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הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות 
שבתוספת לחוק 

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

מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23 לחוק שירות 
הוסיפה  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  )מינויים(,  המדינה 
שבתוספת  המשרות  לרשימת  שלהלן  המשרה  את  הממשלה 
 .23 פרט  "משרד החינוך", אחרי  ולפיכך תחת הכותרת  לחוק2, 
שבתוספת  לחינוך"  הלאומית  התכנית  ליישום  המטה  "ראש 

האמורה יבוא "23א. מנהל הטלוויזיה החינוכית".

ז' באב התשע"א )7 באוגוסט 2011(
)חמ 1173—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

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

התשע"א,   ;3230 עמ'  התש"ע,   ;128 עמ'  התש"ע,   ;2965 עמ'     
   עמ' 1270 ועמ' 5852.

הודעה על הרשאה 
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6)א()2( לחוק נכסי המדינה, 
להרשות  הממשלה  החליטה  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951 
את המנהל הכללי של המשרד לענייני מודיעין, יחד עם חשב 
המשרד או סגנו, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות 
שמדובר בהן בסעיפים 4 ו–5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, 
בשם  ולחתום  מודיעין  לענייני  המשרד  של  הפעילות  בתחום 
המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות, וזאת בלא 

הגבלה בסכום.

ג' באב התשע"א )3 באוגוסט 2011(
)חמ 9—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התשי"א, עמ' 52.

 הודעה על מינוי מנהל הרשות הממשלתית
למים ולביוב 

לפי חוק המים, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי הממשלה מינתה, על פי סעיף 124יט)א( 
התשתיות  שר  הצעת  פי  ועל  התשי"ט-11959,  המים,  לחוק 
למנהל   ,011890621 ת"ז  קושניר,  אלכסנדר  את  הלאומיות, 
 הרשות הממשלתית למים ולביוב החל ביום א' באלול התשע"א

)31 באוגוסט 2011(, במקום אורי שני אשר סיים את תפקידו.

תוקף המינוי לחמש שנים.

ז' באב התשע"א )7 באוגוסט 2011(
)חמ 882—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331.

הודעה על מינוי חבר למועצת הרשות הממשלתית 
למים ולביוב 

לפי חוק המים, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי הממשלה מינתה, על פי סעיף 124יט)א( 
לחוק המים, התשי"ט-11959, את אליהו פיינרמן2, נציג ציבור, 
לכהונה  ולביוב,  למים  הממשלתית  הרשות  מועצת  לחבר 
נוספת, לפי המלצת שרת החקלאות ופיתוח הכפר ושר הפנים, 

לאחר שנועצו עם שר התשתיות הלאומיות.

ג' באב התשע"א )3 באוגוסט 2011(
)חמ 882—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331.

2  י"פ התשס"ה, עמ' 207.

הודעה על מינוי חברים במליאת הרשות לשמירת 
הטבע והגנים הלאומיים 

לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי 
הנצחה, התשנ"ח-1998

מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה בהתאם לסעיף 13 לחוק 
גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, 
להגנת  השר  המלצת  ולפי  החוק(,   - )להלן  התשנ"ח-11998 
נקובים  ששמותיהם  האנשים  את  הממשלה  מינתה  הסביבה, 
להלן, לחברי מליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, 

לתקופה של 4 שנים.

נציג הממשלה:

ישעיהו בר אור2, ת"ז 051907863 - נציג המשרד להגנת הסביבה 
- כהונה נוספת.

חברים מומחים, המתמנים לאחר התייעצות עם מוסדות מדעיים, 
שיש להם עניין במדעי הטבע, בהגנת הטבע ושימורו:

נגה קורנפלד-שור3, ת"ז 059190348 - כהונה נוספת;

גדעון נאמן4, ת"ז 006928527 - כהונה נוספת.

ג' באב התשע"א )3 באוגוסט 2011(
)חמ 474—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

2  ס"ח התשס"ז, עמ' 1963.

3  ס"ח התשס"ז, עמ' 3343.

4  ס"ח התשס"ז, עמ' 3343.

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין 
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

אני  התשט"ו-11955,  הדיינים,  לחוק   24 לסעיף  בהתאם 
מודיע על גמר כהונתו של הרב אברהם שרמן, דיין בית הדין 
2011(, עקב  )1 באוגוסט  הרבני הגדול, ביום א' באב התשע"א 

פרישתו לגמלאות.

ד' באב התשע"א )4 באוגוסט 2011(
)חמ 643—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68.
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הודעה על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה 
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א לחוק שירות 
המדינה )מינויים(, התשי"ט-11959, ולאחר התייעצות עם נציב 
שירות המדינה, הטלתי על מלכיאל בלס, משנה ליועץ המשפטי 
מעת  לממשלה,  המשפטי  היועץ  תפקיד  מילוי  את  לממשלה, 
באב  ג'  ביום  הארץ  את  לממשלה  המשפטי  היועץ  של  צאתו 
ז' באב התשע"א ביום  ועד שובו   )2011 )3 באוגוסט   התשע"א 

)7 באוגוסט 2011(.

א' באב התשע"א )1 באוגוסט 2011(
)חמ 56—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.

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

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ז-11957 )להלן - החוק(, לאחר שהתייעצתי עם ארגוני 
סעיף  לפי  צו  לתת  כוונתי  על  מודיע  אני  ומעבידים,  עובדים 
הכללי, שבין  הקיבוצי  לחוק, המרחיב את תחולת ההסכם   25
התאחדות הקבלנים והבונים בישראל לבין הסתדרות העובדים 
עובדי  הסתדרות  מקצועי,  לאיגוד  האגף  החדשה  הכללית 
ביולי   20( התשע"א  בתמוז  י"ח  ביום  שנחתם  והעץ,  הבנייה 
2011(, שעניינו שכר מינימום ענפי ושמספרו בפנקס ההסכמים 

הקיבוציים 7030/2011.

ח' באב התשע"א )8 באוגוסט 2011(
)חמ 107—3(  

שלום שמחון  
__________                    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

מינוי מפקחי עבודה 
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954

על  הפיקוח  ארגון  לחוק  2)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
העבודה, התשי"ד-11954, לפי סעיף 1 לחוק שעות עבודה ומנוחה, 
עבודה  למפקחי  מטה  הרשומות  את  ממנה  אני  התשי"א-21951, 
לעניין הפיקוח על החוקים האמורים וכן לעניין הפיקוח על חוק 
עבודת הנוער, התשי"ג-31953, וחוק עבודת נשים, התשי"ד-41954, 

לאחר שעברו הכשרה מתאימה כאמור בסעיף 13)ב( לחוק:

מס' זהותשם פרטישם משפחה

033652934שליכהן סבן

29492030לילךביטון

34187070רוניתכהן 

ז' באב התשע"א )7 באוגוסט 2011(
)חמ 150—3(  

שלום שמחון  
__________                    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשי"ד, עמ' 202.

2  ס"ח התשי"א, עמ' 204.

3  ס"ח התשי"ג, עמ' 115; התשנ"ח, עמ' 256; י"פ התשנ"ד, עמ' 2960.

4  ס"ח התשי"ד, עמ' 154; התש"ע, עמ' 440; י"פ התשט"ו, עמ' 156.

הסמכת מפקחים 
לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19)א( לחוק העסקת עובדים על 
ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, אני מסמיך 
את הרשומים מטה למפקחים לעניין הפיקוח על החוק האמור, 

לאחר שעברו הכשרה מתאימה לפי סעיף 19)א2( לחוק:

מס' זהותשם פרטישם משפחה

033652934שליכהן סבן

29492030לילךביטון

34187070רוניתכהן 

ז' באב התשע"א )7 באוגוסט 2011(
)חמ 273—3(  

שלום שמחון  
__________                    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשנ"ח, עמ' 201; התש"ע, עמ' 501.

הודעה על מינוי ממונה 
לפי חוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989

מקורות  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
ת"ז  הזבדי,  בית  אדי  את  מיניתי  התש"ן-11989,  אנרגיה, 
במשרד  תשתית  משאבי  לניהול  האגף  מנהל   ,052073772

התשתיות הלאומיות, לממונה לעניין החוק האמור.

תוקף המינוי מיום א' באב התשע"א )1 באוגוסט 2011(.

א' באב התשע"א )1 באוגוסט 2011(
)חמ 1272—3(  

עוזי לנדאו  
שר התשתיות הלאומיות  __________

1  ס"ח התש"ן, עמ' 28.

הודעה בדבר שינויים בסכומים מרביים של גימלה 
לעובד או לקופת גמל בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד 

לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995

בהתאם לסעיף 186 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 
שינויים  חלו  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-11995 

בסכומים המרביים2, כלהלן:

התשע"א  בטבת  כ"ה  מיום   - לחוק   183 סעיף  לעניין   )1(
בא  חדשים"  שקלים   103,675" במקום   ,)2011 בינואר   1(

"106,054 שקלים חדשים";

התשע"א בטבת  כ"ה  מיום   - לחוק   184 סעיף  לעניין   )2( 
בא  חדשים"  שקלים   15,950" במקום   ,)2011 בינואר   1(

"16,316 שקלים חדשים".

