"ז 056333156

ר"כ יעל זכריה, ת"ז 024343923

ר"כ סול סרוסי, ת"ז 069289379
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ר"כ טליע מרעי, ת"ז 056865819

ר"כ שרון גוטמן-טפר, ת"ז 059013128

ר"כ סימה יחיאל, ת"ז 050045194

סג"ד קרן גלבוע, ת"ז 059194613

ר"כ מזל עמיאל, ת"ז 023781560

ר"כ איריס טסלר, ת"ז 056817521

ר"כ אייל אמיתי, ת"ז 054936224

ר"כ עליזה טיבי, ת"ז 063644447

ר"כ נוראלדין טרבוש, ת"ז 055822621

ר"כ שרית אלבז, ת"ז 024336257

סג"ד עדנה פיורקו, ת"ז 024070237

ר"כ שרה פרידמן, ת"ז 052287943

ר"כ איתן אקריש, ת"ז 059772483

ר"כ רז ענבר, ת"ז 027897412

סג"ד מאהר חלבי, ת"ז 058977802

סג"ד סאלח מחמוד, ת"ז 057605743

ר"כ מאיה קזז, ת"ז 025714569

ר"כ ורד רובמן, ת"ז 025691486

ר"כ רביד צברי, ת"ז 029006236

ר"כ רחל וקנין, ת"ז 067664086

ר"כ ליאת גלילה, ת"ז 031797244

ר"כ נורית בורטמן, ת"ז 022553499

ר"כ ורד אלאלוף-בכרך, ת"ז 024839722

ר"כ זיו לוי-בר, ת"ז 023615263

ר"כ מסעוד מנסור, ת"ז 027514090

ר"כ עמוס פרי, ת"ז 059141101

ר"כ יוסף חתואלי, ת"ז 057812455

בתוקף  יהיה  המינוי  לחוק,  32)ב(  סעיף  להוראת  בהתאם 
לתקופה של שנתיים החל ממועד חתימתו.

ו' בתשרי התש"ע )24 בספטמבר 2009(
)חמ 101—3(  

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

מינוי מפקחת
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)א( לחוק העבירות המינהליות, 
)להלן - החוק(, אני ממנה את מפקחת רשות  התשמ"ו-11985 
ליאת  הפנים,  במשרד  הגבול  ומעברי  ההגירה  האוכלוסין 
נומה, ת"ז 025218678, למפקחת לגבי העבירות על הוראות חוק 
מינהליות  כעבירות  שנקבעו  התשנ"א-21991,  זרים,  עובדים 
זרים(,  עובדים   - מינהלי  )קנס  המינהליות  העבירות  בתקנות 

התשנ"ב-31992, לאחר שעברה הכשרה כאמור בסעיף 5 לחוק.

ד' בתשרי התש"ע )22 בספטמבר 2009(
)חמ 1923—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1   ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.

2   ס"ח התשנ"א, עמ' 112.

3   ק"ת התשנ"ב, עמ' 1166; התשס"ג, עמ' 868; התשס"ט, עמ' 134.

הוראה בדבר כהונת שני רבני עיר 
לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, 

התשס"ז-2007

הדת  שירותי  לתקנות  3)ב(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
היהודיים )בחירת רבני עיר(, התשס"ז-12007 )להלן - התקנות(, 
אני מורה, בהסכמת מועצת הרשות המקומית, ולאחר שנתקיימו 
התנאים המפורטים בתקנה האמורה, כי לעיר אשדוד יהיו שני 
הקבוע  להליך  בהתאם  ספרדי,  עיר  רב  לבחור  ויש  עיר,  רבני 

בתקנות.

כ"ד בתשרי התש"ע )12 באוקטובר 2009(
)חמ 44—3(  

יעקב מרגי  
השר לשירותי הדת                       __________

1   ק"ת התשס"ז, עמ' 1150.

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית קרית גת 
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
שהמועצה הדתית קרית גת תהיה בת תשעה חברים והרכבתי 

אותה כדלהלן:

מס' זהות ________________________השם 
061755534 שלום וקנין 
026798777 מיכאל אבוקסיס 
054380340 משה זריהן 
069924025 אלישיב קפלון 
036422087 זלמן )שלמה( הכט 
017247883 מיכאל ליבוביץ 
063126742 יהודה דהן 
011715034 מנחם גרינבוים 
068518703 דוד דהן 

תוקף המינוי מיום ל' בתשרי התש"ע )18 באוקטובר 2009(

ל' בתשרי התש"ע )18 באוקטובר 2009(
)חמ 140—3(  

יעקב מרגי  
השר לשירותי הדת                       __________

1   ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 70.

הודעה על מינוי חשב מלווה
 לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות(,

התש"ל-1970

לתקנות  26ב  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
התש"ל-11970,  מועצות(,  )ניהול  היהודיים  הדת  שירותי 
ולאחר שניתנה למועצה הדתית שלהלן הזדמנות להשמיע את 
טענותיה ומשנתקיימו הנסיבות האמורות בתקנת משנה )ב()3(, 

מונה חשב מלווה, כמפורט להלן:

__________
1  ק"ת התש"ל, עמ' 1721; התשס"ח, עמ' 1241.
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המועצה הדתית: יבנה.

השם: ערן מלובני, ת"ז 033184482.

תקופת המינוי: מיום כ"ה בתשרי התש"ע )13 באוקטובר 2009( 
עד יום כ"ה בתשרי התשע"ב )23 באוקטובר 2011(.

ל' בתשרי התש"ע )18 באוקטובר 2009(
)חמ 140—3(  

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת  

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 למוסדות 
ציבור )תמיכה לאחזקה שוטפת של תלמידים בפנימיות2( )להלן 

- המבחנים העיקריים(, כדלקמן:

בסעיף 2)א()2( למבחנים העיקריים, אחרי "חוק פיקוח על   .1
חינוך  מוסדות  חוק  "או  יבוא  התשכ"ט-1969"  ספר,  בתי 

תרבותיים ייחודיים, לפי העניין,";

בסעיף 3)א( למבחנים העיקריים, במקום "תחילתו של סעיף   .2
2)א()1(" יבוא "תחילתו של סעיף 2)א()1( ו–)2(";

 30( התשס"ט  בתשרי  א'  ביום  זה  תיקון  של  תחילתו   .3
בספטמבר 2008(.

כ"ד בתשרי התש"ע )12 באוקטובר 2009(
)חמ 1888—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

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

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

    עמ' 1513 ועמ' 5214.

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

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
 ,055808166 ת"ז  תחאוכו,  עזמי  את  ממנה  אני  לי2,  שהואצלה 
לממונה על הגבייה ואת אלהאם שוגן, ת"ז 059466060, לפקיד 
לעניין  המועצה(   - )להלן  קמא  כפר  מקומית  במועצה  גבייה 
גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, 
ותשלומי חובה המגיעים למועצה על פי דין, ולצורך גבייתם, 
לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977, של קנסות שפסק 

בית משפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה.

