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 הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה
חובת מכרז

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

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ועל פי הצעת ועדת 
שירות מדינה מיום י' בניסן התש"ע )25 במרס 2010(, החליטה 
את  לחוק   19 סעיף  לפי  פומבי  מכרז  מחובת  לפטור  הממשלה 
משרת מנהל תכנית הצוערים לשירות המדינה בנציבות שירות 
לאיתור  ועדה  של  מיוחד  הליך  שיתקיים  בתנאי  המדינה, 
מועמדים, שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטות הממשלה מס' 
 2541 ומספר   )1999 בפברואר   14( ד' בתשרי התש"ס  מיום   345
מיום כ"ג בתשרי התשס"ג )29 בספטמבר 2002(, כפי שפורסמו 
מכרז  מחובת  בפטור  משרות  למינוי  תנאים  בדבר  בהודעה 

פומבי2.

הרכב ועדת האיתור יהיה כדלקמן:

נציב שירות המדינה או נציגו - יושב ראש;

מנכ"ל משרד ראש הממשלה או נציגו - חבר;

הממונה על התקציבים במשרד האוצר או נציגו - חבר;

שני נציגי ציבור אשר ימונו בהסכמה בין נציב שירות המדינה 
התקציבים  על  והממונה  הממשלה  ראש  משרד  למנכ"ל 

במשרד האוצר.

א' באייר התש"ע )15 באפריל 2010(
)חמ 274—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

2  י"פ התשס"ג, עמ' 400 ועמ' 712.

הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות 
שבתוספת לחוק

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

מודיעם בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23 לחוק שירות 
את  הממשלה  הוסיפה  התשי"ט-11959,  )מינויים(,  המדינה 
ולפיכך  לחוק2,  שבתוספת  המשרות  לרשימת  שלהלן  המשרה 
הממשלה"3  ראש  במשרד  הגיור  מערך  "ראש  55א  פרט  אחרי 

בתוספת האמורה יבוא:

"55ב. מנהל תכנית הצוערים לשירות המדינה".

א' באייר התש"ע )15 באפריל 2010(
)חמ 1173—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

 2  י"פ התשס"ח, עמ' 3520; התשס"ה עמ' 3978 )4532(; התשס"ט, 

  עמ' 2965; התש"ע, עמ' 128.
3  י"פ התשס"ח, עמ' 3978 )4532(.

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  סלעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001 )להלן - החוק(, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 

היחידה  את  הממשלה  העבירה  הממשלה2,  לחוק–יסוד:  31)ד( 
להנדסת ייצור מנציבות שירות המדינה במשרד ראש הממשלה 

לאגף השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר.

הודעה על העברת שטח הפעולה נמסרה לכנסת ביום ל' 
בניסן התש"ע )14 באפריל 2010(.

ה' באייר התש"ע )19 באפריל 2010(
)חמ 3281—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

2   ס"ח התשס"א, עמ' 158.

מינוי יושב ראש לוועדת ההיתרים
לפי תקנות שירות הציבור )מתנות(, התש"ם-1980

הציבור  שירות  לתקנות  3)ב(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)מתנות(, התש"ם-11980 )להלן - התקנות(, אני ממנה את משה 
ברעם, שופט בית משפט שלום, ליושב ראש בוועדת ההיתרים 
השופט  במקום  בהן,  3)א(  בתקנה  כמפורט  התקנות,  לביצוע 

אריה רומנוב2.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ט"ו באייר התש"ע )29 באפריל 2010(
)חמ 1131—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ק"ת התש"ם, עמ' 1646; התשס"ב, עמ' 848.

2  י"פ התשס"ג, עמ' 1806.

הארכת מינוי קאדי לכהונה בפועל
לפי חוק הקאדים, התשכ"א-1961

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א)ב( לחוק הקאדים, התשכ"א-
11961, ובהסכמת נשיא בית הדין השרעי לערעורים, אני מאריך 
דוגאן אלעטאונה, בהסכמתו, לכהונה  מינויו2 של הקאדי  את 
בבית  כהונתו  על  נוסף  לערעורים,  השרעי  הדין  בבית  בפועל 

דין שרעי אזורי.

באוגוסט   31( התש"ע  באלול  כ"א  יום  עד  המינוי  תוקף 
.)2010

כ' באייר התש"ע )4 במאי 2010(
)חמ 260—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 118.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 5614; התש"ע, עמ' 1388.

הארכת 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 
מאריך את מינויו של עו"ד אדם אבזך2, ת"ז 050038991, למנהל 

בפועל של בתי הדין השרעיים.

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

2  י"פ התש"ע, עמ' 233 ועמ' 1886. __________
1  ס"ח התשס"א, עמ' 168.
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תוקף הארכת המינוי עד מינוי מנהל בתי הדין השרעיים 
במינוי של קבע.

כ' באייר התש"ע )4 במאי 2010(
)חמ 260—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  

הודעה על הפסקת כהונה
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

התשכ"ט- לעבודה,  הדין  בית  לחוק   13 לסעיף  בהתאם 
ת"ז  עציון,  שמואל  של  כהונתו  הפסקת  על  מודיע  אני   ,11969

243635838, כנציג ציבור בבית הדין לעבודה, בשל התפטרותו.

ט"ו באייר התש"ע )29 באפריל 2010(
)חמ 178—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.

2  י"פ התש"ע, עמ' 1108.

מינוי חברה במועצת רואי חשבון
לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955

חשבון,  רואי  לחוק  2)א()9(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשט"ו-11955, ועל פי המלצת המועצה להשכלה גבוהה, אני 
ממנה את פרופ' גילה בניסטי, ת"ז 001114370, לחברה במועצת 

רואי חשבון.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"ב באייר התש"ע )26 באפריל 2010(
)חמ 224—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 26; התשל"ח, עמ' 22.

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

המקרקעין,  לחוק  116)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 ,027995000 ת"ז  יעקב,  אורי  את  מסמיך  אני  התשכ"ט-11969, 
רכז )בוחן עסקאות מקרקעין( בלשכת רישום המקרקעין, חיפה, 
הלשכה  של  הפעולה  לאזור  מקרקעין  רשם  של  בסמכויות 

האמורה.

ט"ו באייר התש"ע )29 באפריל 2010(
)חמ 295—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.

הודעה על מינוי חברים נוספים
לפי תקנות הנכים )ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-1964

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים 
)ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-11964, מיניתי את המפורטים 

התקנות  לעניין  הרופאים2  ברשימת  נוספים  לחברים  להלן 
האמורות:

אזור ירושלים

ד"ר יוסף שפירא, ת"ז 03038540

אזור תל אביב

ד"ר שלמה פסיק, ת"ז 01252109

תוקף המינויים עד יום כ"ד בטבת התשע"א )31 בדצמבר 
.)2010

י"א באייר התש"ע )25 באפריל 2010(
)חמ 183—3(  

אהוד ברק  
שר הביטחון   __________

2  י"פ התשנ"ו, עמ' 652.

הודעה על מינוי מנהל וחברים למינהלת השקעות בתיירות
לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959

הון,  השקעות  לעידוד  לחוק   77 סעיף  לפי  מודיעים  אנו 
התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, כי -

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 16ב לחוק -  )1(

מינהלת  למנהל   ,22108468 ת"ז  וינר,  שי  את  מינינו  )א( 
יהיה  והוא  המינהלת(   - )להלן  בתיירות  השקעות 

בתוקף תפקידו חבר במינהלת והיושב ראש שלה;

לממלאת   ,015713696 ת"ז  איפרגן,  חנה  את  מינינו  )ב( 
מקום מנהל המינהלת;

לחברים  מינינו  לחוק,  16ד)א(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף   )2(
במינהלת את הנציגים כמפורט להלן:

יובל רז, ת"ז 035760495 - נציג שר האוצר;  

תמר לזרוב, ת"ז 035900547 - נציג שר האוצר;  

גדעון שניר, ת"ז 732826 - נציג שר התיירות;  

דוד קובסניאנו, ת"ז 024178782 - נציג שר התיירות.  

כ"ז בניסן התש"ע )11 באפריל 2010(
)חמ 506—3(  

                              סטס מיסז'ניקוב        יובל שטייניץ
                                   שר התיירות             שר האוצר

__________
1  ס"ח התשי"ט, עמ' 234.

מינוי עוזרי פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת מס הכנסה1 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל, 
ששמותיהם מפורטים להלן, לעוזרי פקיד שומה לעניין סעיפים 

145, 150, 151 ו–152 לפקודה:

מס' זהות      השם

043378892משה מורן

035820299אבישי אלג'ם

027231422רווית יצחקי-חלוץ __________
__________1  ק"ת התשכ"ד, עמ' 870.

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 120.
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מס' זהות      השם

023024243אלין - זוהרה ביתן

037291689אליס לוינשטיין

033067612גיל דרור

אחד  כל  של  פרישתו  עם  אוטומטית  יפוג  המינוי  תוקף 
מהמנויים לעיל.

כ"ט בכסלו התש"ע )16 בדצמבר 2009(
)חמ 171—3(  

יובל שטייניץ  
שר האוצר  

צו מיוחד
לפי פקודת האגודות השיתופיות

האגודות  לפקודת   )1(55 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
השיתופיות1 )להלן - הפקודה(, אני פוטר את אגודת הכורמים 
הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון חכרון יעקב בע"מ )להלן 

- האגודה( -

הסעיף  שהוראות  ומורה  לפקודה,   )1(5 סעיף  מהוראות   )1(
האמור יחולו על האגודה בשינויים אלה: לא תהיה הגבלה 

על חלקו של חבר בהון המניות של האגודה;

ומורה שהוראות הסעיף  6)1()ב( לפקודה,  מהוראות סעיף   )2(
האמור יחולו על האגודה בשינויים אלה: כל תאגיד רשאי 

להיות חבר האגודה;

הסעיף  שהוראות  ומורה  לפקודה,   )1(16 סעיף  מהוראות   )3(
בהצבעה  אלה:  בשינויים  האגודה  על  יחולו  האמור 
בהתאם  קולות  מספר  חבר  לכל  יהיה  הכללית  באסיפה 

למספר מניות האגודה שבבעלותו.