כ"ט בתמוז התשע"א )31 ביולי 2011(
)חמ 154—3(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 210. 

2  י"פ התשס"א, עמ' 1714. 
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מינוי חבר בוועדת ערר 
לפי חוק שירותי הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969

)טיפול  הסעד  שירותי  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
במפגרים(, התשכ"ט-11969, ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, 
אני ממנה את ד"ר אנטולי קוסוב, ת"ז 303937197, לחבר בוועדת 

ערר במחוזות חיפה והצפון, לפי החוק האמור.

כ"ד באדר ב' התשע"א )30 במרס 2011(
)חמ 228—3(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 132.

החלטה בדבר הארכת מועדים 
לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

בהתאם לסעיף 10)ו( לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-11973, 
ולאחר התייעצות עם מבקר המדינה, מחליטה ועדת הכספים 
בנובמבר   1( ד' בחשוון התשע"ב  יום  עד  של הכנסת להאריך 
תוצאות  לגבי  המדינה  מבקר  דוח  מסירת  מועד  את   ,)2011
ביקורת החשבונות השוטפים של המפלגות לתקופה המתחילה 
ביום ה' באדר התשס"ט )1 במרס 2009( והמסתיימת ביום כ"ד 

בטבת התשע"א )31 בדצמבר 2010(.

י' באב התשע"א )10 באוגוסט 2011(
)חמ 66—3(  

משה גפני  
__________                           יושב ראש ועדת הכספים

1  ס"ח התשל"ג, עמ' 52.

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

התשכ"ד-1964

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

בצבע כחול בתשריט הם שיכונים ציבוריים:

חלקותגושהמקום

4247372-332ראשון לציון

4042152/3פתח תקוה

61581121/1

632442/1

6355482/11 ,484/7

6373672/1 ,682/33 ,728/70 ,840/4

חלקותגושהמקום

6374197/23

6375336/34

63781/6 ,177/1

63799/10 ,51/3 ,145/4 ,194/9

6382191/1

638378/10 ,101/4 ,305/9

6388445/9

6389251/9 ,286/25

6390227/3

639790/2

640134/29

6405136/57 ,163/4 ,164/21

2063, 104442064קרית ים

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

לקהל.

י' באב התשע"א )10 באוגוסט 2011(
)חמ 74—3(

סימונה טסטה  
סגנית מנהלת אגף הפרוגרמות  

משרד הבינוי והשיכון  

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

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

מטפחים שלהלן:

מבקשה מס' 4278/10 עד בקשה מס' 4280/10
ד"ר שלמה  )ע"י  ניו–זילנד   ,Zespri Group Ltd. שם המבקש: 

כהן ושות' עורכי דין, ת"א( 
 The New Zealand Institute For Plant & המטפח:  שם 

.Food Research Ltd, ניו–זילנד
שם הגידול: קיווי

תאריך הבקשות: 26/07/2010

מספר הבקשה: 4278/10
 ZESY002 :השם המוצע לזן

תיאור הזן ותכונותיו: פרי: גודל - גדול, צורה - ביצית ,שעירות 
הקליפה - יש )צפיפות נמוכה(, צבע פריקארפ חיצוני - 
ירוק בהיר משתנה לצהוב בהיר לקראת הבשלה לקטיף; 

מועד הבשלה לקטיף - מוקדם.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.  

ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התשנ"ד, עמ' 147, התשנ"ט, עמ' 93;   1
התש"ע, עמ' 414; י"פ התשס"ה, עמ' 4188.

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  2
__________

1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.
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מספר הבקשה: 4279/10
 ZESY003 :השם המוצע לזן

ביצית,   - צורה  בינוני,   - גודל  פרי:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
פריקארפ  נמוכה(, צבע  )צפיפות  יש   - שעירות הקליפה 
חיצוני - ירוק בהיר משתנה לצהוב בהיר לקראת הבשלה 

לקטיף; מועד הבשלה לקטיף - מוקדם.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4280/10
 ZESY004 :השם המוצע לזן

תיאור הזן ותכונותיו: פרי: גודל - בינוני, צורה - ביצי הפוך, 
שעירות הקליפה - יש )צפיפות בינונית(, צבע פריקארפ 
חיצוני - ירוק בזמן הבשלה לקטיף משתנה לצהוב בהיר 

אם מושאר על הצמח; מועד הבשלה לקטיף - מוקדם.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס' 4337/11 עד בקשה מס' 4338/11
 ,Rijk Zwaan Zaadteelt & Zaadhandel B.V. המבקש:  שם 

הולנד )ע"י סולי בע"מ, קריית מלאכי(
שם המטפח:K. Reinink , הולנד

שם הגידול: פלפל
תאריך הבקשות: 31/05/2011

מספר הבקשה: 4337/11
SARAMBA :השם המוצע לזן

תיאור הזן ותכונותיו: צמח: פרק מקוצר בחלק העליון - קיים, 
הבשלה  טרום  צבע  פרי:  זקוף;   - העוקץ  תנוחת  פרח: 
בזמן  צבע  מרובע,   - אורך  בחתך  עיקרית  צורה  ירוק,   -
הבשלה - צהוב, מספר מגורות - 3 ו–4, קפסיצין בשליה 
- לא קיים; עמידות ל–TMV: לקווים P0, P1, P1-2 - יש, 
 P0, P1, P1-2 לקווים PVY–אין, עמידות ל - P1-2-3 לקו

- אין; עמידות לפיטופטורה - לא נבדק.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4338/11
VERSET :השם המוצע לזן

לא   - העליון  בחלק  מקוצר  פרק  צמח:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
קיים; פרח: תנוחת העוקץ - זקוף; פרי: צבע טרום הבשלה 
בזמן  צבע  מרובע,   - אורך  בחתך  עיקרית  צורה  ירוק,   -
קפסיצין  יותר,  או   4  - מגורות  מספר  אדום,   - הבשלה 
,P0, P1 לקווים   :TMV-ל עמידות  קיים;  לא   -  בשליה 

 P0, P1, לקווים   :PVY–ל עמידות  יש,   -  P1-2, P1-2-3
P1-2 - אין; עמידות לפיטופטורה - לא נבדק.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4341/11
)ע"י  The Fruit-Growing Institute, בולגריה  שם המבקש: 

משתלת חנני, בית לחם הגלילית(
שם המטפח: Argir Todorov Zhivondov, בולגריה

שם הגידול: דובדבן
תאריך הבקשה: 12/06/2011

KOSSARA :השם המוצע לזן
תיאור הזן ותכונותיו: עץ: גובה - בינוני, נוף - רחב; גזע: אורך 
רחב,  איזמל   - צורה  עלה:  ס"מ;   30  - קוטר  ס"מ,   100  -
צבע - ירוק כהה;  פרח: צבע - לבן, צורה - עלי כותרת 

גלעין:  מ"מ(;   36.4 )קוטר:  גדול  בינוני-   - גודל  אובליים, 
אובלי;   - צורה  בינוני-גדול,   - גודל  בהיר,  חום   - צבע 

מועד פריחה - מוקדם; מועד הבשלה לקטיף - מוקדם.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס' 4342/11 עד בקשה מס' 4343/11
שם המבקש: הזרע ג'נטיקס בע"מ, ברורים

שם המטפח: עמוס ניר, אשקלון
שם הגידול: חסה תרבותית

תאריך הבקשות: 21/06/2011

מספר הבקשה: 4342/11
DRORIT השם המוצע לזן: דרורית

כינוי הזן: 15007
תיאור הזן ותכונותיו: אופי צימוח - חסת ראש אמריקאית; זרע: 
צבע - שחור; עלה: צבע עלים חיצוניים במועד האסיף 
- ירוק, צבע אנטוציאן - אין; מועד תחילת הפרגה בתנאי 

יום ארוך - בינוני; עמידות לכשותית החסה - אין.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4343/11
LIRAZ השם המוצע לזן: לירז

כינוי הזן: 15016
תיאור הזן ותכונותיו: אופי צימוח - חסת ראש אמריקאית; זרע: 
צבע - שחור; עלה: צבע עלים חיצוניים במועד האסיף 
- ירוק, צבע אנטוציאן - אין; מועד תחילת הפרגה בתנאי 

יום ארוך - מאוחר; עמידות לכשותית החסה - אין.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס' 4344/11 עד בקשה מס' 4346/11
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 

מינהל המחקר החקלאי )מכון וולקני(, בית דגן
יריחימוביץ; להב עמונואל; אורי לביא; דוד  ורד  שם המטפח: 