ג' בתשרי התשס"ט )21 בספטמבר 2009(
)חמ 18—3(  

גבריאל מימון  
המנהל הכללי של משרד הפנים                       __________

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

2   י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3   ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

4   ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
שהואצלה לי2, אני ממנה את גזבר איגוד ערים לשירותי כבאות 
והצלה אזור איילון )להלן - האיגוד(, אלי וידל, ת"ז 027011782, 
לממונה על הגבייה באיגוד, וזאת לעניין גבייתם של תשלומים 
כבאות,  שירותי  בעד  האיגוד  ידי  על  שהוטלו  שירותים  בעד 
וכל זאת על פי סעיף 18 לחוק שירותי כבאות, התשי"ט-31959, 
ותקנות שירותי כבאות )תשלומים בעד שירותים(, התשל"ה-

.41975

כ"ד בתשרי התש"ע )12 באוקטובר 2009(
)חמ 18—3(  

גבריאל מימון  
המנהל הכללי של משרד הפנים                       __________

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

2   י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3   ס"ח התשי"ט, עמ' 199.

4   ק"ת התשל"ה, עמ' 619.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
 ,01342922 ת"ז  סוקול,  דבורה  את  ממנה  אני  לי2,  שהואצלה 
)להלן  סביון  המקומית  במועצה  הגבייה  מחלקת  מנהלת 
ארנונה  של  גבייתם  לעניין  הגבייה  על  לממונה  המועצה(,   -
)תיקוני  חוק ההסדרים במשק המדינה  מכוח  כללית המוטלת 
חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, ותשלומי חובה 
 70 סעיף  לפי  גבייתם,  ולצורך  דין,  פי  על  למועצה  המגיעים 
בית משפט  קנסות שפסק  לחוק העונשין, התשל"ז-41977, של 

לעניינים מקומיים לטובת המועצה.

כ"ד בתשרי התש"ע )12 באוקטובר 2009(
)חמ 18—3(  

גבריאל מימון  
המנהל הכללי של משרד הפנים                       __________

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

2   י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3   ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

4   ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מודיע, בהתאם לסעיף 6)ב( לחוק התקנים, התשי"ג-
11953, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 1495 חלק 2 - אבטחת מערכות מידע ממוחשבות - מצעים 
נושאי מידע, מספטמבר 2009 בא במקום המהדורה מיוני 

;1993

ת"י 5697 - במות הרמה ניידות לעבודה - חישובי תכן - קריטריונים 
ליציבות - מבנה - בטיחות - בחינות ובדיקות, מספטמבר 2009;

__________
1   ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.
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עגורנים - בטיחות - עגורני צריח, מספטמבר 2009; ת"י 5902 - 

ארגונים  בעבור  דרישות   - איכות  ניהול  מערכות   -   9100 ת"י 
בתעשיות התעופה והחלל ובתעשיות הביטחוניות, מספטמבר 

2009 בא במקום המהדורה ממאי 2005;

ת"י 7501 חלק 1 - כרטיסי זיהוי - תעודות מסע קריאות על ידי 
מחשב: דרכון קריא על ידי מחשב, מספטמבר 2009;

לפורמטי  מסגרת   - המידע  טכנולוגיית   -  3 חלק   19785 ת"י 
מפרטי  משותפים:  ביומטריים  נתונים  חליפת  )תסדירי( 

דרישות עבור פורמטים מטיפוס פטרון, מספטמבר 2009; 

ת"י 19795 חלק 3 - טכנולוגיית מידע - בדיקה ודיווח של ביצועים 
ביומטריים: בדיקות ספציפיות למודליות, מספטמבר 2009;

של  ודיווח  בדיקה   - מידע  טכנולוגיית   -  4 חלק   19795 ת"י 
אינטראופרביליות,  ביצועי  בדיקות  ביומטריים:  ביצועים 

מספטמבר 2009; 

ת"י 24713 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - פרופילים ביומטריים 
נתונים: סקירה כללית של  וחליפת  עבור אינטראופרביליות 
מערכות ביומטריות ופרופילים ביומטריים, מספטמבר 2009; 

ת"י 24713 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - פרופילים ביומטריים 
עבור אינטראופרביליות וחליפת נתונים: בקרת גישה פיזית 

עבור עובדים בנמלי תעופה, מספטמבר 2009;

כללים,  קובץ  עסקית:  רציפות  ניהול   -  1 חלק   25999 ת"י 
מספטמבר 2009;

דרישות,  מפרט  עסקית:  רציפות  ניהול   -  2 חלק   25999 ת"י 
מספטמבר 2009.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(
)חמ 96—3(  

דורון טמיר  
המנהל הכללי של מכון  

התקנים הישראלי                       

הודעה בדבר שינוי בתקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מודיע, בהתאם לסעיף 6)ב( לחוק התקנים, התשי"ג-
11953, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

לריצוף  קרמיקה  ואריחי  פסיפס  מערכת   -  1 חלק   1555 ת"י 
ולחיפוי בבניינים: חיפוי חוץ, גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 

2009 למהדורה ממרס 2008;

לריצוף  קרמיקה  ואריחי  פסיפס  מערכת   -  3 חלק   1555 ת"י 
מספטמבר   4 מס'  תיקון  גיליון  ריצוף,  בבניינים:  ולחיפוי 
2009 למהדורה ממרס 2003 ולגיליונות התיקון מאוקטובר 

2004, ממאי 2006 ומפברואר 2008;

שמשות   - הזיגוג  תכן  בבניינים:  זיגוג   -  2 חלק   1099 ת"י 
ממוסגרות בכל היקפן, גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2009 

למהדורה מדצמבר 2002;

מחוממים  שתיה  מי  להספקת  מכשירים   -  1 חלק   5556 ת"י 
ומקוררים: דרישות בטיחות: גיליון תיקון  מס' 1 מספטמבר 

2009 למהדורה מאוקטובר 2005.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(

)חמ 96—3(  
דורון טמיר  

המנהל הכללי של מכון  
התקנים הישראלי                       

__________
1   ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.

הודעה בדבר ביטול תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מודיע, בהתאם לסעיף 6)ב( לחוק התקנים, התשי"ג-
11953, כי מכון התקנים הישראלי ביטל בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 363 - חומרי דיפוס פנוליים, מדצמבר 1972;

מנובמבר  נייר,  בסיס  על  פנוליים  דפיפים  לוחות   -  385 ת"י 
;1960

ת"י 390 - פוליוויניל אצטתי: תפזיר, ממרס 1961.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(

)חמ 96—3(  
דורון טמיר  

המנהל הכללי של מכון  
התקנים הישראלי                       __________

1   ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.

 תמצית תקציב רגיל של עיריית כפר קאסם לשנת
הכספים 2009

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיע  אני 
קאסם  כפר  עיריית  של  רגיל  תקציב  אישרתי  לי2,  שהואצלה 

לשנת התקציב 2009 שתמציתו להלן: 

   צד ההכנסות
 באלפי שקלים   

   חדשים

15,088ארנונה כללית
7,700מפעל המים

     -עצמיות חינוך
     -עצמיות רווחה

3,000עצמיות אחר
25,788סך הכל עצמיות

22,368תקבולים ממשרד החינוך
4,100תקבולים ממשרד הרווחה

750תקבולים ממשלתיים אחרים
13,800מענק כללי לאיזון

     -מענקים אחרים ממשרד הפנים
41,018סך הכל תקבולי ממשלה

     -תקבולים אחרים
     -הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

66,806

6,200הנחות בארנונה
     -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

     -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
73,006סך הכל הכנסות בלא מותנה

1,800הכנסה מותנה
74,806סך הכל הכנסות כולל מותנה

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 182.
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צד ההוצאות
 באלפי שקלים 