כ"ט באייר התש"ע )15 במרס 2010(
)חמ 983—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 336.

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 25 סעיף  לפי  צו  לתת  כוונתי  על  מודיע  אני  התשי"ז-11957 
שנחתם  הכללי,  הקיבוצי  ההסכם  תחולת  את  המרחיב  לחוק, 
 ,7009/2010 2010( שמספרו  בינואר   21( ו' בשבט התש"ע  ביום 
הסתדרות  לבין  בישראל  והבונים  הקבלנים  התאחדות  בין 

העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי הבניין.

י"ד באייר התש"ע )28 באפריל 2010(
)חמ 107—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

הודעה על מינוי חברים וממלאי מקומם לוועדת מחקר
לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)ו( לחוק לעידוד מחקר ופיתוח 
בתעשיה, התשמ"ד-11984 )להלן - החוק(, אני מודיע, כי לפי 
סעיף 9)א( ו–)ה( לחוק, מונו הרשומים מטה לחברי ועדת מחקר 

וממלאי מקום בה2, לתקופה של שלוש שנים, כמפורט להלן:

נציגי משרד האוצר, שמינה שר האוצר מבין עובדי משרדו:

אלון מסר, ת"ז 040172017, וממלא מקומו דני גלושנקוב, ת"ז 
304569791 )מינוי מיום כ"א בכסלו התש"ע )8 בדצמבר 2009((;

מינויו הקודם של חבר ועדת המחקר חגי עידו ושל אוהד 
רייפן לממלא מקומו - בטל3.

דפנה ורנר, ת"ז 060405800, לממלאת מקום נציג משרד האוצר 
בפברואר   28( התש"ע  באדר  י"ד  מיום  )מינוי  המחקר  בוועדת 

;))2010

מינויו הקודם של ממלא מקום נציג משרד האוצר בוועדת 
המחקר, אבי חיימוב - בטל4.

מען הוועדה - רח' בנק ישראל 5, קרית הממשלה, ירושלים.

כ"ג בניסן התש"ע )7 באפריל 2010(
)חמ 1873—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשס"ו, עמ' 246.

2  י"פ התשס"ח, עמ' 3448.

3  י"פ התשס"ח,ע מ' 3448.

4  י"פ התשס"ח, עמ' 3448.

מינוי מפקח על המכרות
לפי פקודת המכרות

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת המכרות1, אני ממנה 
המכרות,  על  למפקח   ,028745859 ת"ז  וירצבורגר,  יוסף  את 

במקומו של ד"ר יעקב מימרן2.

י"ד באייר התש"ע )28 באפריל 2010(
)חמ 837—3(  

עוזי לנדאו  
שר התשתיות הלאומיות  __________

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 910.

2  י"פ התשנ"ז, עמ' 3623.

מינוי זמני של ממונה על ענייני הנפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

2 לחוק הנפט, התשי"ב-11952,  לפי סעיף  בתוקף סמכותי 
אני ממנה את אבי הוניגשטיין, ת"ז 14454805, מרכז ענייני נפט 
ביחידת רישוי אוצרות טבע, לממונה על ענייני הנפט מיום י"ח 
 11( באייר התש"ע  כ"ז  יום  עד   )2010 במאי   2( באייר התש"ע 

במאי 2010(.

י"ד באייר התש"ע )28 באפריל 2010(
)חמ 837—3(  

עוזי לנדאו  
שר התשתיות הלאומיות  __________

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 322.



3233 ילקוט הפרסומים 6094, כ"ד בסיוון התש"ע, 6.6.2010

 מינוי נציג משרד התשתיות הלאומיות בקרן
לשיקום מחצבות

לפי תקנות המכרות )קרן לשיקום מחצבות(, התשל"ח-1978

)קרן  המכרות  לתקנות  2)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
יעקב  ד"ר  את  ממנה  אני  התשל"ח-11978,  מחצבות(,  לשיקום 
לשיקום  בקרן  הלאומיות  התשתיות  משרד  לנציג  מימרן 

מחצבות.

י"ד באייר התש"ע )28 באפריל 2010(
)חמ 837—3(  

עוזי לנדאו  
שר התשתיות הלאומיות  __________

1  ק"ת התשל"ח, עמ' 1626; התשנ"ט, עמ' 179.

הסמכת מאבטח
 לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור,

התשס"ה-2005

לחוק סמכויות לשם שמירה   7 לפי סעיף  בתוקף סמכותי 
על ביטחון הציבור, התשס"ה-12005 )להלן - החוק(, אני מסמיך 
ירושלים  במזרח  מתחמים  באבטחת  המועסק  מאבטח  כל 
המאובטחים מכוח החלטת ממשלה מס' 1073, מיום ב' בשבט 
והנוהל  מאובטח(,  מתחם   - )להלן   )2007 בינואר   21( התשס"ז 
שהוצא מכוחה, למאבטח לעניין החוק )להלן - מאבטח(, ובלבד 

שקצין מוסמך אישר את כשירותו.

סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט, לפי סעיף 
3 לחוק, יהיו כמפורט להלן: 

בכלי  אדם,  של  גופו  על   - מאובטח  למקום  כניסה  בעת   )1(
תחבורה, במטען או בטובין אחרים; 

במתחם המאובטח ובסביבתו הקרובה - על גופו של אדם   )2(
או בכלי תחבורה, אם היה למאבטח חשד סביר שהאדם 
נושא עמו שלא כדין נשק, או עומד לעשות שימוש שלא 
בכלי  נמצא  כדין  שלא  המוחזק  שהנשק  או  בנשק,  כדין 

תחבורה.

תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור 
ויש בידו תעודת מאבטח תקפה.

י"ד באייר התש"ע )28 באפריל 2010( 
)חמ 3-3595(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  __________

1  ס"ח התשס"ה, עמ' 758.

מינוי ממונים למועצה הדתית בית דגן
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-11971, אני ממנה את עמרם 
איבגי, ת"ז 067891051, לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה על 
המועצה הדתית בית דגן ואת אהרון אהרוני, ת"ז 041536962, 

לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה.

ט"ו באייר התש"ע )29 באפריל 2010(
)חמ 140—3(  

יעקב מרגי  
שר לשירותי הדת  __________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 130.

מינוי ממונים למועצה הדתית חדרה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  ממנה  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
ישעיהו מלכא, ת"ז 063056659, במקומו של עמרם איבגי, ת"ז 
2067891051, לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה על המועצה 

הדתית חדרה.

תוקף המינוי מיום ט"ו באייר התש"ע )29 באפריל 2010( עד 
יום י"ד באייר התשע"ב )6 במאי 2012(.

ט"ו באייר התש"ע )29 באפריל 2010(
)חמ 140—3(  

יעקב מרגי  
שר לשירותי הדת  __________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.

2  י"פ התשס"ז, עמ' 2114.

מינוי ממונים למועצה הדתית ירוחם
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  ממנה  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
סמכות  בעל  ממונה  לכהונת   ,062381918 ת"ז  מלכה,  אברהם 
ת"ז  ברודז'ק,  חיים  ואת  ירוחם  הדתית  המועצה  על  הכרעה 

030501183, לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה.

תוקף המינוי מיום ט"ו באייר התש"ע )29 באפריל 2010( עד 
יום י"ד באייר התשע"א )18 במאי 2011(.

ט"ו באייר התש"ע )29 באפריל 2010(
)חמ 140—3(  

יעקב מרגי  
שר לשירותי הדת  __________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי הדת היהודיים 
]נוסח משולב[, התשל"א-11971, קבעתי שהמועצה הדתית תל 

מונד תהיה בת שבעה חברים והרכבתי אותה כדלהלן:

מס' זהות ________________________השם 

030458376 משה הלל 
054564729 יוסף ספיר 
067808873 אברהם אמיר 
067891150 דוד אוחיון 
028481281 נועם אשכולי 
017436239 משה זארין 
034165670 רחל ענקי 

תוקף המינוי מיום כ' באייר התש"ע )4 במאי 2010(.

כ' באייר התש"ע )4 במאי 2010(
)חמ 140—3(  

יעקב מרגי  
שר לשירותי הדת  __________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 130.
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הודעה על הסמכה
לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981

לתוספת  )ו(  פרט  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
התשמ"א- השבים,  ותקנת  הפלילי  המרשם  לחוק  הראשונה 
11981 )להלן - החוק(, הסמכתי את הממונה על הביטחון במרכז 
למיפוי ישראל )להלן - המרכז( לקבל מידע מן המרשם הפלילי 
עובדים  של  מינוי  ביטול  או  מינוי  לעניין  והכל  החוק,  לפי 
שירות  או  תפקוד  עבודה,  לעניין  וכן  עבודתם,  לעניין  במרכז, 

למען המרכז בידי אדם אחר.

ח' באייר התש"ע )22 באפריל 2010(
)חמ 2096—3(  

שמואל הולנדר  
נציב שירות המדינה  __________

1  ס"ח התשמ"א, עמ' 322.

הודעה בדבר בתי משפט שבהם תתקיים שמיעת ילדים
לפי תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התש"ע-2010

האזרחי  הדין  סדר  לתקנות   2 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בתי  כי  מודיע  אני  התש"ע-12010,  שעה(,  )הוראת 
שבהם תתקיים שמיעת ילדים לפי פרק כ'2 לתקנות סדר הדין 
משפחה  לענייני  המשפט  בית  הם  התשמ"ד-21984,  האזרחי, 

בירושלים ובית המשפט לענייני משפחה בחיפה.

ח' באייר התש"ע )22 באפריל 2010(
)חמ 1778—3(  

משה גל, שופט  
מנהל בתי המשפט  __________

1  ק"ת התש"ע, עמ' 874.