סעדה; יצחק רגב, בית דגן
שם הגידול: אבוקדו

תאריך הבקשות: 20/07/2011

מספר הבקשה: 4344/11
NAOR השם המוצע לזן: נאור

כינוי הזן: 2-85-35
תיאור הזן ותכונותיו: ענף צעיר: צבע- ירוק; טרף העלה: ארומת 
גלילי, צורת  אניס - חסר או חלש; עוקץ הפרי: צורה - 
או  כהה  סגול   - צבע  בשל:  פרי  קיים;    - מסמר"  "ראש 
שחור, עובי קליפה - עבה מעט; מועד הבשלה לקטיף - 

מאוחר.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4345/11
MOTI השם המוצע לזן: מוטי

כינוי הזן: 1-137-18
העלה:  טרף  אדמדם;  צבע-  צעיר:  ענף  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
ארומת אניס - חסר או חלש; עוקץ הפרי: צורה - גלילי, 
ירוק כהה,   - אין; פרי בשל: צבע  "ראש מסמר" -  צורת 

עובי קליפה - בינוני; מועד הבשלה לקטיף - מאוחר.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.
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מספר הבקשה: 4346/11
BAR השם המוצע לזן: בר

כינוי הזן: 2-30-10
תיאור הזן ותכונותיו: ענף צעיר: צבע - אדמדם; טרף העלה: 
ארומת אניס - חסר או חלש; עוקץ הפרי: צורה - גלילי, 
סגול כהה   - פרי בשל: צבע  אין;   - "ראש מסמר"  צורת 
או שחור, עובי קליפה - עבה מעט; מועד הבשלה לקטיף 

- בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, 

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

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

של זני צמחים, התשל"ד-1974.

ח' באב התשע"א )8 באוגוסט 2011(
)חמ 235—3(  

         מיכל גולדמן
                    רשם זכויות מטפחים

הודעה על קיום בחינות מועד סתיו 2011
לפי תקנות רואי חשבון, התשט"ז-1955

התשט"ז-11955,  חשבון,  רואי  לתקנות   4 לתקנה  בהתאם 
מודיעים בזה כי בחינות מועצת רואי חשבון למועד סתיו 2011 

יתקיימו בתאריכים המפורטים להלן:

       התאריך         הנושא

בחינות ביניים חלק א':

י"ג בחשוון התשע"במבוא לחשבונאות

)10 בנובמבר 2011(

כ' בחשוון התשע"במשפט עסקי

)17 בנובמבר 2011(

 בחינות ביניים חלק ב':

י"ג בחשוון התשע"בכלכלה
)10 בנובמבר 2011(

א' בכסלו התשע"ביסודות ביקורת החשבונות
)27 בנובמבר 2011(

כ"ד בחשוון התשע"בתמחיר וחשבונאות ניהולית
)21 בנובמבר 2011(

בחינות סופיות חלק א':

       התאריך         הנושא

י"ז בחשוון התשע"בסטטיסטיקה
)14 בנובמבר 2011(

י"ז בכסלו התשע"בחשבונאות פיננסית
ׁ)13 בדצמבר 2011(

       התאריך         הנושא

א' בכסלו התשע"בדיני תאגידים ומסחר
)27 בנובמבר 2011(

ט' בכסלו התשע"במימון
)5 בדצמבר 2011(

י"ב בכסלו התשע"בטכנולוגיות מידע
)8 בדצמבר 2011(

כ"ה בכסלו התשע"בדיני מסים א'
ׁ)21 בדצמבר 2011(

בחינות סופיות חלק ב':

תמחיר וחשבונאות ניהולית 
מתקדמת

ה' בטבת התשע"ב
)1 בדצמבר 2011(

חשבונאות פיננסית 
מתקדמת 

ל' בטבת התשע"ב
)26 בדצמבר 2011(

ט"ז בכסלו התשע"בדיני מסים ב'
)12 בדצמבר 2011(

ביקורת חשבונות ובעיות 
ביקורת מיוחדות

י"ד בטבת התשע"ב
)9 בינואר 2012(

הבחינות יתקיימו בבנייני האומה בירושלים, למעט הבחינה 
בנושא טכנולוגיית מידע שתיערך במכללת רמת גן.

שניתן  טופס  גבי  על  ורק  אך  תתבצע  לבחינות  ההרשמה 
להשיגו:

עומר,  בית   ,22 הדפוס  בית  רח'  המועצה,  במזכירות   - 
קומה 4, ירושלים;

בלשכת רואי חשבון בישראל, רח' מונטיפיורי 1, תל אביב;  -

חיפה, אילן,  בר  אביב,  תל  ירושלים,  באוניברסיטאות:   - 
בן גוריון בנגב; 

למינהל  המכללה  אונו,  קרית  רופין,  מדרשת  במכללות:   -
מכללת  חיפה,  מכללת  ירושלים,  מכללת  לציון,  בראשון 

רמת גן, המרכז הבינתחומי-הרצליה.

על המעוניינים לגשת לבחינות למלא את הטופס האמור 
חלק הקבלה שבו, המעיד  הדואר את  בבנק  להחתים  לפרטיו, 
 ,34357 ת"ד  המועצה,  למזכירות  ולשלחו  האגרה  תשלום  על 
ירושלים 91342; מי שזו בקשתו הראשונה ומי ששינה סטטוס 
גם  לבחינה,  לגשת  בקשה  טופס  על  נוסף  ימלא,  לימודים 
ניתן  האינטרנט;  באתר  להורידו  שניתן  אישיים,  פרטים  טופס 
שכתובתו: האינטרנט,  אתר  דרך  המועצה  לבחינות   להירשם 

.www.justice.gov.il

ביניים  א',  חלק  ביניים  לבחינות  לגשת  שבקשתו  נבחן 
עד  המועצה  במזכירות  תימצא  לא  א',  חלק  וסופיות  ב'  חלק 
יום י"ט באלול התשע"ב )18 בספטמבר 2011(, לא יורשה לגשת 
לבחינות אלה; נבחן המבקש לגשת לבחינות סופיות ב' והחייב 
בבחינות סופיות א', ימציא את בקשתו למועצה בטופס בקשה 
התשע"ב באלול  י"ט  יום  עד  וב'  א'  סופיות  לבחינות   אחד 
)18 בספטמבר 2011(; נבחן שבקשתו לגשת לבחינות סופיות ב' 
 לא תימצא במזכירות המועצה עד יום כ"ה בתשרי התשע"ב
מי  אלה;  לבחינות  לגשת  יורשה  לא   ,)2011 באוקטובר   23(
לבחינות  יירשם  ב'  סופיות  בחינות  תוצאות  על  ערר  שהגיש 
מועד סתיו 2011 במועד הרשמה עד יום כ"ה בתשרי התשע"ב                      __________

1  ק"ת התשט"ז, עמ' 34.
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)23 באוקטובר 2011(, כאמור לעיל, ואם נתקבל עררו, תוחזר לו 
אגרת הבחינה שהוא פטור מלשוב ולהיבחן בה.

האגרה בעד בקשה לגשת לבחינות ביניים חלק א', ביניים 
וסופיות חלק א', היא 398 שקלים חדשים לכל נושא,  ב'  חלק 

ולבחינות סופיות חלק ב' היא 733 שקלים חדשים לכל נושא.

כ"א באב התשע"א )21 באוגוסט 2011(
)חמ 372—3( 

גיא רוטקופף  
יושב ראש מועצת רואי חשבון  

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז 
הצפון - תמ"מ 3/2 - רמת הגולן, שינוי מס' 5

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–90   89  ,88 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, כי במשרדי 
ובמזכירות  הצפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, הופקד שינוי מס' 5 לתכנית 
 -  3/2 תמ"מ  הגולן,  רמת   - הצפון  מחוז  המחוזית,  המיתאר 
הנחיות מיוחדות באזור לשימור חזותי והוראות בנושא מאגרי 

מים.

שהמועצה  עקרוניים,  תכנוניים  לנושאים  המשנה  ועדת 
סעיף  לפי  סמכותה  את  לה  אצלה  ולבנייה  לתכנון  הארצית 
6)א()3( לחוק, דנה בתכנית בישיבתה מס' 449, מיום כ' בשבט 
התכנית  הפקדת  על  והחליטה   )2011 בינואר   25( התשע"א 

מחדש.

בתכנית  המסומן  שבשטח  לקבוע   )1( התכנית:  מטרת 
העיקרית כאזור לשימור חזותי, יהיה ניתן לאשר תכנית למיתקני 
תשתית, קווי תשתית ודרכים וכן תכנית המהווה שינוי בגובה 
הבנייה הקבוע בתכנית העיקרית, באישור הוועדה המחוזית; 
לשינויו  או  לביטולו  מים,  מאגר  להוספת  שתכנית  לקבוע   )2(
תאושר על פי הוראות תמ"א 34 על שינוייה, באישור הוועדה 

המחוזית.