    חדשים

8,160שכר כללי
14,950פעולות כלליות

5,700מפעל המים
28,810סך הכל כלליות

20,100שכר עובדי חינוך
4,868פעולות חינוך
24,968סך הכל חינוך

2,350שכר עובדי רווחה
3,660פעולות רווחה
6,010סך הכל רווחה

2,980פירעון מילוות מים וביוב
2,900פירעון מילוות אחר

5,880סך הכל פירעון מילוות

1,300הוצאות מימון

638הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
67,606וכיסוי גירעון נצבר

6,200הנחות בארנונה
1,000הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

74,806סך הכל הוצאות בלא מותנה

     -הוצאה מותנה
74,806סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ז באלול התשס"ט )16 בספטמבר 2009(
)חמ 360—3(  

שוקי אמרני  
                                                הממונה על מחוז המרכז

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   2 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו-11976, כי 
מועצת עיריית מעלות תרשיחיא בישיבתה מן המניין מס' 4/09 
גזבר  2009(, מינתה את  )30 באוגוסט  י' באלול התשס"ט  מיום 
העירייה, פואד אנדראוס, למנהל הארנונה לעניין החוק האמור 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(
)חמ 265—3(  

שלמה בוחבוט  
ראש העיר מעלות תרשיחא                       __________

1   ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
 לפי חוק סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות המקרקעין

]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

מס'  רישום  גושי  של  הזכויות  לוחות  כי  להודיע  הריני 
למשך  היום  הוצגו  עכו,  נפת  מעלות תרשיחא,   ,18803  ,18802
שלושים יום לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר 
עילית,  נצרת   ,16 המלאכה  רח'  העסקים,  לב  שבבניין  עכו, 

בעיריית מעלות תרשיחא ואצל ממונה הרשויות, מחוז הצפון, 
בית הממשלה, נצרת עילית.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר עכו                       

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
 לפי חוק סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות המקרקעין

]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

מס'  רישום  גוש  של  הזכויות  לוחות  כי  להודיע  הריני 
12503/חיפה )חלק מגוש שומה מס' 10844/חיפה( וגוש רישום 
12460/חיפה )חלק מגושי שומה מס' 10880 ו–10879/חיפה(, נפת 
פקיד  בלשכת  לעיון  יום,  שלושים  למשך  היום  הוצגו  חיפה, 
קרית  15א,  פלי"ם  שברח'  חיפה,  הסדר  אזור  המקרקעין  הסדר 
הממשלה, קומה 14, חיפה, בעיריית חיפה ובלשכת הממונה על 

מחוז חיפה, קרית הממשלה, חיפה.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה                       

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 14

 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943
ולפי חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994

ארצי  כביש  לחוק  ו–14   3 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לישראל, התשנ"ה-11994, ובהתאם לסעיף 14 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, מודיעה בזה 
היא  כי  החברה(,   - )להלן  בע"מ  ישראל  חוצה  כביש  חברת 
בתוספת,  המתוארת  הקרקע  את  לרכוש  מכוונתה  בה  חוזרת 
בילקוט  ו–7 לפקודה,   5 לפי סעיפים  פורסמה הודעה  שלגביה 

הפרסומים 4787, התשנ"ט, עמ' 4899, לעניין תכנית מח/126.

תוספת

גוש 7579, ח"ח 12.

העתקים של תשריט התכנית מופקדים במשרדי הוועדה 
המועצה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
האזורית דרום השרון, ברח' יגאל אלון 65, תל אביב 67443, טל' 

.03-6255888

ג' בתשרי התש"ע )21 בספטמבר 2009(
)חמ 3-3(

יהודה כהן  
המנהל הכללי של חברת  
כביש חוצה ישראל בע"מ  __________

1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 38.

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' 867ב )להלן - 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1294 עמ'  התשמ"ו,   ,3297
)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

בשלמות   43 חלקה   ,30022 גוש  רחביה,  שכ'  ירושלים, 
ו–12   11 ח"ח  לשעבר  867ב,  בתב"ע   1 מס'  כמגרש  )הידועה 
בגוש 30022(, המיועד לשטח לבניין ציבורי בשטח של כ–10,260 
מ"ר, הצבוע בצבע חום מתוחם בקו בצבע חום כהה, כמסומן 

בתשריט תכנית 867ב המאושרת.

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

הרגילות.

ה' בתשרי התש"ע )23 בספטמבר 2009(
)חמ 3-2(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה ירושלים  
__________

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 מיתאר מקומית מס' 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  תא/במ/2570/43 
פורסמה בילקוט הפרסומים 4299, התשנ"ה, עמ' 3015, מוסרת 
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו )להלן - 
)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.

__________
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 7024 -

שטח להפקעה במ"רשטח החלקה במ"רחלקה

57289156

53131131

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.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 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 
 - )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.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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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

חלק מחלקה 30 בגוש 6902, בשטח של 14 מ"ר מתוך שטח 
כולל של 457 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.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 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/1375 )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
3988, התשנ"ב, עמ' 2621, 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

 ,)6949 בגוש   16 ח"ח  )לשעבר   9036 בגוש   3 מחלקה  חלק 
בהתאם  מ"ר,   623 של  כולל  שטח  מתוך  מ"ר   25 של  בשטח 

לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע אדום.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

העבודה הרגילות.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 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 לתכניות תא/44, שהודעה 
2, התשס"ב,  בדבר אישורה פורסמה בעיתון רשמי 1941, תוס' 
עמ' 1458, ותכנית 664, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 1064, התשכ"ד, עמ' 619  )להלן - התכניות(, מוסרת 
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו )להלן - 
)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

חלקות בשלמות בייעוד דרך בגוש שומה 6932 -

שטח רשום במ"רחלקה

1642,322   

1652,041   

1661,199   

1681,306   

1691,798   

171307

1724,207   

173330

1833,217   

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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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.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 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 
מת"א/6/א  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,1390 עמ'  התשל"ו,   ,2202 הפרסומים 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גן  רמת  ולבניה  לתכנון  המקומית 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
21943 )להלן - הפקודה(, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת 
סבורה  הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה 
פיצויים  או  פיצויים  אין  לפקודה   20 סעיף  הוראות  בשל  כי 

מופחתים עשויים להשתלם בשל אותה קרקע.

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

התומכות בטענה כי ייגרם סבל.

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

רמת גן, גוש 6177, ח"ח כמפורט להלן:

שטח ההפקעה במ"רשטח החלקה במ"רחלק חלקה

1711,664222

1832,194780

1869,2901,204

1882,362143

1922,17084

194286280

שטח ההפקעה במ"רשטח החלקה במ"רחלק חלקה

196363173

198362162

20014,5591,021

2021,515837

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

כ"ז באלול התשס"ט )16 בספטמבר 2009(
)חמ 3-2(

צבי בר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רמת גן  

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  מכ/300  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
3945, התשנ"ב, עמ' 850, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הכרמל  מורדות  ולבניה 
)להלן   21943 ציבור(,  )רכישה לצורכי  ו–7 לפקודת הקרקעות   5
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה  הפקודה(,   -
בשל  כי  סבורה  הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה 
מופחתים  פיצויים  או  פיצויים  אין  לפקודה   20 סעיף  הוראות 

עשויים להשתלם בשל אותה קרקע.

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

התומכות בטענה כי ייגרם סבל.

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

שטח קרקע של 49 מ"ר, בגוש 11144, חלקה 565; שטח קרקע 
של 1,025 מ"ר, בגוש 11144, חלקה 566.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה רח' כורי 2, חיפה, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(
)חמ 3-2(

ליאת פלד  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל  

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
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 
לד/מק/175  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,1829 עמ'  התשס"ח,   ,5774 הפרסומים 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  לוד  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.