2  ק"ת התשמ"ד עמ' 2220.

הודעה על עדכון סכומים
 לפי תקנות העיריות )חתימה על מסמכים מסוימים(,

התש"ך-1959

אני מודיע לפי תקנה 2א)ד( לתקנות העיריות )חתימה על 
מסמכים מסוימים(, התש"ך-11959 )להלן - התקנות(, כי עקב 
 2010 פברואר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  מדד  עליית 
 ,2009 אוגוסט  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  מדד  לעומת 
התעדכנו הסכומים המופיעים בסעיף 2 לתקנות ועוגלו כאמור 
בתקנה 2א)ב( ו–)ג(, והם החל מיום י"ז בניסן התש"ע )1 באפריל 

2010(, כלהלן:

הסכום שבסעיף 2)1( לתקנות - "84,800";  .1

הסכום שבסעיף 2)2( לתקנות - "169,700";  .2

הסכום שבסעיף 2)3( לתקנות - "565,600".  .3

י"ב באייר התש"ע )26 באפריל 2010(
)חמ 654—3(  

גבריאל מימון  
המנהל הכללי של משרד הפנים  __________

1  ק"ת התש"ך, עמ' 400; התשס"ד, עמ' 802.

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

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

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

__________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30.

לקביעת  שיטות  מטקסטיל:  רצפה  חיפוי   -  6 חלק   1108 ת"י 
המסה, מאפריל 2010 בא במקום התקנים האלה: ת"י 1108 
חלק 1 מנובמבר 1980, ת"י 1108 חלק 2 מנובמבר 1980 ות"י 

1108 חלק 6 מינואר 1983;

מערכות מתזים  - התקנה, מאפריל 2010 בא במקום  ת"י 1596 - 
המהדורה מנובמבר 12002;

חוזק ההידבקות  קביעת  לאריחים:  דבקים   -  6 חלק   4004 ת"י 
במקום  בא   2010 מאפריל  צמנטיים,  דבקים  של  במתיחה 

המהדורה מיוני 2002;

סימון מוצרי פלטינה ובדיקתם, מאפריל 2010; ת"י 5853 - 

פלסטיק מתכלה ומוצריו, מאפריל 2010; ת"י 6018 - 

עקרונות   - חיים  מחזור  הערכת   - סביבתי  ניהול   -  14040 ת"י 
ומסגרת, מאפריל 2010 בא במקום המהדורה מאוגוסט 1998;

ת"י 14050  - ניהול סביבתי - מונחים והגדרות, מאפריל 2010 
בא במקום המהדורה מאוגוסט 1999;

ת"י 19784 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - מנשק תכנות ליישומים 
ביומטריים: מפרט דרישות ל–BioAPI, מאפריל 2010;

ת"י 24714 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - ביומטריה - שיקולים 
שיפוטיים וחברתיים ליישומים מסחריים: הנחיה כללית, 

מאפריל 2010;

כלליות  דרישות  רפואי:  חשמלי  ציוד   -  1.6 חלק   60601 ת"י 
נלווה:  תקן   - חיוניים  ולביצועים  בסיסית  לבטיחות 

שמישות, מאפריל 2010;

דרישות  רפואי:  לשימוש  חשמלי  ציוד   -  1.8 חלק   60601 ת"י 
תקן   - חיוניים  ולביצועים  בסיסית  לבטיחות  כלליות 
נלווה: דרישות כלליות, בדיקות והנחיות בעבור מערכות 
אזעקה בציוד חשמלי לשימוש רפואי ובמערכות חשמליות 

לשימוש רפואי, מאפריל 2010.

ט"ז באייר התש"ע )30 באפריל 2010(
)חמ 95—3(  

דני גולדשטיין  
המנהל הכללי של מכון  

התקנים הישראלי  

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

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

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

ת"י 5435 - מערכות תחבורה ציבורית מסילתית בנתיב קבוע: 
 2010 מאפריל   1 מס'  תיקון  גיליון  אש,  בטיחות  דרישות 

למהדורה מינואר 2006;

מערכות ניהול איכות - דרישות, גיליון תיקון מס' 1  ת"י 9001 - 
מאפריל 2010 למהדורה מאפריל 2009.

ט"ז באייר התש"ע )30 באפריל 2010(
)חמ 95—3(  

דני גולדשטיין  
המנהל הכללי של מכון  

התקנים הישראלי  __________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30.
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בפטור מחובת  למינוי למשרות  הודעה בדבר תנאים 
מכרז פומבי

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

מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 41 לחוק שירות 
ובהתאם  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  )מינויים(,  המדינה 
עקרונות  הכנסת  של  הכספים  ועדת  קובעת  לחוק,   21 לסעיף 
בכנסת  למשרות  מועמדים  לאיתור  ועדה  לפעילות  כלליים 

שייקבעו כמשרות הפטורות מחובת המכרז, כמפורט להלן:

הוועדה תהיה בהרכב מקצועי רחב; בדרך כלל יהיו בוועדה   )1(
חמישה חברים: המנהל הכללי של הכנסת והוא יהיה היושב 
בשירות הציבור,  בכירים  עובדים  מקרב  נציגים  שני  ראש, 
ונציג  וניסיון בתחום הרלוונטי  ציבור בעלי מומחיות  נציג 
החברים  קביעת  הכנסת;  עם  קרובה  היכרות  בעל  ציבור 
לאופי  בהתאם  בנפרד,  משרה  כל  לגבי  תיעשה  הנוספים 

המשרה ולכישורים הנדרשים מהמועמדים;

הוועדה תפרסם בפומבי הודעה על המשרה וכי מועמדים   )2(
שרואים עצמם מתאימים, רשאים להגיש את מועמדותם; 
למועמדים  ביוזמתה  לפנות  הוועדה  תוכל  כך,  על  נוסף 

פוטנציאליים ולהזמינם לנציג מועמדות;

תנאי  ואת  המשרה  מאפייני  את  ותפרסם  תקבע  הוועדה   )3(
הסף הנדרשים מן המועמדים;

הוועדה תיבחן את כישוריהם וסגולותיהם של המועמדים   )4(
היא  רשאית  כך  ולשם  לה,  שתיראה  דרך  בכל  למשרה, 
לדרוש חוות דעת ביחס לכשירותו של המועמד מכל מי 

שתראה לנכון, בכפוף לכל דין;

עם סיום דיוניה, תגיש הוועדה את המלצותיה ליושב ראש   )5(
הכנסת, הוועדה תגיש לאישור יושב הראש מועמד אחד 
רשאית  ואולם  ביותר;  כמתאים  אחד  מועמד  מצאה  אם 
מועמדים,  שלושה  או  שניים  הראש  ליושב  להציע  היא 

הוועדה תנמק את המלצותיה;

המליצה ועדת האיתור על יותר ממועמד אחד, יבחן יושב   )6(
ראש הכנסת את המועמדים ויביא לאישור ועדת הכספים 

של הכנסת מועמד אחד בלבד.

כ"ג בניסן התש"ע )7 באפריל 2010(
)חמ 274—3(  

משה גפני  
יושב ראש ועדת הכספים  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

הודעה בדבר קביעת משרה בכנסת שלא תחול עליה 
חובת מכרז

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

מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 41 לחוק שירות 
ובהתאם  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  )מינויים(,  המדינה 
לסעיף 21 לחוק, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת בישיבתה 
מיום כ"ג בניסן התש"ע )7 באפריל 2010( לקבוע פטור מחובת 
מכרז פומבי, לפי סעיף 19 לחוק, למשרת חשב הכנסת, בתנאי 
מועמדים  לאיתור  ועדה  של  מיוחד  הליך  לגביה  שיקוים 
שעקרונות פעולתה נקבעו על ידי ועדת הכספים של הכנסת 
פומבי2,  בהודעה בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור ממכרז 

וחבריה יהיו כמפורט להלן:

__________
1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

2  י"פ התש"ע, עמ' 3235.

המנהל הכללי של הכנסת - יושב ראש;  )1(

הבכירים  התפקידים  בעלי  מקרב  נציג  או  הכללי  החשב   )2(
במשרד החשב הכללי - חבר;

עובד בכיר של בנק ישראל שימנה נגיד בנק ישראל - חבר;  )3(

שימנה  המשרה  בתחומי  והיכרות  ידע  בעל  ציבור  נציג   )4(
שירות  נציב  עם  בהתייעצות  הכנסת,  של  הכללי  המנהל 

המדינה - חבר;

נציג ציבור בעל היכרות קרובה עם הכנסת שימנה המנהל הכללי   )5(
של הכנסת, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה - חבר.

הוא  הכנסת  חשב  למשרת  ממכרז  הפטור  כי  בזה  מובהר 
כפופה  ותהיה  המשרה  תחזור  שלאחריו  ובלבד  חד–פעמי 

לחובת המכרז.

כ"ג בניסן התש"ע )7 באפריל 2010(
)חמ 274—3(  

משה גפני  
יושב ראש ועדת הכספים  

הסמכה
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי על פי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות 
אני  התשס"ח-12008,  פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
מסמיך בזה את עובד האיגוד עמנואל חתוכה, ת"ז 051329118, 
כל  בזה  לו  ומוקנות  סביבתית  אכיפה  פקח  של  לתפקיד 

הסמכויות לפי חוק זה.

כ"ז בשבט התש"ע )11 בפברואר 2010(
)חמ 4029—3(  

אילן שדה  
יושב ראש איגוד ערים לשמירת  
איכות הסביבה )שרון - כרמל(  __________

1  ס"ח התשס"ח 534; התשס"ט, עמ' 146.

הסמכה מיוחדת של מנהלי לשכות הוצאה לפועל 
להטיל תפקידי ביצוע

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,  ההוצאה  לחוק  5)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ההוצאה  לשכות  מנהלי  כל  את  מסמיך  אני  התשכ"ז-11967, 
ביצוע  משפט,  בית  פקיד  שאיננו  אדם,  על  להטיל  לפועל, 
הליכים שבתחום סמכותו של מנהל לשכת הוצאה לפועל אחר, 

ביחס להליכים האלה:

עיקול ברישום, הוצאת מעוקלים, הליך משולב עם עיקול 
מקרקעין,  לפינוי  הודעות  מסירת  רכב,  כלי  תפיסת  והוצאה, 

פינוי מקרקעין.