מקום התכנית: מחוז: הצפון; נפה: גולן; מרחב תכנון מקומי: 
גולן, קצרין ומעלה חרמון.

אחר,  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל 
מקומית,  ועדה  וכן  התכנית  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה 
או מהנדס ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום 
מקומי  ועד  לרבות  מקומית,  רשות  אותו;  גובל  או  התכנית 
כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות2, שאזור שיפוטה 
מקצועי  או  ציבורי  גוף  אותו;  גובל  או  התכנית  בתחום  כלול 
והבנייה  התכנון  צו  לפי  הפנים,  שר  כלל,  דרך  לכך,  שאישר 
)קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לעניין הגשת התנגדויות 
לתכנית(, התשל"ד- 31974, ושיש לו עניין ציבורי בתכנית וכן 
מיום  חודשיים  בתוך  רשאים  הממשלה,  ממשרדי  משרד  כל 
פרסום הודעה זו בעיתונות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי 
 ,6158 ת"ד  הפנים,  משרד  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  ועותק   ,91061 ירושלים 
ולבנייה, מחוז הצפון, קרית הממשלה, ת"ד 1595, נצרת עילית 
17105; ההתנגדות תהיה מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן לפני עורך דין 

או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

התכנית האמורה, בצורה שבה היא הופקדה, נמצאת בארכיב 
לשכת התכנון המחוזית מחוז צפון, קרית הממשלה, נצרת עילית, 
הפנים,  משרד  התכנון,  מינהל  ובארכיב   ,04-6508553/584 טל' 

רח' קפלן 2, קרית בן גוריון, ירושלים, בטל' 02-6701556/646, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה, בלא תשלום, בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל ובתיאום מראש. 

ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של 
משרד  של  הגאוגרפי-תכנוני  המידע  במרכז  התכנית,  מסמכי 

הפנים, טל' 03-9298115, בימים א'-ה', בשעות 9:00 עד 16:00.

הפנים, משרד  של  האינטרנט  באתר   - נוסף   מידע 
www.moin.gov.il, תחת הכותרת: תכנון ובנייה<מידע גאוגרפי 

)בעמוד השער(.

י' בניסן התשע"א )14 באפריל 2011(
)חמ 3-697(

          שוקי אמרני
         המנהל הכללי משרד הפנים  

המועצה ראש  ויושב  )בפועל(           
    הארצית לתכנון ולבנייה

____________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

3  ק"ת התשל"ד, עמ' 535.

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות 
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

אני מודיע כי לוח הזכויות של גושי רישום מס' 5865, 5862/
רמלה )חלק מגוש שומה 4450(, נפת רמלה, הוצג היום, למשך 
30 ימים, לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר תל 
 ,7 אביב והמרכז, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, קומה 
על  ובלשכת הממונה  הנכסים  אגף  רמלה,  בעיריית  אביב,  תל 

מחוז המרכז, רמלה.

י"ד באב התשע"א )14 באוגוסט 2011(
 

תמר אריאלי  
פקידת הסדר המקרקעין  
מחוז תל אביב והמרכז  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף   .1
אני  הפקודה(,   - )להלן   11943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
 - )להלן  להלן   5 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  מודיע 
לפי  דרך  של  ציבורית  תשתית  לצורך  דרושה  הקרקע( 
 2 ציבורית" שבסעיף  "צורך לתשתית  )1( להגדרה  פסקה 
מתכוון  אני  ולפיכך  הרכישה(,  מטרת   - )להלן  לפקודה 

לרכוש את כל הזכויות בקרקע, בהתאם לפקודה.

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף   .2
1 לעיל היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.

__________
1  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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חזקה  לקנות  בדרכים  והבטיחות  התחבורה  שר  בכוונת   .3
בקרקע, סמוך למועד פרסום הודעה זו ברשומות, ועל כל 
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בה 

בתוך 60 ימים.

ולתת  לשאת  מוכן  בדרכים  והבטיחות  התחבורה  שר   .4
בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק 
התשכ"ד-21964,  ציבור,  לצורכי  הרכישה  דיני  לתיקון 
בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות 
וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות 
ימים אל   60 או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 
מרח'  בע"מ,  בישראל  לדרכים  הלאומית  החברה   - מעצ 
יהדות קנדה 29, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים 

להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -   .5

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן,  המזוהה כגושים   
והחלקות האלה:

שם יישובשטח במ"רחלקהגוש

עפולה16703186

35413

57215

6257

69184

70879

711,044

721,839

731,496

741,140

751,506

761,630

771,792

781,566

791,346

801,259

811,021

82250

8314

86858

87421

8931

116164

12765

שם יישובשטח במ"רחלקהגוש

עפולה167092685

27160

31184

32201

33271

34362

64200

82581

83190

85668

קיבוץ מרחביה167892522

מס'  הפקעה  בתשריט  מסומנת  האמורה  הקרקע  חטיבת 
לדרכים  הלאומית  החברה   - מעצ  במשרדי  המופקד  פק/13, 

בע"מ, רח' יהדות קנדה 29, אור יהודה.

ח' באב התשע"א )8 באוגוסט 2011(

)חמ 3-2(

ישראל כ"ץ  
                                         שר התחבורה והבטיחות בדרכים

הודעה על הרשאה
לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה 

לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך 71 - הפרדה מפלסית רכבת העמק - עפולה מזרח 
)להלן - הפרויקט(

לפקודת  ו–22א  ו–)2ב(   )2(22 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הפקודה(,   - )להלן   11943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
ובהמשך להודעה שפורסמה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הפרסומים 6289, עמ' 6319, מיום ו' באלול התשע"א )5 בספטמבר 
2011(, הרשיתי את מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל 
והזכויות  הסמכויות  בכל  להשתמש  החברה(   - )להלן  בע"מ 
שהוענקו לי או ליועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, ולמלא 
את כל החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי לממשלה 
והחובות שהוטלו  פי הפקודה, למעט הסמכויות, הזכויות  על 
עלי על פי סעיפים 14 עד 14ד לפקודה, לצורך רכישת זכויות 

הבעלות בקרקע כמפורט להלן:

שם יישובשטח במ"רחלקהגוש

עפולה16703186

35413

57215

6257

69184

70879

 
2  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

__________
1  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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שם יישובשטח במ"רחלקהגוש

עפולה711,044    16703

721,839

731,496

741,140

751,506

761,630

771,792

781,566

791,346

801,259

811,021

82250

8314

86858

87421

8931

116164

12765

עפולה167092685

27160

31184

32201

33271

34362

64200

82581

83190

85668

קיבוץ מרחביה167892522

ניתנת  זו,  הרשאתי לחברה לרכישת הקרקע לפי הודעתי 
לה שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור.

הרשאה זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות.

ח' באב התשע"א )8 באוגוסט 2011(

)חמ 3-5(

ישראל כ"ץ  
                                         שר התחבורה והבטיחות בדרכים

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 9831 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,2722 עמ'  התש"ע,   ,6080 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
לצורך ציבורי של דרך קיימת או מאושרת, דרך חדשה או 

הרחבת דרך כולל רצועת המסילה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

בשכ'  דיין  משה  כשד'  הידועה  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
המזוהה  יעקב,  נווה  בשכ'  יעקב  נווה  ושד'  זאב,  פסגת 
כקואורדינטות אורך 222.870-222.207, קואורדינטות רוחב 
638.819-637.343; המזוהה כגוש חדש 31305, חלק מחלקה 
1 חדשה )והידוע כגוש 30609, חלקי חלקות 63-61, 96, 97 
לשעבר(; גוש חדש 31306, חלק מחלקה 1 חדשה )והידוע 
כגוש 30609, חלקי חלקות 14, 15, 23-21, 43, 59-56, 101, 
 ;61  ,55  ,40 חלקות  חלקי   ,30645 גוש  לשעבר(;   202-200
גוש 30646, חלקי חלקות 2, 3, 4, 5, 15, 17, 19; גוש 30643, 
חלקי חלקות 2, 3, 4, 11, 12, 17, 18, 19, 21; גוש 30642, חלקי 
חלקות 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 36, 38, 41, 44, 45, 
46, 47, 48; גוש 30648, חלקי חלקות 24, 27 חדשה )והידוע 
כחלק מחלקה 23 לשעבר(; שטח בלא גושים וחלקות בתוך 
ידוע כגוש חדש 30770, חלקי  )חלק מהשטח  תכנית 9831 
חלקות 2, 5, וכן חלקות בלא מספר(; סך הכל שטח להפקעה 
וכן  אדום  ובצבע  חול  בצבע  והצבועים  מ"ר  כ–61,343 
מסומנים ברשת שתי וערב בצבע סגול, כמסומן בתשריט 

תכנית 9831 המאושרת.

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

הרגילות.