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 3959, ח"ח 131 )בשטח של כ–184 מ"ר(; ייעוד: דרך.

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

ד' בתשרי התש"ע )22 בספטמבר 2009(
)חמ 3-2(

אילן הררי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה לוד  __________
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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מיתאר פת מק/21/2002 )להלן 
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
5908, התשס"ט, עמ' 2077, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 לסעיפים  הוועדה(, בהתאם   - )להלן  תקוה  פתח  ולבניה 
כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע 
הקרקע  רכישת  בדבר  וליתן  לישא  מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור 

האמורה.

בקרקע  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 6362, ח"ח 164 )ח"ח ישנה 13(, בשטח של 
38 מ"ר לדרך + 74 מ"ר לשצ"פ.

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

ג' בתשרי התש"ע )21 בספטמבר 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 
פת/1254  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,940 עמ'  התשמ"ג,   ,2889 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
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

פתח תקוה, גוש 6319, ח"ח 209, בשטח של 24 מ"ר לדרך.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
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.

ג' בתשרי התש"ע )21 בספטמבר 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 
פת/ מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
מק/2/340 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בילקוט הפרסומים 4826, התש"ס, עמ' 1467, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
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

פתח תקוה, גוש 6388, ח"ח 243, בשטח של 17 מ"ר לדרך.

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

ג' בתשרי התש"ע )21 בספטמבר 2009(
)חמ 3-2(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה פתח תקוה  
__________

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 מפורטת מס' זמ/52 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,1492 עמ'  התש"ם,   ,2623 הפרסומים 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  זמורה  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.

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 3898, חלקות 72, 73, 74, 76, ח"ח 28, 31, 41, 42.

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

ה' באלול התשס"ט )25 באוגוסט 2009(
)חמ 3-2(

אדם טל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה זמורה  __________
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 
גז/ מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
במ/9/69, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם   ,197 עמ'  התשנ"ב,   ,3931
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  שה/מק/11/69, 
הפרסומים 4550, התשנ"ז, עמ' 4742 )להלן - התכניות(, מוסרת 
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שהם )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, הודעה כי הקרקע המתוארת 
הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה  בתוספת 
או  פיצויים  אין  לפקודה   20 סעיף  הוראות  בשל  כי  סבורה 

פיצויים מופחתים עשויים להשתלם בשל אותה קרקע.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
ובין  זכות  מכוח  בין  כך,  על  פיצויים  לקבל  ורוצה  האמורה 
פיצויים  או  פיצויים  ישולמו  לא  אם  סבל  שייגרם  מנימוק 
מופחתים, נדרש לשלוח לוועדה, בתוך חודשיים מיום פרסום 
ההנאה  טובת  על  או  זכותו  על  הרצאה  ברשומות,  זו  הודעה 

__________
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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אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו 
את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין והודעה 
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום 
הנתבע בכל סעיף וסעיף; ואם נתבעים פיצויים מנימוק שייגרם 
ראיות   - מופחתים  פיצויים  או  פיצויים  ישולמו  לא  אם  סבל 

התומכות בטענה כי ייגרם סבל.

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 את החזקה בה בתום תקופת 

30 הימים או לפני כן.

תוספת

גוש 6861, חלקות 38, 47 )לשעבר גוש 4128, ח"ח 72, 73, 74, 
75, 78(, גוש 4122, ח"ח 54, 55, 69-62, 72, 75(.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה שהם, רח' האודם 63, שהם, ובמשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, וכל מעוניין 

רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"א באלול התשס"ט )31 באוגוסט 2009(
)חמ 3-2(

גיל ליבנה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה שהם  

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 מפורטת מס' ג/6011 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,2061 עמ'  התשנ"ד,   ,4190 הפרסומים 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עפולה  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.

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

דרכים  ציבור,  למבני  שטח  ייעוד:   ;16 ח"ח   ,16708 גוש 
משולבות וחניות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

 ,47 יהושע  רח'  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
עפולה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ה באלול התשס"ט )14 בספטמבר 2009(
)חמ 3-2(

חביב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה עפולה  

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'  מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  71/101/02/3א 
2074, מוסרת  5500, התשס"ו, עמ'  פורסמה בילקוט הפרסומים 
 - )להלן  אשדוד  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
)רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7   5 לסעיפים  הוועדה(, בהתאם 
הקרקע  כי  הודעה  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה  בתוספת  המתוארת 
וכי אין הוועדה חייבת בתשלום פיצויים בשל רכישת הקרקע 

האמורה בגלל הוראותיו של סעיף 20 לפקודה.

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

התומכות בטענה כי ייגרם סבל.

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

חלקי חלקהגוש
מגרש עפ"י 

תב"ע
שטח 
דונםבדונם

שצ"פ40457.557   2077163

1

2061143   

עיריית  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
מעוניין  וכל  אשדוד,   ,10 העברי  הגדוד  רח'  הקריה,  אשדוד, 

רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ח באלול התשס"ט )7 בספטמבר 2009(
)חמ 3-2(

יחיאל לסרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה אשדוד  
__________

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 
3/מק/2063  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,1624 עמ'  התשס"ג,   ,5161 הפרסומים 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  אשדוד  ולבניה  לתכנון  המקומית 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
21943 )להלן - הפקודה(, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת 
דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי אין הוועדה חייבת 
בתשלום פיצויים בשל רכישת הקרקע האמורה בגלל הוראותיו 

של סעיף 20 לפקודה.

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

התומכות בטענה כי ייגרם סבל.

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

 ,25 חדשה:  ח"ח   ,2 ישנה:  ח"ח   ,2023 ישן  גוש   - ז'  רובע 
מגרש לפי תב"ע: 6, השטח: 4.116 דונם; הייעוד: שצ"פ.

עיריית  בנין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
אשדוד, הקריה, רח' הגדוד, אשדוד, וכל מעוניין רשאי לעיין בו 

בשעות העבודה הרגילות.

י"ג בתשרי התש"ע )4 באוקטובר 2009(
)חמ 3-2(

יחיאל לסרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה אשדוד  
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 14
 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 לסעיף 14 לפקודת הקרקעות 
בזה  מוסרת  - הפקודה(,  )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
היא  כי  הודעה  ציונה,  נס  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

חוזרת בה מכוונתה להפקיע את הקרקע המתוארת בתוספת, 
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
תכנית  לעניין   ,5214 עמ'  התשנ"ז,   ,4558 הפרסומים  בילקוט 

מיתאר מקומית מס' נס/מק/ד/147.

תוספת

גוש 3846, ח"ח 42.

הוועדה  במשרדי  מופקדים  והתשריט  התכנית  העתק 
בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  ציונה,  בנס  המקומית 

העבודה הרגילות.

כ"ה באלול התשס"ט )14 בספטמבר 2009(
)חמ 3-3(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה נס ציונה  

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 מס' 2660 )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,294 עמ'  התשס"א,   ,5028
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 
5793, התשס"ח, עמ' 2734, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

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

תוספת

חלקה 127, בגוש 7036 שומה, בשטח של 390 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.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 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 
מס' תא/מק/3557  לתכנית  ובהתאם  והבניה, התשכ"ה-11965, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,800 עמ'  התשס"ו,   ,5468 הפרסומים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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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   ,4691 עמ'  התשס"ו,   ,5568 הפרסומים 
זו  הודעה  פרסום  מיום  תל–אביב-יפו  עיריית  של  והמוחלט 

ברשומות.