תפקידי  להטיל  לפועל  מוציאים  של  מיוחדת  הסמכה 
ביצוע2 - בטלה.

כ"ב באייר התש"ע )6 במאי 2010(
)חמ 1121—3(  

דוד מדיוני  
מנהל מערכת ההוצאה לפועל  __________

 1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התש"ן, עמ' 126; התשנ"א, עמ' 198; 

   התשס"ט, עמ' 42.
2  י"פ התשס"א, עמ' 3941; התשס"ב, עמ' 391.
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הודעה בדבר חילוט טובין
לפי פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-1979

אני מודיע, בהתאם לסעיף 9 לפקודת היבוא והיצוא ]נוסח 
שמען  להלן,  המפורטים  הטובין  כי  התשל"ט-11979,  חדש[, 
האמורה,  לפקודה  7)א(  סעיף  לפי  חולטו  ידוע,  אינו  בעליהם 

מאחר שיובאו בניגוד לצו מתן רישיונות יבוא, 21939:

מס' התיק: 0409/3657

תיאור הטובין: רכב מסג פורד פיאסטה, שנת ייצור 1991, מס' 
רישוי KE 1030 91, שילדה מס' 03372.

מס'  ספרדי  דרכון   -  CONWILLIAM COSTELLO הטובין:  בעל 
.T 976041

מקום אחסנה: מחסן נעמן, אשדוד.

י"ד באייר התש"ע )28 באפריל 2010(
)חמ 964—3(  

יהודה נסרדישי  
מנהל רשות המסים בישראל  __________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 624.

2  ע"ר 1939, תוס' 2, עמ' 1201; ק"ת התשי"ט, עמ' 541.

הודעה על מחיקת רישום תאגיד משלח בין–לאומי 
מפנקס המשלחים הבין–לאומיים
לפי חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964

המכס,  סוכני  לחוק  11)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11964, ובהתאם לסעיף 24ב לחוק האמור, אני מודיע 
של  הבין–לאומיים  המשלחים  מפנקס  רישומו  מחיקת  על 
התאגיד ט.ל. שירותי מכס ושילוח בינלאומי, שמספרו בפנקס 

275, לפי בקשתו.

המחיקה היא לצמיתות והיא בתוקף מיום ט' באדר התש"ע 
)23 בפברואר 2010(.

כ"א באייר התש"ע )5 במאי 2010(
)חמ 495—3(  

יהודה נסרדישי  
מנהל רשות המיסים בישראל  

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 16; התשנ"ה, עמ' 356.

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941, 
אני מודיע כי נתתי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 315 - "הפרשה 
נוספת לחובות מסופקים", וכי תיקנתי אותה, את הוראות ניהול 
בנקאי תקין מס' 311 - "יחס הון מזערי"2 ואת הוראת ניהול בנקאי 
תקין מס' 325 - "ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב"3, 
בחוזר מס' ח-2259-06, אשר לפיו מועד תחילת התיקונים ביום 

כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2011(.

כ"ט בניסן התש"ע )13 באפריל 2010(
)חמ 3537—3(  

רוני חזקיהו  
המפקח על הבנקים  __________

1  ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.

2  י"פ התשס"ו, עמ' 3852.

3  י"פ התשס"ו, עמ' 1583 ועמ' 2444.

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה
לפי פקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972

משולב[,  ]נוסח  הסטטיסטיקה  לפקודת   16 סעיף  לפי 
התשל"ב-11972, אני מודיע כי מדד המחירים לצרכן לחודש מרס 

2010 היה כמפורט להלן:

המדד על בסיס ממוצע 2008 - 104.3 נקודות;  )1(

המדד על בסיס ממוצע 2006 - 109.6193 נקודות;  )2(

המדד על בסיס ממוצע 2002 - 113.7848 נקודות;  )3(

המדד על בסיס ממוצע 2000 - 121.5222 נקודות;  )4(

המדד על בסיס ממוצע 1998 - 129.2996 נקודות;  )5(

המדד על בסיס ממוצע 1987 - 494.9074 נקודות;  )6(

המדד מקושר לבסיס ספטמבר 1951 - 31,126,899.7734 נקודות.  )7(

ז' באייר התש"ע )21 באפריל 2010(
)חמ 892—3(  

שלמה יצחקי  
הסטטיסטיקן הממשלתי  __________

 1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמ' 500; ס"ח התשל"ח, 

   עמ' 201.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן  בר/8/51  לתכנית  ובהתאם  והבניה, התשכ"ה-11965, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2293 עמ'  התשמ"ו,   ,3347
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  שורקות  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

גוש 3739, ח"ח 8, שטח ההפקעה: 3,986 מ"ר; הייעוד: אזור 
ספורט.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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ולבניה  לתכנון  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  ברנר,  בגבעת  שורקות 

העבודה הרגילות בימים א', ג', ה', בין השעות 13.00-8.30.

ט' בניסן התש"ע )24 במרס 2010(
)חמ 3-2(

עמי יפרח  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה שורקות  

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 
שהודעה  ג/7342  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4935, התשס"א, עמ' 
455 ולתכנית ג/15346 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
התכניות(,   - )להלן    3646 עמ'  התשס"ח,   ,5824 הפרסומים 
ולבניה הגליל המרכזי  בזה הוועדה המקומית לתכנון  מוסרת 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות 
המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה  בתוספת 

מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

 ,34 ח"ח   ,18768 גוש   ;111  ,33  ,27  ,26  ,25 ח"ח   ,18772 גוש 
.62 ,37 ,35

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה המקומית שווקים 
השוק העירוני מול מכבי אש, ת"ד 460, עכו 24314, וכל מעוניין 

רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ב' באדר התש"ע )16 בפברואר 2010(
)חמ 3-2(

מהנא הזימה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל המרכזי  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/10341 )להלן 

- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
5471, התשס"ו, עמ' 934, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מבוא העמקים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
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

גוש 16876, ח"ח 12; היישוב: יפיע; הייעוד: דרכים, שצ"פ, 
שטח למבני ציבור.

העתק התכנית ותשריט ההפקעה שנערך על פיה מופקדים 
במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רח' 
ציפורן 5, נצרת עילית, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות 

העבודה הרגילות.

כ"ז בטבת התש"ע )13 בינואר 2010(
)חמ 3-2(

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

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 
ג/11950,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
 ,5343 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
שהודעה  4/מעמק/31/11950,  מס'  ותכנית   446 עמ'  התשס"ה, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5631, התשס"ז, עמ' 
1732 )להלן - התכניות(, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מבוא העמקים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
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 

__________
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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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 16877, ח"ח 14, 36, 38, 43, 44; גוש 16882, ח"ח 43, 45, 
46, 48, 49, 51, 60; גוש 16884, חלקות 16, 20, ח"ח 11, 24, 27, 28, 
יפיע; הייעוד: דרכים, שצ"פ, שטח למבני  35; היישוב:   ,30  ,29

ציבור, חניה ציבורית.

פיהן  על  שנערך  ההפקעה  ותשריט  התכניות  העתקי 
מבוא  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  מופקדים 
העמקים, רח' ציפורן 5, נצרת עילית, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בהם בשעות העבודה הרגילות.

כ"ט באדר התש"ע )15 במרס 2010(
)חמ 3-2(

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

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 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, מודיעה בזה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
כי החליטה לחזור בה מכוונתה להפקיע את הקרקע המתוארת 
בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 
לעניין   ,29 עמ'  התשל"ט,   ,2472 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 

תכנית מיתאר מקומית רח/233.

תוספת

גוש 3704, ח"ח 515.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה רחובות, רח' בילו 2, רחובות, וכל מעוניין רשאי לעיין בו 

בשעות העבודה הרגילות.

י"א באייר התש"ע )10 במאי 2010(
)חמ 3-3(

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 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 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, מודיעה בזה 
הוועדה(,   - )להלן  ולבניה אשקלון  לתכנון  הוועדה המקומית 
כי החליטה לחזור בה מכוונתה להפקיע את הקרקע המתוארת 
בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 
לעניין   ,2988 עמ'  התשנ"ב,   ,3999 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 

תכנית מס' 11/107/03/4.

תוספת

 213 ח"ח   ,1931 בגוש   24 מס'  מגרש  נפתי,  מרכז  אשקלון 
)לשעבר 111(, 150 )לשעבר 119(, 153 )לשעבר 22(, 157 )לשעבר 

85(; שייעודו שטח למוסד ציבורי.

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

הרגילות.

ז' באייר התש"ע )21 באפריל 2010(
)חמ 3-3(

בני וקנין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
חד/813  מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,3301 עמ'  התשנ"ב,   ,4007 הפרסומים 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  חדרה  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   ,5633 עמ'  התשס"ט,   ,5995 הפרסומים 

והמוחלט של עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 7727, חלקות 131, 145, 146, 148 בשלמות.

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

כ' באייר התש"ע )4 במאי 2010(
)חמ 3-4(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הר/במ/3/600 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,3627 עמ'  התשנ"א,   ,3918 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון )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 
5961, התשס"ט, עמ' 4245, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית הוד השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

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

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

הרגילות.

כ' באייר התש"ע )4 במאי 2010(
)חמ 3-4(

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה הוד השרון  __________
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 מס' נס/1/1 )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
1874, התשל"ג, עמ' 427, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה נס ציונה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
6031, התש"ע,  ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים   5 לפי סעיפים 
עמ' 912, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3637, ח"ח 426.