א' באב התשע"א )1 באוגוסט 2011(

)חמ 3-2(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
הרצליה,  הר/1900  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5222, 
התשס"ג, עמ' 4022, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הרצליה  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בהרצליה, ששטחה 208 מ"ר, המזוהה כגוש   
6592, חלק מחלקה 36; הייעוד: שטח ציבורי פתוח ברחוב 

הסדנאות, בהתאם לתשריט הפקעה.

כ"ד בתמוז התשע"א )26 ביולי 2011(

)חמ 3-2(

יעל גרמן  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הרצליה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
מס'  מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם   התשכ"ה-11965, 
הר/253א, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1451 עמ'  התשכ"א,   ,852
לתכנון ולבנייה הרצליה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלק   ,6669 כגוש  המזוהה  שמריהו,  בכפר  קרקע  חטיבת   
מחלקה 369, הייעוד: שצ"פ.

כ"ג בתמוז התשע"א )25 ביולי 2011(

)חמ 3-2(

יעל גרמן  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הרצליה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רג/340,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,659 עמ'  התש"ם, 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גן  רמת  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;773 ח"ח   ,6145 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

י"ח בתמוז התשע"א )20 ביולי 2011(

)חמ 3-2(

                                                   אביהוא בן–משה
                                      יושב ראש ועדת המשנה המקומית 

             לתכנון ולבנייה רמת גן

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ש/362,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3741, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1781 עמ'  התש"ן, 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  השומרון  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 
)להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן 
המקומית  המועצה  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -
התכנון  לחוק   188 בסעיף  כמשמעותו  פרדס–חנה-כרכור 

והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,101119 גוש  פרדס–חנה-כרכור;  ביישוב  קרקע  חטיבת   
חלקה בשלמות 268 )לשעבר ח"ח 3, 20(.

כ"ו בתמוז התשע"א )28 ביולי 2011(

)חמ 3-2(

יוסף יהודה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה השומרון  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ש/1403,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6173, 
התשע"א, עמ' 1501, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  השומרון  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 
)להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן 
המקומית  המועצה  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

זכרון יעקב כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בזכרון יעקב, גוש 10195, ח"ח 3.  

י"ד באב התשע"א )14 באוגוסט 2011(

)חמ 3-2(

יוסף יהודה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה השומרון  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/163/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5913, 
התשס"ט, עמ' 2286, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך ושצ"פ.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3696, חלק מחלקות   
4, 8, 15, 17; גוש 3646, חלקה 3 בשלמות, חלק מחלקה 4.

כ"ו בתמוז התשע"א )28 ביולי 2011(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
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 על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' זמ/בת/329, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4487, 
התשנ"ז, עמ' 1880, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7  )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5  זמורה  ולבנייה 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ, מיתקנים הנדסיים 

ודרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלקות   ,3797 כגוש  המזוהה  עקרון,  בקרית  קרקע  חטיבת   
בשלמות 214, 215, 226, 232, 237, 241; הייעוד: דרך;

 ;260  ,252  ,248  ,245  ,243  ,230  ,216  ,213 בשלמות  חלקות   
הייעוד: שצ"פ;

חלקה בשלמות 250; הייעוד: מיתקני הנדסה;  

)לשעבר חלק מחלקות 1, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 98-93, 124,   
 ,150 ,148 ,144 ,142 ,140 ,138 ,136 ,134 ,132 ,130 ,128 ,126

.)177 ,176 ,154 ,152

כ"ב בתמוז התשע"א )24 ביולי 2011(

)חמ 3-2(
סיגל לחמני  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה זמורה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' משמ/50, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3527, 
התשמ"ח, עמ' 828, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חוף השרון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(,  )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של גן ילדים.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

כגוש  המזוהה  מ"ר,   810 ששטחה  ברשפון,  קרקע  חטיבת   
6675, חלק מחלקה 493; הייעוד: שטח למבני ציבור.

י"ט בתמוז התשע"א )21 ביולי 2011(

)חמ 3-2(

אלי ברכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חוף השרון  

1

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/במ/42, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3898, התשנ"א, עמ' 2985, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה מגדל העמק )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
מרכז  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

מועדונים ואולם ספורט.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במגדל העמק, ששטחה 6,370 מ"ר, המזוהה   
כגוש 17802, ח"ח 4.

כ"ו בסיוון התשע"א )28 ביוני 2011(

)חמ 3-2(

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  __________

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/במ/160, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2055 עמ'  התשנ"ד,   ,4190
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העמק  מגדל  ולבנייה  לתכנון 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943  ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

מועדון לקשיש.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במגדל העמק, שטחה 727 מ"ר, המזוהה כגוש   
17806, חלקה 20.

כ"ח בסיוון התשע"א )30 ביוני 2011(

)חמ 3-2(

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/במ/160, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2055 עמ'  התשנ"ד,   ,4190
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העמק  מגדל  ולבנייה  לתכנון 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
 בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

גן ילדים.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במגדל העמק, ששטחה 1,713 מ"ר, המזוהה   
כגוש 17457, חלקה 58.

כ"ז בסיוון התשע"א )29 ביוני 2011(

)חמ 3-2(

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/במ/160, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2055 עמ'  התשנ"ד,   ,4190
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העמק  מגדל  ולבנייה  לתכנון 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
 בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

גן ילדים.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  מ"ר,   814 ששטחה  העמק,  במגדל  קרקע  חטיבת   
כגוש 17803, חלקה 32.

כ"ח בסיוון התשע"א )30 ביוני 2011(

)חמ 3-2(

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  __________

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/851,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3305, 
התשמ"ו, עמ' 1453, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נהריה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 

- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח דרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנהריה - גוש 18172, ח"ח 35, 36; הייעוד:   
דרך.

י"ט בתמוז התשע"א )21 ביולי 2011(

)חמ 3-2(

ז'קי סבג  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נהריה  __________
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 והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
)להלן -  והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 2610 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  התכנית(, שהודעה 
בזה  מצהירה  התכנית(,   - )להלן   2417 עמ'  התשמ"ה,   ,3202
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, בהתאם לסעיף 19 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  כי 
ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5973, התשס"ט,  לפי סעיפים 5 
עמ' 4666, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

אורך  קואורדינטות  שבין  שטח  כרם,  עין  שכ'  ירושלים, 
חדשה(  ישראל  ברשת   215.740-215.650(  165.740-165.650(
וקואורדינטות רוחב 130.555-130.500 )630.555-630.500 ברשת 
לבניין  מ"ר, המיועד לשטח  כ–2,063  ישראל חדשה(, שטח של 
כהה,  חום  בצבע  בקו  ומתוחם  חום  בצבע  הצבוע  ציבורי, 

כמסומן בתשריט תכנית 2610 המאושרת.

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

העבודה הרגילות.

ב' באב התשע"א )2 באוגוסט 2011(

)חמ 3-4(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
שינוי  4192א,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
מס' 1/92 לתכנית מיתאר מקומית מס' במ/4192, שהודעה בדבר 
 1528 עמ'  4182, התשנ"ד,  הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה  התכנית(,   - )להלן 
ולבנייה ירושלים, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  בתוספת, 
תהיה   ,2655 עמ'  התשס"ה,   ,5397 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
פרסום  מיום  ירושלים  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

הודעה זו ברשומות.

תוספת

גולדה  לכביש  ממערב  שטח   ,06 רמות  שכ'  ירושלים, 
ו–156   155  ,154 30732, חלקות  גוש   -  03 לרמות  ומצפון  מאיר 
במ/ תכנית  לפי   155  ,154  ,153 כמגרשים  הידועים  בשלמות, 
בצבע  והמסומנים  ציבור  לבנייני  לשטחים  המיועדים  4192א, 
תכנית  בתשריט  כמסומן  כהה,  חום  בצבע  בקו  מתוחם  חום 

במ/4192א המאושרת.

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

העבודה הרגילות.

א' באב התשע"א )1 באוגוסט 2011(

)חמ 3-4(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
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 סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 4676, שהודעה 
התש"ס,   ,4879 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה   בדבר 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה  התכנית(,   - )להלן   3432 עמ' 
ירושלים, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות  ולבנייה  לתכנון 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
המתוארת בתוספת, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5666, התשס"ז, עמ' 2814, תהיה 
פרסום  מיום  ירושלים  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

הודעה זו ברשומות.
תוספת

ירושלים, שכ' רוממה, רח' אהליאב, גוש 30236, חלקה 138 
חדשה בשלמותה )הידועה כח"ח 36 לשעבר(, הידועה כמגרש 
ציבור  לבנייני  לשטח  המיועד   ,4676 מס'  תכנית  לפי   ,6 מס' 
כמסומן  כהה,  חום  בצבע  בקו  מתוחם  חום  בצבע  והמסומן 

בתשריט תכנית 4676 המאושרת.

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

העבודה הרגילות.