תוספת

גוש 6106, ח"ח 526, בשטח של 2,120 מ"ר מתוך שטח כולל 
מ"ר, בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם   27,319 של 

בו בצבע אדום.

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

העבודה הרגילות.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(
)חמ 3-4(

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

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 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
מס' ג/1101 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בילקוט הפרסומים 4047, התשנ"ג, עמ' 65, מצהירה בזה הוועדה 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  זבולון  ולבניה  לתכנון  המקומית 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
5984, התשס"ט, עמ' 5172, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

המועצה האזורית זבולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 10369, ח"ח 30.

בהתאם לתשריט ההפקעה.

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה במועצה האזורית 
זבולון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ו בתשרי התש"ע )14 באוקטובר 2009(
)חמ 3-4(

דב ישורון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה זבולון  
__________

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 אפ/1/1380 )להלן - 

התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1208 עמ'  התשמ"ט,   ,3613
לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העין  ראש  ולבניה  לתכנון 
 - )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 
5670, התשס"ז, עמ' 2905, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית ראש העין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

 ,137-127 חלקות   ,5019 גוש   ;164-130 חלקות   ,5018 גוש 
141-139, 171-143 בשלמות.

המקומית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התשריט  העתק 
בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  העין,  ראש  בעיריית 

העבודה הרגילות.

ה' בתשרי התש"ע )23 בספטמבר 2009(
)חמ 3-4(

משה סיני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה ראש העין  __________
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  ממ/830  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1172 עמ'  התשל"ט,   ,2521
לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העין  ראש  ולבניה  לתכנון 
 - )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 
5984, התשס"ט, עמ' 5173, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית ראש העין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 5508, חלקות 83-80, 107, 112, 116, 146 בשלמות.

המקומית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התשריט  העתק 
בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  העין,  ראש  בעיריית 

העבודה הרגילות.

י"א בתשרי התש"ע )29 בספטמבר 2009(
)חמ 3-4(

משה סיני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה ראש העין  
__________

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  ממ/830  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1172 עמ'  התשל"ט,   ,2521
לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העין  ראש  ולבניה  לתכנון 
 - )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 
5955, התשס"ט, עמ' 4001, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית ראש העין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 5507, חלקות בשלמות 117-112.

המקומית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התשריט  העתק 
בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  העין,  ראש  בעיריית 

העבודה הרגילות.

י"א בתשרי התש"ע )29 בספטמבר 2009(
)חמ 3-4(

משה סיני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה ראש העין  __________
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 רח/במ/11 )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
4439, התשנ"ו, עמ' 4639, 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 5075, התשס"ב, 
עמ' 2374, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3651, ח"ח 50 )לשעבר גוש 3780, ח"ח 5(.

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

י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 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.

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/151/א )להלן - 

התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1854 עמ'  התשמ"ז,   ,3458
לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  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 
5666, התשס"ז, עמ' 2817, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3650, ח"ח 7; הייעוד: דרך.

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

י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 2009(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רחובות  __________
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 
רח/550/ד/43  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,2158 עמ'  התשס"ז,   ,5645 הפרסומים 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבניה  לתכנון  המקומית 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף 
)להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,3993 עמ'  התשס"ח,   ,5833 הפרסומים 
והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3704, ח"ח 462.

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

י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 2009(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רחובות  

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/2104/א )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2143 עמ'  התשנ"ה,   ,4284
לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבניה  לתכנון 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19

__________
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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- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
5680, התשס"ז, עמ' 3135, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3698, ח"ח 13; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

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

י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 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.

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/1000/ב )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1566 עמ'  התשנ"ח,   ,4609
לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  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 
5666, התשס"ז, עמ' 2818, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3658, חלקה 152; הייעוד: בית עלמין.

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

י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 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.

תיקון הודעה
בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5929, התשס"ט, עמ' 
2865, בתוספת, בפרט 1, במקום "גוש 30096" צריך להיות "גוש 

31336 )לשעבר חלק מגוש שומה 30096(".

ו' באלול התשס"ט )26 באוגוסט 2009(
)חמ 3-4(

יובל שטייניץ  
שר האוצר  

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

סטון גרד בע"מ

)ח"פ 51-348257-0(

)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 10.8.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  הרן,  אורלי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הצדף 3, הרצליה, 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 תהנ"ל.

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

אורלי הרן, עו"ד, מפרקת

מערכות הדמייה והנדסה )איי.אס.אי( בע"מ

)ח"פ 51-352745-7(

)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 11.5.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מירה כהן שטרקמן, 
גן,  רמת   ,10 קומה   ,2 התאומים  מגדלי   ,35 ז'בוטינסקי  מרח' 

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.

מירה כהן שטרקמן, עו"ד, מפרקת

רחף מגנטי טכנולוגיות בע"מ

)ח"פ 51-358066-2(

)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 
החלטה  התקבלה   ,16.9.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברק כהן, מתלמי אלעזר, 

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

ברק כהן, עו"ד, מפרק

מעין סיון אופיר

)ח"פ 51-307140-7(

)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 24.9.2009, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון כהן, מרח' כיכר רבין 10, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שרון כהן, עו"ד, מפרק

עמוס רווה בע"מ

)ח"פ 51-361531-0(

)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 30.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נילי רווה, ת"ז 05742846, 

מרח' האצל 23, הוד 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.

נילי רווה, מפרקת

אמירי חולון

)ח"פ 51-328747-4(

)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 29.9.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  סגל,  יהושע  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

סוקולוב 92, 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.

יהושע סגל, עו"ד, מפרק

רוניס חברה לקוסמטיקה בע"מ

)ח"פ 51-151015-8(

)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 29.9.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  סגל,  יהושע  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

סוקולוב 92, 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.

יהושע סגל, עו"ד, מפרק

אילנים מערכות מידע בע"מ

)ח"פ 51-195666-6(

)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 24.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומי אילני, 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.

שלומי אילני, עו"ד, מפרק

ריני פלפלים נאות בע"מ

)ח"פ 51-370837-0(

)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 29.9.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  אשלגי,  חגי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

חגי אשלגי, עו"ד, מפרק

אספרנצה בע"מ

)ח"פ 51-133553-1(

)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 29.9.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  אשלגי,  חגי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חגי אשלגי, עו"ד, מפרק

אל אמינה בע"מ

)ח"פ 51-338870-2(

)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 29.9.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  אשלגי,  חגי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חגי אשלגי, עו"ד, מפרק

חלימי גבי אלומיניום בע"מ

)ח"פ 51-355935-1(

)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 
24.8.2009, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
נחמן,  רום  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
 מרח' טשרניחובסקי 24, כפר סבא 44271, טל' 09-7444188, פקס' 

09-7444199, 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.

רום נחמן, עו"ד, מפרק

תאגור א.י. השקעות בע"מ

)ח"פ 51-397922-9(

)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 24.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שגיב דוד, מרח' שאול 

המלך 8, 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.

שגיב דוד, עו"ד, מפרק

יוחאי מוצרי בע"מ

)ח"פ 51-346449-5(

)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 7.9.2009, התקבלה החלטה 
משד'  מנטל,  עדי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 ,64733 אביב  תל   ,7 קומה  משפט,  אמות  בית   ,8 המלך  שאול 

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.