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

כ"ז באייר התש"ע )11 במאי 2010(
)חמ 3-4(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה נס ציונה  __________
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 מס' רצ/48/5/1 )להלן 
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
4347, התשנ"ו, עמ' 370, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
כי  - הפקודה(,  )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4381, התשנ"ו, עמ' 
1636, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

יואל  תש"ח,  שד'  הרצל,  רחובות   ,21-19 ח"ח   ,3924 גוש 
דרובין.

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

י"ג באייר התש"ע )27 באפריל 2010(
)חמ 3-4(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  __________

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 
רצ/32/5/1  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,2181 עמ'  התשמ"ה,   ,3193 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  לציון  ראשון  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   ,2250 עמ'  התשנ"א,   ,3870 הפרסומים 
זו  הודעה  פרסום  מיום  לציון  ראשון  עיריית  של  והמוחלט 

ברשומות.

תוספת

יואל  תש"ח,  שד'  הרצל,  רחובות   ,21-19 ח"ח   ,3924 גוש 
דרובין.

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

י"ג באייר התש"ע )27 באפריל 2010(
)חמ 3-4(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.



ילקוט הפרסומים 6094, כ"ד בסיוון התש"ע, 6.6.2010 3240

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 
רצ/2/67/1  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,2679 עמ'  התשס"ה,   ,5397 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, בהתאם 
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 
5417, התשס"ה, עמ' 3461, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

רחובות   ,20-17 ח"ח   ,5419 גוש   ;12-10  ,7 ח"ח   ,5418 גוש 
מרק  היוזמה,  הקידמה,  שביט,  )בומה(  אברהם  אריה,  שנקר 

)מרה( מושביץ, התגלית.

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

ח' באייר התש"ע )22 באפריל 2010(
)חמ 3-4(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  __________

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 מס' רצ/23/1 )להלן 
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2890 עמ'  התשמ"ד,   ,3075
לתכנון ולבניה ראשון לציון )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 
4547, התשנ"ז, עמ' 4666, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 7281, חלקה 150 בשלמות, רח' אריאב חיים, שכ' רמת 
אליהו.

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

ח' באייר התש"ע )22 באפריל 2010(
)חמ 3-4(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  __________

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/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.

כ"ח בניסן התש"ע )12 באפריל 2010(
)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 מיתאר מקומית מס' 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  הצ/במ/1004/1/8 
פורסמה בילקוט הפרסומים 4970, התשס"א, עמ' 1963, מצהירה 
 - )להלן  השרון  מזרח  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  ביחס  אשר 
לקניינה  תהיה   ,1905 עמ'  התש"ע,   ,6062 הפרסומים  בילקוט 
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית זמר מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תוספת

גוש 8658, חלקה 45, בשטח של 2,680 מ"ר; הייעוד: שצ"ב 
שטח ספורט.

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

הרגילות.

כ"ח בניסן התש"ע )12 באפריל 2010(
)חמ 3-4(

אלי שמחון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מזרח השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
עח/200,  האלה:  לתכניות  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 2553, 
בדבר  שהודעה  )עח(,  משמ/7  ותכנית   1905 עמ'  התשל"ט, 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3449, התשמ"ז, עמ' 1611 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה  התכניות(,   - )להלן 
ולבניה עמק חפר )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
6066, התש"ע,  ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים   5 לפי סעיפים 
עמ' 2004, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית 

עמק עפר מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

שטח הקרקע: מגרש א' המהווה ח"ח 1 בגוש 8345, בשטח 
חום  בצבע  כמסומן  מ"ר,   19,834.00 מתוך  מ"ר,   10.207.00 של 
מתוחם חום כהה בתשריט התכנית משמ/7 )עח( הערוך בקנה 

מידה 1:10,000 1:2,500 ובתשריט בקנה מידה 1:1,250.

 27.00 של  בשטח   ,8345 בגוש   33 ח"ח  המהווה  ב'  מגרש 
מ"ר מתוך 5,134.00 מ"ר כמסומן בצבע חום מתוחם חום כהה 
 1:10,000 מידה  בקנה  הערוך  )עח(  משמ/7  התכנית  בתשריט 

1:2,500 ובתשריט בקנה מידה 1:1,250.

הוועדה  במשרדי  נמצאים  ההפקעה  תשריט  העתקי 
המקומית עמק חפר, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בלא תשלום 

בשעות העבודה הרגילות.

י"ב באייר התש"ע )26 באפריל 2010(
)חמ 3-4(

רני אידן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה עמק חפר  __________
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 הצ/97/1-2 )להלן 
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
4162, התשנ"ד, עמ' 648, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה שרונים )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 4949, התשס"א, 
המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,1097 עמ' 

המקומית כפר יונה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

כפר יונה - רח' האגוז, גוש 8152, ח"ח 55-47, 67, 74, 75, 
המסומן  לפי  ושבילים  משולבות  דרכים  לדרכים,  המיועדים 

בתכנית.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, רח' הצורן 1, אזור 
התעשייה רמת פולג, דרום נתניה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו 

בשעות העבודה הרגילות.

כ"ז באייר התש"ע )10 במאי 2010(
)חמ 3-4(

סמדר אהרון נוחם  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה שרונים  

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  ג/5049  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2987 עמ'  התשמ"ח,   ,3575
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עפולה  ולבניה  לתכנון 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
והמוחלט של  לקניינה הגמור  1907, תהיה  6062, התש"ע, עמ' 

עיריית עפולה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 16707, ח"ח 55.

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

כ"ז בניסן התש"ע )11 באפריל 2010(
)חמ 3-4(

חביב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה עפולה  __________
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'  ערים  בניין  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ג/8760 
בזה  מצהירה   ,1861 עמ'  התשנ"ז,   ,4486 הפרסומים  בילקוט 
 - )להלן  אלונים  גבעות  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
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 
לקניינה  תהיה   ,4669 עמ'  התש"ס,   ,5973 הפרסומים  בילקוט 
הודעה  פרסום  מיום  מנדא  כפר  מועצת  של  והמוחלט  הגמור 

זו ברשומות.

תוספת

ציבור  מבני  שטח  הייעוד:   ;16  ,15  ,12 ח"ח   ,17559 גוש 
ודרך.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
מעוניין  וכל   ,20200 שפרעם   ,505 ת"ד  אלונים,  גבעות  ולבניה 

רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ט"ו באייר התש"ע )29 באפריל 2010(
)חמ 3-4(

סלאם חאמד  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה גבעות אלונים  

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 מיתאר מקומית מס' 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה  גנ/15324 
בזה  מצהירה   ,1672 עמ'  התשס"ח,   ,5769 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה(,   - )להלן  משגב  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
)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   ,1907 עמ'  התש"ע,   ,6062 הפרסומים 
והמוחלט של המועצה האזורית משגב מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תוספת

)לשעבר   34 ח"ח   ,)19352 גוש  )לשעבר   19884 גוש  הררית, 
מיתקן  ההפקעה:  מטרת  מ"ר;   124 ההפקעה:  שטח   ,)20 ח"ח 

להספקת מים.

כ' באייר התש"ע )4 במאי 2010(
)חמ 3-4(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה משגב  __________
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 מיתאר מקומית מס' 
ג/במ/79 - טל אל )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה 
פורסמה בילקוט הפרסומים 4265, התשנ"ה, עמ' 920, מצהירה 
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה משגב )להלן - הוועדה(, 
)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   ,5823 עמ'  התשס"ט,   ,5999 הפרסומים 
והמוחלט של המועצה האזורית משגב מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תוספת

כביש הגישה לישוב טל-אל, גוש 18459 -

שטח ההפקעה )במ"ר(חלקי חלקה

1232

141,128

1516,612

181,156

מטרת ההפקעה: כביש הגישה ליישוב טל-אל.

כ' באייר התש"ע )4 במאי 2010(
)חמ 3-4(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה משגב  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מפורטת מס' ג/5071 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,29 עמ'  התשנ"ד,   ,4146 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  הגליל  שפלת  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   ,3137 עמ'  התשס"ז,   ,5680 הפרסומים 
והמוחלט של המועצה המקומית כאבול מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תוספת

גוש 19609, ח"ח 8-1, 13, 15, 16, 75, 82-77, 85, 89, 90, 96-92; 
הייעוד: דרך.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  
 ,24930 טמרה   ,377 ת"ד  הגליל,  גני  ליד  הגליל,  ולבניה שפלת 
טל' 04-9868670, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בימי קבלת קהל 

בימים: ב', ג', ד' בין השעות 12.30-8.30.

כ' באייר התש"ע )4 במאי 2010(
)חמ 3-4(

סמיר והבה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שפלת הגליל  __________

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה, 
23/110/02/19 מפורטת  לתכנית  ובהתאם   התשכ"ה-11965, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,2893 עמ'  התשמ"ב,   ,5198 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבניה רמת חובב )להלן - הוועדה(, בהתאם 
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 
של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,1134 עמ'  התש"ע,   ,6038
המועצה המקומית תעשייתית רמת חובב מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תוספת

1; הייעוד:  מס' התכנית: 23/110/02/19, גוש 100177, ח"ח 
שטח ציבורי פתוח.

שטח בדונםמגרש

2375.912 

240.168

המקומית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
שבמועצה התעשייתית רמת חובב, וכל מעוניין רשאי לעיין בו 

בשעות העבודה הרגילות.

ג' בניסן התש"ע )18 במרס 2010(
)חמ 3-4(

אנדריי אוזן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

הודעה לפי חוק הצהרות מוות

בבית המשפט לענייני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז

ת"ע 107670/08

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ובעניין: הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים 
בהודעה,

עו"ד  ב"כ  ע"י   ,003506052 ת"ז  הררי,  שושנה  והמבקשת: 
תל   ,1 עזריאלי  ממגדלי  ושות',  ציגנלאוב  בר-קהן,  בלושטיין, 

אביב 67021, טל' 03-6962999, פקס' 03-6966191.

הודעה

המשפט  בית  אל  פנתה  הנ"ל  המבקשת  כי  ידוע  להווי 
לענייני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז, בבקשה להצהיר 

על מותם של נספי השואה המפורטים להלן.