ב' באב התשע"א )2 באוגוסט 2011(

ניר ברקת)חמ 3-4(
 

יושב ראש הוועדה המקומית
 

לתכנון ולבנייה ירושלים
 

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
4430א,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1809 עמ'  4834, התש"ס, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון 
הפקודה(,   - )להלן  )רכישה לצורכי ציבור(, 21943  הקרקעות 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
ו–7 לפקודה בילקוט  אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
הפרסומים 6133, התש"ע, עמ' 4639, תהיה לקניינה הגמור 

והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

מזל  רח'  צפון,  זאב  פסגת  שכ'  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
 אריה, ששטחה כ–1,184 מ"ר, המזוהה כגוש 31306, ח"ח 1 
לשעבר(  ו–19   14 ח"ח   ,30609 מס'  כגוש  )המזוהה  ו–2 
והידועים כמגרשים מס' 15 ו–16 בתכנית 4430א, והצבועים 
בתשריט  כמסומן  כהה,  חום  בצבע  מתוחם  חום  בצבע 

תכנית 4430א המאושרת.

א' באב התשע"א )1 באוגוסט 2011(

ניר ברקת)חמ 3-4(
יושב ראש הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה ירושלים   

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 5330, שהודעה 
התשס"ח,   ,5753 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה   בדבר 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה  התכנית(,   - )להלן   1061 עמ' 
ירושלים, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות  ולבנייה  לתכנון 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
המתוארת בתוספת, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
 ,5229 עמ'  התשס"ט,   ,5985 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תוספת

ירושלים, שכ' רמות, שטח לא מוסדר, ברחובות שד' גולדה 
הידוע  הרואה,  ולנשטיין,  נחום,  משה  מריסקי,  יצחק  מאיר, 
כמגרשים מס' 11 ו–12 לפי תכנית 5330, המיועד לשטח לבניין 
ציבורי, הצבוע בצבע חום מתוחם בקו בצבע חום כהה, כמסומן 

בתשריט תכנית 5330 המאושרת.

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

העבודה הרגילות.

ב' באב התשע"א )2 באוגוסט 2011(

)חמ 3-4(
ניר ברקת

 
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, 
שהודעה  במ/4309,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
התשנ"ג,   ,4126 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה   בדבר 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה  התכנית(,   - )להלן   3516 עמ' 
ירושלים, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות  ולבנייה  לתכנון 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
המתוארת בתוספת, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
 ,3858 עמ'  התשס"ח,   ,5830 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תוספת

חדשה  חלקה   ,30962 חדש  גוש  גילה,  שכ'  ירושלים, 
מ"ר,  כ–661  של  בשטח   207 מס'  כמגרש  הידוע  בשלמות,   29
אורך  קואורדינטות  בין  הנמצא  שטח  במ/4309,  תכנית  לפי 
167.012-167.002 )217.042-217.022 ברשת ישראל חדשה( לבין 
ברשת   627.259-627.228(  127.229-127.208 רוחב  קואורדינטות 
ישראל חדשה(, המיועד לשטח לבניין ציבורי והמסומן בצבע 
תכנית  בתשריט  כמסומן  כהה,  חום  בצבע  בקו  מתוחם  חום 

במ/4309 המאושרת.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות 

העבודה הרגילות.

א' באב התשע"א )1 באוגוסט 2011(

)חמ 3-4(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' במ/4561, שינוי 
3603א,   ,3603  ,3144 מס'  מקומיות  מיתאר  לתכניות   1/93 מס' 
3603ב, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4292, 
הוועדה  בזה  מצהירה  התכנית(,   - )להלן   2606 עמ'  התשנ"ה, 
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
הקרקע המתוארת בתוספת, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי 
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5397, התשס"ה, עמ' 
2655, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ירושלים מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

 446 חלקה   ,30590 גוש   - מזרח  זאב  פסגת  שכ'  ירושלים, 
החדשה )הידוע כח"ח 161, 162 לשעבר( והידוע כמגרש 3001, 
והמסומן  ציבורי  לבניין  לשטח  המיועד  במ/4561,  תכנית  לפי 
בתשריט  כמסומן  כהה,  חום  בצבע  בקו  מתוחם  חום  בצבע 

תכנית במ/4561 המאושרת.

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

העבודה הרגילות.

א' באב התשע"א )1 באוגוסט 2011(

)חמ 3-4(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
חד/763,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3248, 
התשמ"ה, עמ' 3358, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חדרה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הפקודה(,   - )להלן  )רכישה לצורכי ציבור(, 21943  הקרקעות 

זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
ו–7 לפקודה בילקוט  אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
הפרסומים 6241, התשע"א, עמ' 4353, תהיה לקניינה הגמור 

והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 307 חלקה   ,10570 כגוש  המזוהה  בחדרה,  קרקע  חטיבת   
בשלמות; הייעוד שצ"פ.

א' באב התשע"א )1 באוגוסט 2011(

)חמ 3-4(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
חד/763,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3248, 
התשמ"ה, עמ' 3358, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חדרה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הפקודה(,   - )להלן  )רכישה לצורכי ציבור(, 21943  הקרקעות 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
ו–7 לפקודה בילקוט  אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
הפרסומים 6201, התשע"א, עמ' 2570, תהיה לקניינה הגמור 

והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 310 חלקה   ,10570 כגוש  המזוהה  בחדרה,  קרקע  חטיבת   
בשלמות; הייעוד: שצ"פ.

א' באב התשע"א )1 באוגוסט 2011(

)חמ 3-4(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
חד/763,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3248, 
התשמ"ה, עמ' 3358, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חדרה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הפקודה(,   - )להלן  )רכישה לצורכי ציבור(, 21943  הקרקעות 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
ו–7 לפקודה בילקוט  אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 

__________
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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הפרסומים 6241, התשע"א, עמ' 4353, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 184 חלקה   ,10572 כגוש  המזוהה  בחדרה,  קרקע  חטיבת   
בשלמות; הייעוד: שב"צ.

א' באב התשע"א )1 באוגוסט 2011(

)חמ 3-4(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/700ד, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4303, 
התשנ"ה, עמ' 3129, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חדרה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הפקודה(,   - )להלן  )רכישה לצורכי ציבור(, 21943  הקרקעות 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
ו–7 לפקודה בילקוט  אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
הפרסומים 6241, התשע"א, עמ' 4354, תהיה לקניינה הגמור 

והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,202 ח"ח   ,10009 כגוש  המזוהה  בחדרה,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 1,400 מ"ר; הייעוד: שב"צ.

א' באב התשע"א )1 באוגוסט 2011(

)חמ 3-4(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
חד/781,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3449, 
התשמ"ז, עמ' 1598, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חדרה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הפקודה(,   - )להלן  )רכישה לצורכי ציבור(, 21943  הקרקעות 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
ו–7 לפקודה בילקוט  אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
הפרסומים 6212, התשע"א, עמ' 3127, תהיה לקניינה הגמור 

והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחדרה, המזוהה כגוש 10037, חלק מחלקה 106,   
בשטח של 1,152 מ"ר; הייעוד: שב"צ.

א' באב התשע"א )1 באוגוסט 2011(

)חמ 3-4(
חיים אביטן

יושב ראש הוועדה המקומית   
לתכנון ולבנייה חדרה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
חד/781,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3449, 
התשמ"ז, עמ' 1598, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חדרה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הפקודה(,   - )להלן  )רכישה לצורכי ציבור(, 21943  הקרקעות 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
ו–7 לפקודה בילקוט  אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
הפרסומים 6201, התשע"א, עמ' 2570, תהיה לקניינה הגמור 

והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחדרה -  

ששטחה 310 מ"ר, המזוהה כגוש 10036, חלק מחלקה 147;  

ששטחה 263 מ"ר, המזוהה כגוש 10036, חלק מחלקה 148;  

ששטחה 765 מ"ר, המזוהה כגוש 10036, חלק מחלקה 149;  

ששטחה 405 מ"ר, המזוהה כגוש 10036, חלק מחלקה 150;  

ששטחה 229 מ"ר, המזוהה כגוש 10036, חלק מחלקה 151;  

ששטחה 173 מ"ר, המזוהה כגוש 10036, חלק מחלקה 153;  

הייעוד: שב"צ.  

א' באב התשע"א )1 באוגוסט 2011(

)חמ 3-4(
חיים אביטן

 
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/1289, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5705, 
התשס"ז, עמ' 4000, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חדרה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הפקודה(,   - )להלן  )רכישה לצורכי ציבור(, 21943  הקרקעות  __________

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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זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
ו–7 לפקודה בילקוט  אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
הפרסומים 6176, התשע"א, עמ' 1630, תהיה לקניינה הגמור 

והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחדרה, ששטחה 0.771 דונם, המזוהה כגוש   
10035, חלקה 13; ייעוד הקרקע - שב"צ.