עדי מנטל, עו"ד, מפרק

פארמסטייט בע"מ

)ח"פ 51-212758-0(

)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 11.10.2009, התקבלה החלטה 
ת"ז  לביא,  עו"ד שמואל  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 
7418445, מרח' בן גוריון 1, מגדל בסר 2, קומה 20, בני ברק 51201, 

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

שמואל לביא, עו"ד, מפרק

אמיר חורי בע"מ

)ח"פ 51-373029-1(
)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 30.9.2009, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את ד"ר אמיר חורי, מרח' הגפן 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.

ד"ר אמיר חורי, מפרק

קיי.אנד.בי. אופנה - יבוא ושיווק בע"מ

)ח"פ 51-380439-3(
)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 29.9.2009, התקבלה החלטה 
עו"ד תקוה עמית, מרח'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

ברקוביץ 3, פתח תקוה, 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.

תקוה עמית, עו"ד, מפרקת

טארטין בע"מ

)ח"פ 51-415276-8(
)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.9.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  אלקבץ,  ורד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הקמה 4, ת"ד 1141, גבעת עדה 37808, 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.

ורד אלקבץ, עו"ד, מפרקת

אשדוד מאפיה אוטומטית לפיתות בע"מ

)ח"פ 51-065416-3(

)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 29.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי אורן-פריאנטי, 

מרח' הרצל 1, ת"ד 6007, אשדוד, 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 אורן-פריאנטי, עו"ד, מפרקת

פז שי ניהול והשקעות בע"מ

)ח"פ 51-360902-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.9.2009, התקבלה 
נחמן,  רום  ולמנות את עו"ד  החלטה לפרק את החברה מרצון 
 מרח' טשרניחובסקי 24, כפר סבא 44271, טל' 09-7444188, פקס' 

09-7444199, 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.

רום נחמן, עו"ד, מפרק

דיקה בע"מ

)ח"פ 51-263625-9(

)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 4.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר פישר, ממגדל 
למפרק   ,64238 אביב  תל   ,4 ברקוביץ'  רח'   ,8 קומה  המוזאון, 

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 פישר, עו"ד, מפרק
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פרימיום - חברה לשיווק ופרסום בע"מ

)ח"פ 51-228640-2(

)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 2.11.2008, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר פישר, ממגדל 
למפרק   ,64238 אביב  תל   ,4 ברקוביץ'  רח'   ,8 קומה  המוזאון, 

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 פישר, עו"ד, מפרק

מילשטיין תעשיות ג'י.אר.סי 1995 בע"מ

)ח"פ 51-208358-5(

)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 1.10.2009, התקבלה החלטה לפרק 
חגי מילשטיין, מרח' למרחב 110,  ולמנות את  את החברה מרצון 

רמת השרון, 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.

חגי מילשטיין, מפרק

ב.א. ערד בע"מ

)ח"פ 51-375019-0(

)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 10.9.2009, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את אברהם נפרסטק, מרח' הדס 29, עומר 

84965, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם נפרסטק, מפרק

או. קיי אור השקעות בע"מ

)ח"פ 51-336317-6(

)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 11.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רחל רייפר פלח, מרח' 

הראשונים 65, אור יהודה, 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.

רחל רייפר פלח, עו"ד, מפרקת

חמית בדר הנפקות בע"מ

)ח"פ 51-307939-2(

)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 30.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר פרבר, אצל קרסו 
מוטורס בע"מ, ממרכז לוגיסטי פארק ראם, ת"ד 90, בני עי"ש,  

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.

ניר פרבר, עו"ד, מפרק

POTASH TECHNOLOGIES ISRAEL LTD.

)ח"פ 51-268977-9(

)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 23.9.2009, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את משה יחזקאל, ת"ז 023679376, מבית 

האשלג, ת"ד 75, באר שבע 84100, 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.

משה יחזקאל, מפרק



ילקוט הפרסומים 6012, ט' בחשוון התש"ע, 27.10.2009 254

ג.י.ל - ח.י. שרותי ניהול בע"מ

)ח"פ 51-216500-2(

)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 6.10.2009, התקבלה החלטה 
ת"ז  ירדני,  יחיאל  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

054030796, מרח' קרמניצקי 14, 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.

יחיאל ירדני, רו"ח, מפרק

ארדוגל השקעות ונדל"ן בע"מ

)ח"פ 51-192655-2(

)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 6.10.2009, התקבלה החלטה 
ת"ז  ירדני,  יחיאל  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

054030796, מרח' קרמניצקי 14, 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.

יחיאל ירדני, רו"ח, מפרק

מחווה אחזקות וניהול בע"מ

)ח"פ 51-150339-3(

)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 6.10.2009, התקבלה החלטה 
ת"ז  ירדני,  יחיאל  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

054030796, מרח' קרמניצקי 14, 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.

יחיאל ירדני, רו"ח, מפרק

לי-אור קובי אחזקות בע"מ

)ח"פ 51-294495-0(

)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 
החלטה  התקבלה   ,24.9.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאיר גרין, מרח' רמב"ן 24, 

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.

יאיר גרין, עו"ד, מפרק

מרכז החשמל המאוחד שרפמן פינס בע"מ

)ח"פ 51-288607-8(

)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 29.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרדכי גלוסקה, מרח' 
 ,50 דיזינגוף  מרח'  ורגון,  גיל  עו"ד  ואת  גן,  רמת   ,15 הלל   אבא 

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.

                מרדכי גלוסקה, עו"ד          גיל ורגון, עו"ד

                                        מ פ ר ק י ם

לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות )1979(
)סניף קרית מלאכי 95( בע"מ

)ח"פ 51-219061-2(
)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 24.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רחל רוטנברג, מרח' 

מנחם בגין 11, רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רחל רוטנברג, עו"ד, מפרקת
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לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות )1979(
)סניף קראוס 99( בע"מ

)ח"פ 51-273692-7(
)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 24.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רחל רוטנברג, מרח' 

מנחם בגין 11, רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רחל רוטנברג, עו"ד, מפרקת

לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות )1979(
)סניף אשדוד 95( בע"מ

)ח"פ 51-208448-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רחל רוטנברג, מרח' 

מנחם בגין 11, רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רחל רוטנברג, עו"ד, מפרקת

לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות )1979(
)סניף בני ברק 95( בע"מ

)ח"פ 51-208449-2(

)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 24.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רחל רוטנברג, מרח' 

מנחם בגין 11, רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רחל רוטנברג, עו"ד, מפרקת

ב. לנדי

)ח"פ 51-152680-8(

)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 29.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברני לנדי, ת"ז 17678244, 

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 ברח' שנקר 16, הרצליה פיתוח 46725.

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

ברני לנדי, מפרק

פסו יוסקוביץ פרויקט רעננה )1995( בע"מ

)ח"פ 51-208107-6(

)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 29.9.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  סגל,  יהושע  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

סוקולוב 92, 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.

יהושע סגל, עו"ד, מפרק

כ.א.ש נגזרים בע"מ

)ח"פ 51-241389-9(

)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 7.10.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  אופק,  אורן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הל"ה 50, גבעתיים, 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.