וזה תיאורם של נספי השואה לפי הצהרת המבקשת:

אברהם בורוס  .1
שנת לידתו: 1893.  

מקום מגוריו האחרון: זאקסנהאוזן.  
עיסוקו: פועל.  

השנה האחרונה שבה נראה המנוח בחיים: 1940.  

דורה שור )בורוס(  .2
שנת לידתה: 1897.  

מקום מגוריה האחרון: אושוויץ.  
עיסוקה: עקרת בית.  

השנה האחרונה שבה נראתה המנוחה בחיים: 1943.  

פרידה גוטפריד )בורוס(  .3
שנת לידתה: 1899.  

מקום מגוריה האחרון: אושוויץ.  
עיסוקה: עקרת בית.  

השנה האחרונה שבה נראתה המנוחה בחיים: 1943.  

נני וולף )בורוס(  .4
שנת לידתה: 1904.  

מקום מגוריה האחרון: אושוויץ.  
עיסוקה: מורה.  

השנה האחרונה שבה נראתה המנוחה בחיים: 1943.  

שמואל בורוס )בנו של אברהם בורוס(  .5
שנת לידתו: לא ידוע.  

מקום מגוריו האחרון: זאקסנהאוזן.  
עיסוקו: לא ידוע.  

השנה האחרונה שבה נראה המנוח בחיים: 1940.  

מנס בורוס )בנו של אברהם בורוס(  .6
שנת לידתו: לא ידוע.  

מקום מגוריו האחרון: אושוויץ.  
עיסוקו: לא ידוע.  

השנה האחרונה שבה נראה המנוח בחיים: 1943.  

לוטי שור )בתה של דורה שור(  .7
שנת לידתה: לא ידוע.  

מקום מגוריה האחרון: אושוויץ.  
עיסוקה: לא ידוע.  

השנה האחרונה שבה נראתה המנוחה בחיים: 1943.  

הארי גוטפורד )בנה של פרידה גוטפריד(  .8
שנת לידתו: לא ידוע.  

מקום מגוריו האחרון: אושוויץ.  
עיסוקו: לא ידוע.  

השנה האחרונה שבה נראה המנוח בחיים: 1943.  

פלוני )בנה/בתה של נני וולף(  .9
שנת לידתו: לא ידוע.  

מקום מגוריו האחרון: אושוויץ.  
עיסוקו: לא ידוע.  

השנה האחרונה שבה נראה המנוח בחיים: 1943.  

פלוני )בנה/בתה של נני וולף(  .10
שנת לידתו: לא ידוע.  

מקום מגוריו האחרון: אושוויץ.  
עיסוקו: לא ידוע.  

השנה האחרונה שבה נראה המנוח בחיים: 1943.  

פלוני )בנה/בתה של נני וולף(  .11
שנת לידתו: לא ידוע.  

מקום מגוריו האחרון: אושוויץ.  
עיסוקו: לא ידוע.  

השנה האחרונה שבה נראה המנוח בחיים: 1943.  

מקום לידתם של הנספים: פולין.

מקום מגוריהם הרגיל: ברלין.

אזרחותם: פולנית.

השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר: המבקשת: 
שושנה הררי, קיבוץ רוחמה.

ו/או  הנפטרים  ו/או  הנספים  על  ידיעות  לו  שיש  מי  כל 
צאצאיהם הנ"ל, מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט או לכל 
נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב 
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להצהרת  להתנגד  הרוצה  מעוניין,  אדם  וכל  פה,  בעל  ובין 
המוות, יתייצב לפני בית המשפט לענייני מ שפחה בתל–אביב-
והמרכז אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, 
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או 
מדינת  של  קונסולרי  או  דיפלומטי  נציג  לפני  הודעה  ימסור 
יחליט  כן  לא  טעמי ההתנגדות, שאם  יפרט את  ישראל, שבה 

בית המשפט כטוב בעיניו.

ענבל לוי, מזכירת בית המשפט

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 22520-03-10

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

ובעניין פירוק חברת סיבל נהריה בע"מ, ח"פ 51-200876-4.

והמבקשת: גלית סקוברוניק, ע"י ב"כ עו"ד אייל וייסמן ו/או 
מיטל תורג'מן-כהן, משד' משה גושן 49, קרית מוצקין, טל' -077

9636963, פקס' 077-9636964.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2010 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

21.6.2010 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

לפני מועד הדיון הנ"ל.

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

מיטל תורג'מן-כהן, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פש"ר 107/10

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

ובעניין פירוק חברת נאדר יזבק ושות' בע"מ, ח"פ 51-197193-9.

אבו  עואני   .2  .059504613 ת"ז  יזבק,  גיהאד   .1 והמבקשים: 
ע"י  כולם  יזבק, ת"ז 058555483,  אחמד, ת"ז 029774148. 3. מאגד 
ב"כ עו"ד מחמוד מרעי ו/או מאזן יזבק מבנין בני חוסני זועבי, ת"ד 

4084, נצרת 16140, טל' 04-6563939, פקס' 04-6563999.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.3.2010 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.6.2010 בשעה 10.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00 

ביום 19.6.2010.

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

מחמוד מרעי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

הודעה בדבר מתן צו לפירוק החברה

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 724/03

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

ובעניין פירוק חברת דילעם בניה פיתוח ועבודות עפר )1999( 
בע"מ, ח"פ 51-278090-9

והמבקש: עו"ד דורון לנגה - המפרק, מרח' רמב"ן 32, ירושלים 
92268, טל' 02-5619746, פקס' 02-5670226.

בית  ידי  על  ניתן   11.6.2009 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל.  הנזכרת  החברה  לפירוק  צו  בירושלים  המחוזי  המשפט 
בית המשפט המחוזי בירושלים הורה ביום 27.4.2010 על פרסום 

צו הפירוק פעם נוספת.

גם נושה אשר הגיש תביעת חוב בעבר, צריך להגיש את 
תביעת החוב פעם נוספת במועדים שלאחר פרסום זה בכפוף 

להוראות הדין.

בשעה   ,22.11.2010 ביום  תתקיים  ראשונה  נושים  אסיפת 
10.00, במשרדי הכונס הרשמי בירושלים.

 ,22.11.2010 ביום  תתקיים  ראשונה  משתתפים  אסיפת 
בשעה 10.30, במשרדי הכונס הרשמי בירושלים.

בשעה   ,29.11.2010 ביום  תתקיים  שניה  נושים  אסיפת 
10.00, במשרדי הכונס הרשמי בירושלים.

אסיפת משתתפים שניה תתקיים ביום 29.11.2010, בשעה 
10.30, במשרדי הכונס הרשמי בירושלים.

דורון לנגה, עו"ד, מפרק  

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי

הודעה על ניהול נכסים עזובים

בהתאם לתקנה 12)ב( לתקנות האפוטרופוס הכללי )סדרי 
בהתאם  כי  בזה,  מודיע  אני  התשל"ח-1978,  וביצוע(,  דין 
לסמכותי לפי סעיף 7 לחוק האמור, החלטתי לנהל את הנכסים 
העזובים השייכים לבעלים המפורטים ברשימה שלהלן, בלא 

צו ניהול:

תאריך ההחלטה: ירושלים: ג' באדר התש"ע )17 בפברואר 2010(.

מהות הנכס: כספים.

הבעלים:

המנוחה פרליה ריבק, ת"ז 316889039

המנוחה דבורה גרבר, ת"ז 311805659

המנוחה אולגה בורוכוביץ, ת"ז 310307707
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המנוחה אילונה גרוס לוראנד, ת"ז 016022535

הנעדר בלמשה גשאו

הנעדר יחזקאל אסקרי

הנעדר מאיר אסקרי

המנוחה ליודמילה ימפולסקי, ת"ז 306742768

המנוח שמואל בסקיר, ת"ז 314116302

המנוחה חוה קיבליס, ת"ז 017502576

המנוחה פאטמה אל חרם, ת"ז 035038595

המנוחה רבקה אטלן, ת"ז 012228730

יורשי ראלף גרין

המנוחה דוניה גילמן, ת"ז 314013491

המנוחה חיה קרמר, ת"ז 307017889

י"ז באדר התש"ע )3 במרס 2010(
שלמה שחר  

האפוטרופוס הכללי  

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

א.אדלר עיבוד שבבי בע"מ 
)ח"פ 51-088398-6(

)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 14.7.2010 בשעה 9.00, במשרדי החברה, רח' החרש 
7, מפרץ חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            אריה אדלר, מפרק

סקסס יו. אס )ישראל( בע"מ 
)ח"פ 51-406583-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,4 ברקוביץ'  ברח'   ,17.00 בשעה   15.7.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל יצחק רון, עו"ד     אמנון מלמד, עו"ד

מ פ ר ק י ם    

רמגל קפיטל בע"מ 
)ח"פ 51-385570-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.7.2010 בשעה 17.00, ברח' מצפה ים 9/5 

המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,46590 הרצליה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ציפי גל, מפרקת

בן בועז חברה למימון השקעות בנכסים
להשכרה בע"מ 
)ח"פ 51-058666-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.7.2010 בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' 
החשמונאים 90, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                             צבי פשדצקי, עו"ד, מפרק

מדטרוניק אינסטנט )ישראל( בע"מ 
)ח"פ 51-158954-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הרצוג,  במשרדי   ,12.00 בשעה   15.7.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
לשם  אביב,  תל  אסיה,  בית   ,4 ויצמן  רח'  ושות',  נאמן  פוקס, 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                               אשר דובב, עו"ד, מפרק

פורטופינו תכשיטים בע"מ 
)ח"פ 51-346647-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.7.2010 בשעה 17.00, רח' דרך מנחם בגין 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  14, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                           מגלד עמנואל, עו"ד, מפרק