א' באב התשע"א )1 באוגוסט 2011(

)חמ 3-4(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ש/18,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1940, 
התשל"ג, עמ' 2236, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  השומרון  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  להלן, שביחס אליה   2
לפקודה בילקוט הפרסומים 6249, התשע"א, עמ' 4696, תהיה 
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפרדס–חנה-כרכור, ששטחה 108 מ"ר, המזוהה   
כגוש 10073, חלק מחלקות 138, 139; מגרש 6 )דרך(.

כ"ה בתמוז התשע"א )27 ביולי 2011(

)חמ 3-4(

יוסף יהודה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה השומרון  __________
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 והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ש/18,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1940, 
התשל"ג, עמ' 2236, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  השומרון  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -

ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  להלן, שביחס אליה   2
לפקודה בילקוט הפרסומים 3871, התשנ"א, עמ' 2302, תהיה 
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

דונם,   7.530 ששטחה  בפרדס–חנה-כרכור,  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 10074, חלק מחלקה 32.

כ"ה בתמוז התשע"א )27 ביולי 2011(

)חמ 3-4(

יוסף יהודה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה השומרון  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ש/18,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1940, 
התשל"ג, עמ' 2236, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  השומרון  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  להלן, שביחס אליה   2
לפקודה בילקוט הפרסומים 4667, התשנ"ח, עמ' 4637, תהיה 
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפרדס–חנה-כרכור, המזוהה כגוש 10074, חלק   
מחלקות 124, 125.

כ"ה בתמוז התשע"א )27 ביולי 2011(

)חמ 3-4(

יוסף יהודה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה השומרון  __________
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 והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ש/18,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1940, התשל"ג, עמ' 2236, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה השומרון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -

__________
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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ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  להלן, שביחס אליה   2
לפקודה בילקוט הפרסומים 3995, התשנ"ב, עמ' 2879, תהיה 
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפרדס–חנה-כרכור, המזוהה כגוש 10074, חלק   
מחלקה 66.

כ"ה בתמוז התשע"א )27 ביולי 2011(

)חמ 3-4(

יוסף יהודה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה השומרון  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ש/18,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1940, התשל"ג, עמ' 2236, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה השומרון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן, 
 ,1038 עמ'  התשמ"ה,   ,3150 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפרדס–חנה-כרכור, ששטחה 480 מ"ר, המזוהה   
כגוש 10075, חלק מחלקה 98; מגרש 2 )שב"צ(.

כ"ה בתמוז התשע"א )27 ביולי 2011(

)חמ 3-4(

יוסף יהודה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה השומרון  __________
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 והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ש/853,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5228, 
התשס"ד, עמ' 12, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  השומרון  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -

ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  להלן, שביחס אליה   2
לפקודה בילקוט הפרסומים 6201, התשע"א, עמ' 2571, תהיה 
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

המזוהה  מ"ר,   1,106 ששטחה  בבנימינה,  קרקע  חטיבת   
כגוש 10209, חלקי חלקות 37, 44, וגוש 10208, חלקי חלקה 

.3

ב' באב התשע"א )2 באוגוסט 2011(

)חמ 3-4(
יוסף יהודה כהן

 
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה השומרון  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/23/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3301, 
התשמ"ו, עמ' 1379, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה כפר סבא )להלן- הוועדה(, כי זכות הבעלות בקרקע 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
21943 )להלן - הפקודה(, בילקוט הפרסומים 6212, התשע"א, 
עמ' 3128, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

שטח   ,256 חלקה   ,7621 גוש   - סבא  בכפר  קרקע  חטיבת   
קודמות:  כולל הפקעות  מ"ר, שטח הפקעה   735 החלקה: 

42 מ"ר, הייעוד: דרך.

י"ב בתמוז התשע"א )14 ביולי 2011(

)חמ 3-4(
יהודה בן חמו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה כפר סבא  __________

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 והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/24/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3091, 
התשמ"ד, עמ' 3191, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה כפר סבא )להלן - הוועדה(, כי זכות הבעלות בקרקע 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 

__________
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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21943 )להלן - הפקודה(, בילקוט הפרסומים 6212, התשע"א, 
עמ' 3128, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא -  

גוש 6428, חלקה 129, שטח החלקה: 817 מ"ר, שטח הפקעה   
כולל הפקעות קודמות: 9 מ"ר, הייעוד: דרך.

י"ב בתמוז התשע"א )14 ביולי 2011(

)חמ 3-4(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מס' 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  פת/1156, שהודעה 
בזה הוועדה המקומית לתכנון  93, מצהירה  255, התשי"ג, עמ' 
ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בתוספת, שביחס אליה פורסמה 
 ,4933 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
התשס"א, עמ' 364, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית 

פתח תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

מ"ר;   3,111 של  בשטח   ,265 ח"ח   ,6325 גוש   - תקוה  פתח 
הייעוד: שב"צ.

כ"ט בתמוז התשע"א )31 ביולי 2011(

)חמ 3-4(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1211, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2522, 
התשל"ט, עמ' 1200, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים 
 21943 )להלן - הפקודה(, בילקוט הפרסומים 6238, התשע"א, 
עמ' 4244, ושתוקנה בילקוט הפרסומים 6289, התשע"א, עמ' 
מיום  הוועדה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,6332

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה -  

לדרך,  מ"ר,   297  + רגל  להולכי  מעבר  מ"ר,   953 ששטחה   
1,308 מ"ר, לשב"צ + 51 מ"ר לשצ"פ המזוהה כגוש 6406, 

חלקה 23;

ששטחה 4,424 מ"ר לשב"צ + 139 מ"ר לשצ"פ + 519 מ"ר   
לדרך המזוהה כגוש 6406, חלקה 40, רח' פוחס.

כ"ט בתמוז התשע"א )31 ביולי 2011(

)חמ 3-4(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הצ/0/1-6, שהודעה 
התש"ן,   ,3709 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה   בדבר 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,253 עמ' 
שרונים, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
 לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3774, התש"ן, 
המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,3098 עמ' 

המקומית אליכין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

המזוהה  מ"ר;  כ–28,763  ששטחה  באליכין,  קרקע  חטיבת   
כגוש 7922, חלקות 261, 263, 271; הייעוד: מבני ציבור.

י"א באב התשע"א )11 באוגוסט 2011(

)חמ 3-4(

אפרים בולמש  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבנייה שרונים  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיקוני טעויות
1. בהודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
התשע"א,   ,6238 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה   ,1943  ציבור(, 
עמ' 4244, לעניין תכנית מס' פת/1211 )פתח תקוה(, בסעיף 4, במקום 

"רח' פינס" צריך להיות "רח' פוחס".

)חמ 3-2(

לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  2. בהודעה 
עמ'  הפרסומים 6264, התשע"א,  בילקוט  ציבור(, 1943, שפורסמה 
הכרמל,  מורדות  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  מאת   ,5387
לעניין תכנית מס' מכ/448 )טירת כרמל(, בסעיף 1, במקום "תהיה 
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה" צריך להיות "תהיה לקניינה 

הגמור והמוחלט של עיריית טירת כרמל".

)חמ 3-4(

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 23824-06-11

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

ובעניין פירוק חברת שביט התכוף בע"מ.

רחמים  בן  רחל  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי  והמבקשים: 
 ,216 יפו  רח'  ושות',  אמסטר  יעקב  דין  עורכי  ממשרד  סובול, 

ירושלים 94383.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.6.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

21.9.2011, בשעה 15.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 7.9.2011, 

בשעה 15.00.

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

רחל בן רחמים סובול, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

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

נחלת חלקה 6 בגוש 3947 בע"מ
)ח"פ 51-040062-5(

)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 30.10.2011, בשעה 10.00, במשרד המבורגר עברון, 
סופי של המפרק,  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,4 ברקוביץ  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שי פינס, עו"ד, מפרק

ננוה חברה לניהול נכסים ולהשקעות בע"מ
)ח"פ 51-052067-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2.10.2011, בשעה 10.00, ברח' הגדוד העברי 
10, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 

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

                                    צביקה מועלם, עו"ד, מפרק

יורם זילברמן סוכנות לבטוח )1989( בע"מ
)ח"פ 51-138863-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.10.2011, בשעה 10.30, אצל רו"ח יוסף שמעוני, 
רח' בדנר 5, רמת גן 52542, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יורם זילברמן, מפרק

א.ז.י.ל מדיקל גרופ בע"מ
)ח"פ 51-289397-5(

)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 11.10.2011, בשעה 10.30, אצל רו"ח שמואל רוסק, 
רח' סמולנסקין 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מלי שינדלר, מפרקת

זאב הפקות בע"מ
)ח"פ 51-220634-3(

)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 16.10.2011, בשעה 19.00, במשרד עורכי הדין 
שושני-סמל, רח' מנחם בגין 12, רמת גן 52521, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    שי צאודרר, מפרק

ניצני רותם בע"מ
)ח"פ 51-421098-8(

)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 
 ,10 ריב"ל  ברח'   ,10.00 בשעה   ,17.10.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
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ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דניאל הורנשטיין, רו"ח, מפרק

האוס דיפו בע"מ
)ח"פ 51-391425-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,10 ריב"ל  ברח'   ,11.00 בשעה   ,17.10.2011 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.