אורן אופק, עו"ד, מפרק
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פנחס קריניס בע"מ

)ח"פ 51-028738-6(

)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 30.9.2009, התקבלה החלטה 
ת"ז  בורוכוביץ,  אמיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
4, חדרה, טל' 04-6343043, למפרק  גולדנברג  053594461, מרח' 

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 בורוכוביץ, מפרק

גלי הצפון רדיו תקשורת בע"מ

)ח"פ 51-208479-9(

)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 13.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף קריאל, מחברת 
ד"ר שלמה נס ושות', רח' מנחם בגין 7, 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.

אסף קריאל, עו"ד, מפרק

ר.ת. רדיו תקשורת בע"מ

)ח"פ 51-208482-3(

)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 10.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף קריאל, מחברת 
ד"ר שלמה נס ושות', רח' מנחם בגין 7, 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.

אסף קריאל, עו"ד, מפרק

ג'י. טי. אס הפקות בע"מ

)ח"פ 51-353482-6(

)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 4.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבישי משה, מרח' 

ארלוזרוב 50, 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.

אבישי משה, עו"ד, מפרק

קוטרלה טרדינג בע"מ

)ח"פ 51-325477-1(

)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 10.9.2009, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף קריאל, 
מחברת ד"ר שלמה נס ושות', מרח' מנחם בגין 7, 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.

אסף קריאל, עו"ד, מפרק

איי.ג'י.בי. ערוצי חדשות )2002( בע"מ

)ח"פ 51-319584-2(

)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 10.9.2009, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף קריאל, 
מחברת ד"ר שלמה נס ושות', מרח' מנחם בגין 7, 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.

אסף קריאל, עו"ד, מפרק
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איי.איי.פוינט בע"מ

)ח"פ 51-265044-1(

)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 13.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסי ברק, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למשרד המפרק, רח' בית הלל 10, תל אביב 67017.

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

אסי ברק, מפרק

אס.ווי באדידאימונדס בע"מ

)ח"פ 51-331775-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.10.2009, התקבלה 
מינא,  גד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' הנצי"ב 39, 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.

גד מינא, עו"ד, מפרק

מ.י. מרידיאן טורס בע"מ

)ח"פ 51-377884-5(

)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 11.10.2009, התקבלה החלטה 
מס'  הנטר,  מיכאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רישיון 10237, מרח' רוטשילד 46, 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.

מיכאל הנטר, עו"ד, מפרק

חברה ר.נ.נ.ה. ארצית )רשת נכסי נדל"ן הארצית( בע"מ

)ח"פ 51-224898-0(

)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 4.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי פרץ, מרח' פינס 8, 

רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מרדכי פרץ, מפרק

בן אדרת ייעוץ משפטי

)ח"פ 51-384150-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.10.2009, התקבלה 
רשב"א,  ג'פרי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, אצל עו"ד אברמזון, רח' ביתר 2, ירושלים 93386.

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

ג'פרי רשב"א, מפרק

מוסך מכבי בע"מ

)ח"פ 51-279825-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון מכבי, מרח' פנינת 

הים 21, 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.

אמנון מכבי, מפרק
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טללים תיירות חינוכית בע"מ

)ח"פ 51-414149-8(

)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 1.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תמיר שטמר, משד' 

רוטשילד 47, 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.

תמיר שטמר, עו"ד, מפרק

רונה טרוול בע"מ

)ח"פ 51-407806-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי מוסקוביץ, מש.ד. מיסוי 

וחשבונאות, רח' ריב"ל 7, תל אביב 67778, 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.

צבי מוסקוביץ, מפרק

פסו יוסקוביץ פרויקט כפר סבא בע"מ

)ח"פ 51-210207-0(

)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 29.9.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  סגל,  יהושע  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

סוקולוב 92, 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.

יהושע סגל, עו"ד, מפרק

אי די אס גרופ פניקס בע"מ

)ח"פ 51-364069-8(

)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 29.9.2009, התקבלה החלטה 
ת"ז  ברוך,  סופר  דוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

318148863, משד' תל חי 44/1, אשדוד, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד סופר ברוך, מפרק

זיו בריכות שחייה בע"מ

)ח"פ 51-323320-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.9.2009, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רלי ארביב, מרח' היין 3, זכרון 

יעקב, 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.

רלי ארביב, עו"ד, מפרקת

יונתן מיכאלוב 100 בע"מ

)ח"פ 51-137941-4(

)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 6.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חיים גל, מרח' דרך 

מנחם בגין 154, 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.

חיים גל, עו"ד, מפרק
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איפקס תפן קפיטל בע"מ

)ח"פ 51-386721-8(
)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.10.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  קוור,  ליאור  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יהודה הלוי 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.

ליאור קוור, רו"ח, מפרק

גאיליי בע"מ

)ח"פ 51-389264-6(
)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,10.9.2009 שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ניר יצחק, ת"ז 027343854, מרח' החשמל 18, תל אביב, למפרק 
כל  את  להגיש  הפעולות,  כל  את  לנקוט  ולהסמיכו  החברה, 
החברה  לנושי  ולשלם  החברות  לרשם  הדרושים  המסמכים 
בכל  מוסמך  יהא  המפרק  ולחסלה.  לפרקה  כדי  נכסיה  מתוך 
]נוסח  החברות  פקודת  פי  על  למפרק  המוענקות  הסמכויות 

חדש[, התשמ"ג-1983.

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.

ניר יצחק, עו"ד, מפרק

סווידיש טימבר בע"מ
)ח"פ 51-383141-2(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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 8.10.2009, התקבלה 
יוהנסון,  רולנד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
ת"ז 015766843, מרח' גזית 4, כפר יונה, ואת ביורן סקוגנג, ת"ז 

313627655, מרח' יהלום 203, שער אפרים, למפרקי החברה.

החל מיום החתימה על פרוטוקול זה, לדירקטוריון החברה 
לא תהיה כל סמכות בנוגע להנהלת החברה.

                        רולנד יוהנסון          ביורן סקוגנג

                                        מ פ ר ק י ם

פי אלגוריתמים למסחר בע"מ
)ח"פ 51-396564-0(

)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, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד גיל וויאקובסקי, מבית אליהו, רח' אבן גבירול 2, תל אביב, 

למפרק החברה.

גיל וויאקובסקי, עו"ד, מפרק

שלמה קליש אחזקות )1998( בע"מ
)ח"פ 51-266663-7(

)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 2.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה קליש, ת"ז 51247526, 

למפרק החברה.

שלמה קליש, מפרק

קרן ויטונסקי בע"מ
)ח"פ 51-394266-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.9.2009, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אורי לזר, ת"ז 

025478041, מרח' יצחק שדה 17, תל אביב, למפרק החברה.

אורי לזר, רו"ח, מפרק

בני ציון בע"מ
)ח"פ 52-000393-0(

)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 
שכל  לאחר   ,12.10.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
רו"ח משה אליאב, ת"ז 042953380, מרח' שער הגיא 3, נתניה, 

למפרק החברה.

משה אליאב, רו"ח, מפרק
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רולדין לחייל בע"מ
)ח"פ 51-346740-7(

)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 
שכל  לאחר   ,11.10.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
אבי קינן, ת"ז 058048273, מרח' סלעית 38, אלפי מנשה, למפרק 

החברה.

אבי קינן, מפרק

חיון - נט בע"מ
)ח"פ 51-291162-9(

)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 
שכל  לאחר   ,11.10.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

רפי חיון, ת"ז 006132559, מרח' האג 9, חיפה, למפרק החברה.