י.א. יניב יעקב בע"מ 
)ח"פ 51-364927-7(

)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 16.7.2010 בשעה 09.00, אצל המפרק, רח' ה' 
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באייר 6, כפר אז"ר, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יניב יעקב, מפרק

הר האושר לחקלאות בע"מ 
)ח"פ 51-337070-0(

)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 18.7.2010 בשעה 15.30, במשרד המפרק, רח' ראשי 
כפר מג'אר 20128, ת"ד 823, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                             ערטול ויסאם, עו"ד, מפרק

יוגבי המזרח ניהול בע"מ 
)ח"פ 51-287177-3(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 18.7.2010 בשעה 10.30, במשרד המפרק, רח' 
קרליבך 1, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               טל שפרנט, עו"ד, מפרק

ש.ה.ל שירותי הדברה לכותנה בע"מ 
)ח"פ 51-116388-3(

)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 
הרצוג,  במשרדי   ,10.00 בשעה   19.7.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,4 ויצמן  רח'  ושות',  נאמן  פוקס, 
ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                        צאלה יורקביץ, עו"ד, מפרקת

 

פייק בע"מ 
)ח"פ 51-367838-3(

)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 

דין  עורכי  במשרד   ,8.30 בשעה   20.7.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מושקוביץ וסטיס, בית אמות ביטוח, קומה 12, דרך מנחם בגין 
48, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יניב סטיס, עו"ד, מפרק

אשא אנט בע"מ 
)ח"פ 51-287531-1(

)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 20.7.2010 בשעה 10.00, במשרד עורכי דין יולוס, 
לשם  אביב,  תל   ,52 בגין  מנחם  דרך  מילט,  וי.  ושות'  אלישע 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                               רם יולוס, עו"ד, מפרק

אוריקום בע"מ 
)ח"פ 51-186915-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.7.2010 בשעה 11.00, במשרדי יולוס, אלישע ושות' 
וי. מילט, דרך מנחם בגין 52, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               רם יולוס, עו"ד, מפרק

 אקודרים בע"מ 
)ח"פ 51-213714-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הכהן  אד"ם  ברח'   ,12.00 בשעה   20.7.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
16, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אריה דגני, עו"ד, מפרק

א.ש. אבני ירושלים בע"מ 
)ח"פ 51-274159-6(

)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 
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סמילנסקי  ברח'   ,09.00 בשעה   20.7.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
12, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לימור הררי-סולומון, עו"ד, מפרקת

ד.אדלר שירותי בנייה בע"מ 
)ח"פ 51-327944-8(

)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 20.7.2010 בשעה 19.00, ברח' אריאל 6, גבעתיים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                               דוד אדלר, מפרק

 שפת שירות בע"מ 
)ח"פ 51-374357-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21.7.2010 בשעה 09.30, ברח' אילת 61, חדר 
309 , תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              אמנון פיראן, עו"ד, מפרק

  באר מרים אנרגיה בע"מ 
)ח"פ 51-370407-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21.7.2010 בשעה 09.00, ברח' סמילנסקי 12, 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                לימור הררי-סולומון, עו"ד, מפרקת

חלקה 68 בגוש 7145 בע"מ 
)ח"פ 51-025417-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

גולדמן,  במשרד   ,09.00 בשעה   22.7.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רמת   ,14 סילבר  הלל  אבא  רח'  ושות',  אדלשטיין  גבר,  ארליך, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ירון גבר, עו"ד, מפרק

 א.י.ר.ת.א בע"מ 
)ח"פ 51-4176833-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי    ,12.00 בשעה   22.7.2010 ביום  הנ"ל תתכנס 
רח' הרב מצליח 5, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יובל סדן, עו"ד, מפרק

 נ.א.ג נציגויות בע"מ 
)ח"פ 51-110102-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 23.7.2010 בשעה 19.00, ברח' הראל 8, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אפרים גלעד, מפרק

  המפנים )1999( בע"מ 
)ח"פ 51-272204-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 23.7.2010 בשעה 19.00, ברח' הראל 8, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אפרים גלעד, מפרק

 טור-סן בע"מ 
)ח"פ 51-152828-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.7.2010 בשעה 19.00, במושב אמץ, לשם הגשת 
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דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               אהרון טורוק, מפרק

 סרפקו בע"מ 
)ח"פ 51-412558-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,64 10.00, בשד' המגינים  25.7.2010 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ניר אסידו, עו"ד, מפרק

 אראלים שיווק מזון בע"מ 
)ח"פ 51-255613-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.7.2010 בשעה 10.00, באזור התעשיה בחדרה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                               ניר גבאי, עו"ד, מפרק

 אנש-קוגניטו בע"מ 
)ח"פ 51-353971-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 25.7.2010 בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' 
הדישון 4, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               חיים נבון, מפרק

  שרודנט )1994( בע"מ 
)ח"פ 51-199946-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 25.7.2010 בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 

קיצנית 38, מגדל העמק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                

             אינה זילברשטיין, מפרקת

 מדי-פישר הנדסה )1997( בע"מ 
)ח"פ 51-076409-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   25.7.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דרזנר 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.

                                               גבריאל פישר, מפרק

א.י. מאירי בע"מ 
)ח"פ 51-086989-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   25.7.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מרטין בובר 14, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            יובל מאירי, מפרק

ג'פג'ט בע"מ 
)ח"פ 51-376652-7(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   25.7.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
משה שרת 11, קרית חיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            דניאל קופלר, עו"ד, מפרק

 מיכה שטרן בע"מ 
)ח"פ 51-107100-3(

)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 
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בית  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   25.7.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מס' 22, מושב בניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            מיכה שטרן, מפרק

 קרית הנביאים 36 בע"מ 
)ח"פ 51-013598-1(

)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 
יגאל  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   25.7.2010 ביום  תתכנס 
אלון 114, תל אביב 21577, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            שי עקרבי, עו"ד, מפרק

פרדס סינדיקט )עיבוד פרדסים( בע"מ 
)ח"פ 51-013695-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 26.7.2010 בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' 
איתמר בן אב"י 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            מאיר אלבוים, עו"ד, מפרק 

גניר אחזקות בע"מ 
)ח"פ 51-161416-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת  323)ב(  לסעיף  בהתאם 
התשמ"ג-1983, נמסרת בזה הודעה כי ביום 26.7.2010 בשעה 
מאיר  עו"ד  במשרדי  החברה  נושי  של  אסיפה  תתכנס   ,15.00
היום:  סדר  על  אביב.  תל   ,4 אב"י  בן  איתמר  רח'  ושות',  ליפא 
החלטה מיוחדת בדבר פירוק מרצון של החברה, הצגת דוח על 

מצב עסקיה של החברה ומינוי מפרק עסקי החברה.

דניאל ורדי, עו"ד    
    בא כוח החברה

 גניר תעשיות מזון בע"מ 
)ח"פ 51-161452-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת  323)ב(  לסעיף  בהתאם 
התשמ"ג-1983, נמסרת בזה הודעה כי ביום 26.7.2010 בשעה 
מאיר  עו"ד  במשרדי  החברה  נושי  של  אסיפה  תתכנס   ,15.00

היום:  סדר  על  אביב.  תל   ,4 אב"י  בן  איתמר  רח'  ושות',  ליפא 
החלטה מיוחדת בדבר פירוק מרצון של החברה, הצגת דוח על 

מצב עסקיה של החברה ומינוי מפרק עסקי החברה.

דניאל ורדי, עו"ד    
    בא כוח החברה

גניר קרור ואחסנה בע"מ 
)ח"פ 51-161417-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת  323)ב(  לסעיף  בהתאם 
התשמ"ג-1983, נמסרת בזה הודעה כי ביום 26.7.2010 בשעה 
מאיר  עו"ד  במשרדי  החברה  נושי  של  אסיפה  תתכנס   ,15.00
היום:  סדר  על  אביב.  תל   ,4 אב"י  בן  איתמר  רח'  ושות',  ליפא 
החלטה מיוחדת בדבר פירוק מרצון של החברה, הצגת דוח על 

מצב עסקיה של החברה ומינוי מפרק עסקי החברה.

        דניאל ורדי, עו"ד

         בא כוח החברה

 גניר פרי בע"מ 
)ח"פ 51-044736-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת  323)ב(  לסעיף  בהתאם 
התשמ"ג-1983, נמסרת בזה הודעה כי ביום 26.7.2010 בשעה 
מאיר  עו"ד  במשרדי  החברה  נושי  של  אסיפה  תתכנס   ,15.00
היום:  סדר  על  אביב.  תל   ,4 אב"י  בן  איתמר  רח'  ושות',  ליפא 
החלטה מיוחדת בדבר פירוק מרצון של החברה, הצגת דוח על 

מצב עסקיה של החברה ומינוי מפרק עסקי החברה.

        דניאל ורדי, עו"ד
         בא כוח החברה

 גניר מזון ישראל )1992( בע"מ 
)ח"פ 51-168187-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת  323)ב(  לסעיף  בהתאם 
התשמ"ג-1983, נמסרת בזה הודעה כי ביום 26.7.2010 בשעה 
מאיר  עו"ד  במשרדי  החברה  נושי  של  אסיפה  תתכנס   ,15.00
היום:  סדר  על  אביב.  תל   ,4 אב"י  בן  איתמר  רח'  ושות',  ליפא 
החלטה מיוחדת בדבר פירוק מרצון של החברה, הצגת דוח על 

מצב עסקיה של החברה ומינוי מפרק עסקי החברה.

        דניאל ורדי, עו"ד
         בא כוח החברה

ארדו ספנות בע"מ 
)ח"פ 51-054854-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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הנ"ל תתכנס ביום 26.7.2010 בשעה 11.30, במשרדי המפרק, רח' 
איתמר בן אב"י 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            מאיר אלבוים, עו"ד, מפרק 

מיימונידס טכנולוגיות בע"מ 
)ח"פ 51-292136-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,16.00 בשעה   26.7.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' קרמניצקי 1, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            אהוד ארד, עו"ד, מפרק

אי.אם.איי וובייל בע"מ 
)ח"פ 51-408487-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.7.2010 בשעה 20.00, ברח' שפינוזה 37, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            עמוס רבר, מפרק

עידן חדש )ל.מ.ע( בע"מ 
)ח"פ 51-426133-8(

)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 
קלינהנדלר,  גרוס,  אצל   ,10.00 בשעה   27.7.2010 ביום  תתכנס 
חודק, הלוי, גרינברג ושות', במרכז עזריאלי 1 )בבניין העגול(, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של מפרק החברה, אישור הדוח 
הסופי של מפרק החברה ואישור סופי על חיסולה של החברה.

                                            עידו בשט, מפרק

אמי פרטס בע"מ
 )ח"פ 51-091256-1(

)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 27.7.2010 בשעה 10.00, ברח' יפו 99, ירושלים, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 

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

                                            איתי ליאון, עו"ד, מפרק

אלן דוד מונטלייק בע"מ 
)ח"פ 51-163669-8(

)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 29.7.2010 בשעה 12.00, ברח' היובל 4, רעננה, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

                                            אלן דוד מונטלייק, מפרק

הזדמנות ורעיונות לאירועים 2001 בע"מ 
)ח"פ 51-314802-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.7.2010 בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' התע"ש 
20, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            מאיר אפוטה, עו"ד, מפרק

פורנטו מובייל בע"מ 
)ח"פ 51-391983-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אביב,  תל  דולצ'ין,  ברח'   ,10.00 בשעה   29.7.2010 ביום  תתכנס 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            תמר רבינוביץ, עו"ד, מפרקת

מרקטור פרוייקטים מיוחדים בע"מ 
)ח"פ 51-380798-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.7.2010 בשעה 10.00, במשרד עורכי הדין וירניק-
מושקוביץ, רח' חומה ומגדל 16, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
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המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            ירון אראל, עו"ד, מפרק

ט.מ.ד שירותי תיעוד בע"מ 
)ח"פ 51-307933-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, ברח' 
הלימון 6, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            בלינדה ברמן, מפרקת

נדל"ן בשבילך בע"מ 
)ח"פ 51-381298-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 11.7.2010 בשעה 10.00, ברח' תרמ"ב 5, ראשון 
לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            ליאור קרן, עו"ד, מפרק

אלון טל עץ ורהיט בע"מ 
)ח"פ 51-258574-6(

)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 7.7.2010 בשעה 9.00, ברח' פלי"ם 2, חיפה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                            אליעד שחם, עו"ד, מפרק

מתכ"ם הנדסה 
)ח"פ 51-195215-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 14.7.2010 בשעה 10.00, ברח' העצמאות 19, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 

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

                                            יוסף עזרא, מפרק

עיזבון המנוחה תמר גודן 
ת"ע 106490/09, 106491/09

הודעה על מינוי מנהל עיזבון והודעה לנושים

ניתנת בזה הודעה לפי סעיף 99 לחוק הירושה, התשכ"ה-
1965, כי עו"ד יוסף משעל, ת"ז 056612906, מרח' חומה ומגדל 
16, תל אביב, התמנה ביום 5.5.2010 לפי צו בית המשפט לענייני 
משפחה מחוז תל אביב, למנהל עיזבון המנוחה תמר גודן, ת"ז 

004236733, אשר נפטרה בישראל ביום 10.11.2008.

בזה  מוזמן  המנוחה  עיזבון  של  נושה  שהוא  הטוען  כל 
להודיע בכתב ובדואר רשום למנהל העיזבון על תביעתו לפי 
פרסום  מיום  חודשים  שלושה  בתוך  לעיל  הנזכרת  הכתובת 

הודעה זו ולא יאוחר מכך.

יוסף משעל, עו"ד    

      מנהל עיזבון

הודעות מאת בנק ישראל

דין וחשבון שבועי 
לפי חוק בנק ישראל, התשי"ד-1954

התשי"ד-11954,   ישראל,  בנק  לחוק   )1(58 סעיף  לפי 
והנכסים  וחשבון שבועי על מחזור המטבע  דין  בזה  מתפרסם 
התש"ע באייר  י"ד  ביום  העבודה  בסיום  מולו   המוחזקים 

)28 באפריל 2010(:

בשקלים חדשים

א. סך כל המחזור ביום י"ד באייר 
התש"ע )28.4.2010(

42,635,079,981

ב. סך כל המחזור ביום ז' באייר 
התש"ע )21.4.2010(

42,756,625,806

ג. העלייה או הירידה ) - (  במשך 
השבוע האחרון

-121,545,825

ד. ערך הנכסים המוחזקים במטבע חוץ 
מול המחזור ביום י"ד באייר התש"ע 

)28.4.2010(

42,635,079,981

ט"ו באייר התש"ע )29 באפריל 2010(

             מרדכי פיין
ממונה על מחלקת המטבע  

דין וחשבון שבועי 
לפי חוק בנק ישראל, התשי"ד-1954

התשי"ד-11954,   ישראל,  בנק  לחוק   )1(58 סעיף  לפי 
והנכסים  וחשבון שבועי על מחזור המטבע  דין  בזה  מתפרסם 
התש"ע באייר  כ"א  ביום  העבודה  בסיום  מולו   המוחזקים 

)5 במאי 2010(:
__________

1  ס"ח התשי"ד, עמ' 192.
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בשקלים חדשים

א. סך כל המחזור ביום כ"א באייר 
התש"ע )5.5.2010(

42,592,980,661

ב. סך כל המחזור ביום י"ד באייר 
התש"ע )28.4.2010(

42,635,079,981

ג. העלייה או הירידה ) - (  במשך 
השבוע האחרון

-42,099,320

ד. ערך הנכסים המוחזקים במטבע 
חוץ מול המחזור ביום כ"א באייר 

התש"ע )5.5.2010(

42,592,980,661

כ"ב באייר התש"ע )6 במאי 2010(

             מרדכי פיין
ממונה על מחלקת המטבע  

דין וחשבון שבועי 
לפי חוק בנק ישראל, התשי"ד-1954

התשי"ד-11954,   ישראל,  בנק  לחוק   )1(58 סעיף  לפי 
והנכסים  וחשבון שבועי על מחזור המטבע  דין  בזה  מתפרסם 
התש"ע באייר  כ"ח  ביום  העבודה  בסיום  מולו   המוחזקים 

)12 במאי 2010(:

בשקלים חדשים

א. סך כל המחזור ביום כ"ח באייר 
התש"ע )12.5.2010(

42,914,120,934

ב. סך כל המחזור ביום כ"א באייר 
התש"ע )5.5.2010(

42,592,980,661

ג. העלייה או הירידה ) - (  במשך 
השבוע האחרון

321,140,273

ד. ערך הנכסים המוחזקים במטבע 
חוץ מול המחזור ביום כ"ח באייר 

התש"ע )12.5.2010(

42,914,120,934

כ"ט באייר התש"ע )13 במאי 2010(

             מרדכי פיין
ממונה על מחלקת המטבע  

דין וחשבון שבועי 
לפי חוק בנק ישראל, התשי"ד-1954

התשי"ד-11954,   ישראל,  בנק  לחוק   )1(58 סעיף  לפי 
והנכסים  וחשבון שבועי על מחזור המטבע  דין  בזה  מתפרסם 
התש"ע בסיוון  ז'  ביום  העבודה  בסיום  מולו   המוחזקים 

)20 במאי 2010(:

בשקלים חדשים

א. סך כל המחזור ביום ז' בסיוון 
התש"ע )20.5.2010(

43,292,681,474

בשקלים חדשים

ב. סך כל המחזור ביום כ"ח באייר 
התש"ע )12.5.2010(

42,914,120,934

ג. העלייה או הירידה ) - (  במשך 
השבוע האחרון

378,560,540

ד. ערך הנכסים המוחזקים במטבע חוץ 
מול המחזור ביום ז' בסיוון התש"ע 

)20.5.2010(

43,292,681,474

ח' בסיוון התש"ע )21 במאי 2010(

             מרדכי פיין
ממונה על מחלקת המטבע  

דין וחשבון שבועי 
לפי חוק בנק ישראל, התשי"ד-1954

התשי"ד-11954,   ישראל,  בנק  לחוק   )1(58 סעיף  לפי 
והנכסים  וחשבון שבועי על מחזור המטבע  דין  בזה  מתפרסם 
התש"ע בסיוון  י"ג  ביום  העבודה  בסיום  מולו   המוחזקים 

)26 במאי 2010(:

בשקלים חדשים

א. סך כל המחזור ביום י"ג בסיוון 
התש"ע )26.5.2010(

43,356,218,147

ב. סך כל המחזור ביום ד' בסיוון 
התש"ע )17.5.2010(

 43,226,339,828
 

ג. העלייה או הירידה ) - (  במשך 
השבוע האחרון

129,878,319

ד. ערך הנכסים המוחזקים במטבע חוץ 
מול המחזור ביום י"ג בסיוון התש"ע 

)26.5.2010(

43,356,218,147

י"ד בסיוון התש"ע )27 במאי 2010(

             מרדכי פיין
ממונה על מחלקת המטבע  __________

1  ס"ח התשי"ד, עמ' 192.

__________

תיקון טעות 
להגשת  ומועדים  בחינות  מועדי  קביעת  על  בהודעה 
התשס"א-2001,  מקרקעין,  שמאי  חוק  לפי  להיבחן  בקשות 
שפורסמה בילקוט הפרסומים 6086, התש"ע, עמ' 2923, בפסקה 
המתחילה במילים "את הבקשה יש להגיש", במקום "אגרה בסך 
263 שקלים חדשים לכל בחינה מוקדמת ו–311 שקלים חדשים 
לכל בחינה סופית" צריך להיות "אגרה בסך 270 שקלים חדשים 
לכל בחינה מוקדמת ו–320 שקלים חדשים לכל בחינה סופית".

)חמ 3-320(
__________

1  ס"ח התשי"ד, עמ' 192.