רפי חיון, מפרק

פרחי זוהר בע"מ
)ח"פ 51-15992-3(

)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 
שכל  לאחר   ,12.10.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
למפרק  היוגב,  מושב   ,91 מס'  מבית   ,51389351 ת"ז  דרך,  יורם 

החברה.

יורם דרך, מפרק

מתן נכסים - מדידות תאום וניהול )1997( בע"מ
)ח"פ 51-252195-6(

)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 23.9.2009, לאחר שכל החברים ויתרו 
ימים מראש, התקבלה  זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  על 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם פרידמן, ת"ז 

053184107, מרח' הבן הראשון 9, 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.

מנחם פרידמן, מפרק

ג'רניז בע"מ
)ח"פ 51-397470-9(

)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 
שכל  לאחר   ,30.9.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

עו"ד ניר סברוב, מרח' מנחם בגין 7, 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.

ניר סברוב, עו"ד, מפרק

משק אורה ואריה בן אריה בע"מ
)ח"פ 51-119177-7(

)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 13.12.2009 בשעה 10.00, אצל המפרק, בית 
מס' 55, כפר מרדכי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              אריה בן אריה, מפרק

אל-קאב יבוא ושווק בע"מ
)ח"פ 51-189721-7(

)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 1.12.2009 בשעה 14.00, ברח' הגביש 3, כפר 
סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              צבי מימון, עו"ד, מפרק
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קט שירותי תיקונים בע"מ
)ח"פ 51-104093-3(

)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 
 ,9 הכלנית  ברח'   ,16.00 בשעה   ,30.11.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוגב הלוי, עו"ד, מפרק

קונדיטוריה עביר בע"מ
)ח"פ 51-265169-6(

)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 
16.00, במשרדי המפרק,  27.12.2009, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
בבועינה נג'ידאת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רו"ח סאדק דלאשה, עו"ד, מפרק

קולנוע רמה בע"מ
)ח"פ 51-000268-6(

)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 17.12.2009, בשעה 10.00, במשרד עו"ד אמיר ברגר, 
שד' שאול המלך 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רמי ברזניצקי, מפרק

סנדרוסי סונדרה בע"מ
)ח"פ 51-372066-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.12.2009, בשעה 12.00, במשרדי חדי ניר, עורכי 
03-6130311, לשם  טל'   ,52511 גן  רמת   ,35 ז'בוטינסקי  רח'  דין, 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

גיא חדי, עו"ד, מפרק

יולרו )1993( בע"מ
)ח"פ 51-178674-1(

)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 
לוי,  גולדפרב,  ביום 20.12.2009, בשעה 10.00 בבוקר, במשרד עו"ד 
ערן, מאיר, צפריר ושות', רח' ויצמן 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.

אייל ורדי, עו"ד, מפרק

דור חברה להשכרה ומכירת גנרטורים בע"מ
)ח"פ 51-202037-1(

)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 27.12.2009, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יגאל 
אלון 65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה ארליך, רו"ח, מפרק

עמותה לעידוד וקליטת מדענים נבחרים מבריה"מ
)ע"ר 58-016428-3(

)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, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,16.9.2009 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד שי מ' מרקוס, ממשרד עורכי 
 ,65272 אביב  תל   ,138 רוטשילד  שד'  ושות',  סמואל  יורם  דין 

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.
שי מ' מרקוס, עו"ד, מפרק

חוג טבת
)ע"ר 58-051019-6(

)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 29.9.2009, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את גדעון שם–טוב, מרח' יפתח 8, רמת השרון, 

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.
גדעון שם–טוב, מפרק
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האנן ישראל
)ע"ר 58-033179-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה 
ביום 27.8.2009, התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון ולמנות 

את שי לי עצמון, מרח' אבנר 12, תל אביב, למפרקת העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.
שי לי עצמון, מפרקת

עמותת ההנצחה של ההתנדבות לצבא הבריטי
במלחמת העולם השניה 

)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 27.8.2009, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את אשר דישון, מרח' אבן גבירול 68, תל אביב 

64952, 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.
אשר דישון, מפרק

עמותה לקידום חינוך ילדי קהילת העבריים בדימונה
)ע"ר 58-020805-6(

)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 17.6.2009, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
2, באר שבע,  יסקי  יוסף תורתי, מרח'  רו"ח  ולמנות את  מרצון 

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.
יוסף תורתי, רו"ח, מפרק

בנייני העיר הלבנה אחזקות
)ש"מ 55-022324-2(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
שינויים  על  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 

בשותפות כלהלן:

מרח'  ח"פ 51-372573-9,  בע"מ,  והשקעות  נכסים  ג.ח.י.ב.ש.   )1(
בלפור 44, תל אביב 65226, הצטרף לשותפות ביום 26.5.2009;

עו"ד אמיר חן, ת"ז 5549073, בנאמנות, ממשרד עורכי דין   )2(
פישר, בכר, מרח' דניאל פריש 3, תל אביב 64731, הצטרף  

לשותפות ביום 26.5.2009;

גילית אחזקות בע"מ, ח"פ 51-313956-8, מרח' בלפור 44,   )3(
תל אביב 65226, הצטרף לשותפות ביום 8.10.2009,

בע"מ,  במקרקעין  החזקות   4488 בי.אר.  המוגבל  השותף   )4(
מס' 51-407849-2, מרח' בלפור 44, תל אביב 65226, פרש 

מהשותפות ביום 26.5.2009.

אריה רייף, עו"ד    
בא כוח השותפות    

מילניום מטיריאלס טכנולוג'יז פאנד 2 אל.פי.
)ש"מ 55-020389-7(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותף  כדלקמן:  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
המוגבל דיסקונט גמל בע"מ, ח"פ 51-204359-7, מרח' לילינבלום 
א/25, תל אביב 65133, פרש מן השותפות ביום 24.12.2007, וחלקו 
שמו  על  עבר  חדשים,  שקלים   8,608,000 בסך  השותפות  בהון 
של השותף המוגבל החדש, כלל גמל בע"מ, ח"פ 51-116043-4, 

שמענו הרשום הוא רח' נירים 2, תל אביב 67060.

ניר בלזר      צבי פרומן     
           דירקטורים

מילניום מטיריאלס טכנולוג'יז פאנד 2 אל.פי.
)ש"מ 55-020389-7(

הודעה על העברת זכויות בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כדלקמן:

השותף המוגבל כלל גמל בע"מ, ח"פ 51-116043-4, שמענו 
מן  פרש   ,46120 הרצליה   ,2037 ת"ד   ,16 הגלים  רח'  הוא  הרשום 
השותפות ביום 31.12.2007. וחלקו בהון השותפות בסך 8,608,000 
שקלים חדשים, עבר על שמם של השותפים המוגבלים החדשים 

כדלקמן:

שקלים   6,163,328 שהם  בשותפות,  מזכויותיו   71.6%  .1
 III חדשים, הועברו לשותף המוגבל וינטג' ונצ'ר פרטנרס
)קיימן(, ש"מ 53-022816-2, שמענו הרשום הוא שד' אבא 

אבן 16, הרצליה 46733;

שקלים   2,444,672 שהם  בשותפות,  מזכויותיו   28.4%  .2
 III חדשים, הועברו לשותף המוגבל וינטג' ונצ'ר פרטנרס
)ישראל(, ש"מ 55-022650-0, שמענו הרשום הוא שד' אבא 

אבן 16, הרצליה 46733.

ניר בלזר      צבי פרומן     

           דירקטורים