                                    דניאל הורנשטיין, רו"ח, מפרק

בי-סייפ פתרונות תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-272620-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17.10.2011, בשעה 11.00, ברח' אריה שנקר 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  1, הרצליה, לשם הגשת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור שפס, עו"ד, מפרק

איגוד המדבירים בע"מ
)ח"פ 51-403785-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רמת   ,18 מטולה  ברח'   ,16.00 בשעה   ,19.10.2011 ביום  תתכנס 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רועי גורה, מפרק

סמארט קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-394999-0(

)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 
פרידמן  דב  ברח'   ,15.00 בשעה   ,23.10.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 

כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,2
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמי ברלב, עו"ד, מפרק

אם. סי. מרין קונטרול 2000 )1996( בע"מ
)ח"פ 51-231990-6(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 23.10.2011, בשעה 13.00, ברח' הגפן 8, מושב 
גנות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק עזר, מפרק

בואטס רסקיו סיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-324413-7(

)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 23.10.2011, בשעה 13.00, ברח' הגפן 8, מושב 
גנות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק עזר, מפרק

אם. סי מרין קונטרול בע"מ
)ח"פ 51-187176-6(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 23.10.2011, בשעה 13.00, ברח' הגפן 8, מושב 
גנות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק עזר, מפרק

אם. סי. בלומר )1996( בע"מ
)ח"פ 51-231989-8(

)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 23.10.2011, בשעה 13.00, ברח' הגפן 8, מושב 
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גנות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק עזר, מפרק

אמ. סי. מרין קומרד בע"מ
)ח"פ 51-302873-8(

)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 23.10.2011, בשעה 13.00, ברח' הגפן 8, מושב 
גנות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק עזר, מפרק

דרזי שירותי מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-054995-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 23.10.2011, בשעה 17.00, ברח' יבנה 28, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גיא אבידן, מפרק

בית מרקחת רום בע"מ
)ח"פ 51-182256-1(

)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 
יעקב  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה   ,23.10.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
לשם  ירושלים,   ,823 משרד  כלל,  מרכז   ,97 יפו  רח'  אברהמס, 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    מרק סוקול, מפרק

ורדית חב לדייג בע"מ
)ח"פ 51-048855-4(

)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 

יעקב  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה   ,23.10.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
לשם  ירושלים,   ,823 משרד  כלל,  מרכז   ,97 יפו  רח'  אברהמס, 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
                                    עובדיה קבליק, מפרק

ארמלי, חלקי חילוף בע"מ
)ח"פ 51-252653-4(

)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 
יעקב  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה   ,23.10.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
לשם  ירושלים,   ,823 משרד  כלל,  מרכז   ,97 יפו  רח'  אברהמס, 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
                                    ארמלי עליא, מפרק

פינדל מ.י. בע"מ
)ח"פ 51-242646-1(

)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 
המפרק,  במשרד   ,14.00 בשעה   ,23.10.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
56478, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  יהוד   ,5/3 בגין  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    צביקה גרוס, מפרק

נבונה חברה לייבוא ושיווק מזון )2006( בע"מ
)ח"פ 51-401331-7(

)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 
רמת   ,6 החילזון  ברח'   ,11.00 בשעה   ,23.10.2011 ביום  תתכנס 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יגאל דורון, עו"ד, מפרק

מה ואיך בע"מ
)ח"פ 51-316535-7(

)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 
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הנ"ל תתכנס ביום 24.10.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
סופי של המפרק, המראה  דוח  גן, לשם הגשת  רמת   ,5 שוהם 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אהרון צייכנר, רו"ח, מפרק

ב. בראף )מליכזון( שירותים משפטיים
)ח"פ 51-337555-0(

)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 23.10.2011, בשעה 9.00, אצל הררי טויסטר ושות', 
הגשת  לשם  גן,  רמת   ,16 קומה   ,1 ב.ס.ר  בית   ,2 גוריון  בן  רח' 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    אסף הראל, עו"ד, מפרק

דר מחשוב ישיר תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-089715-0(

)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 23.10.2011, בשעה 11.00, ברח' העמל 1, פארק אפק, 
ראש העין, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    איריס אתגר, עו"ד, מפרקת

צבר ייצור )2002( בע"מ
)ח"פ 51-319467-0(

)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 
עו"ד  במשרד   ,10.00 בשעה   ,25.10.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
בר–און, שגיא, רח' משה לוי 11, ראשון לציון, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    ניר שגיא, עו"ד, מפרק

קול ויז'ין ישראל בע"מ
)ח"פ 51-288419-8(

)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 

המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,25.10.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,6 קאופמן  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    עמוס חכמון, עו"ד, מפרק

ב. בראף )מליכזון( אחזקות
)ח"פ 51-337465-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.10.2011, בשעה 9.00, אצל הררי טויסטר ושות', 
הגשת  לשם  גן,  רמת   ,16 קומה   ,1 ב.ס.ר  בית   ,2 גוריון  בן  רח' 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    אסף הראל, עו"ד, מפרק

הום טק רהיטים בע"מ
)ח"פ 51-275310-4(

)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 30.10.2011, בשעה 20.00, אצל המפרק עודד 
לוינטון, רח' החשמונאים 38, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקים, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
אמנון כפכפי     עודד לוינטון

              מפרקים

ג.ו. שירותים משפטיים בע"מ
)ח"פ 51-284196-6(

)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 
עו"ד  במשרד   ,10.00 בשעה   ,30.10.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  אלגרביה,  באקה  אלקודס,  רח'  ג'סאר,  אשרף 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    פראס ענבוסי, עו"ד, מפרק

קינגסטור בע"מ
)ח"פ 51-401060-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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רח'  המפרק,  במשרדי   ,15.00 בשעה   ,30.10.2011 ביום  תתכנס 
תשי"ח 2, בנין שקל, 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 ווייס, מפרק

אקו נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-091305-6(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 1.11.2011, בשעה 9.00, ברח' הרב אשי 3, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    חיים בן בסט, מפרק

מגל משכנתאות גמול )5( )1994( בע"מ
)ח"פ 51-193504-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.11.2011, בשעה 11.00, במשרד עורכי דין 
יוסי אברהם ושות', רח' דניאל פריש 3, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    דוד כהן, עו"ד, מפרק

מ.א.ח. יזמות בע"מ
)ח"פ 51-383680-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,1.11.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הלל יפה 28, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אייל יצחקי, עו"ד, מפרק

ר.ר. רומי הנדסה ובניה בע"מ
)ח"פ 51-391274-1(

)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 1.11.2011, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' עתלית 6, 
פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    רון זיו, מפרק

ביפז 1998 בע"מ
)ח"פ 51-268284-0(

)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 7.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי ביטון, אצל עו"ד גבי 
בן חמו, רח' דיזינגוף 50, מגדל על, קומה 21, תל אביב 64332, 

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.

גבי בן חמו, עו"ד

בא כוח החברה

ביפז 1998 בע"מ
)ח"פ 51-268284-0(

)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 7.11.2011, בשעה 15.00, במשרד עו"ד בן חמו, רח' 
64332, לשם הגשת  21, תל אביב  קומה  על,  מגדל   ,50 דיזנגוף 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

גבי בן חמו, עו"ד

בא כוח החברה

משכנות פגודה בע"מ
)ח"פ 51-368603-0(

)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 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,1.11.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' תובל 13, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלון קפלן, מפרק
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א.כ. נכסי דביר בע"מ
)ח"פ 51-129663-4(

)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   ,11.00 בשעה   ,1.11.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הלל יפה 28, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אייל יצחקי, עו"ד, מפרק

בית אמילי הורנר תמנע מינרס קלאב
)ח"פ 51-048751-5(

)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 8.11.2011, בשעה 10.00, ברח' רמב"ן 28, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    עמרם בלום, עו"ד, מפרק

מפלסות ניניו בע"מ
)ח"פ 51-092148-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
גוריון  בן  ברח'   ,17.00 בשעה   ,22.11.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
33, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רנה חדד, עו"ד, מפרק

מועדון גרירה אפק בע"מ
)ח"פ 51-382571-1(

)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 
ברח' אלברכה, שפרעם,   ,12.00 1.12.2011, בשעה  ביום  תתכנס 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    שופאניה מרואן, מפרק

אזמש החזקות בינלאומיות בע"מ
)ח"פ 51-247034-5(

)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 1.12.2011, בשעה 11.00, אצל צלרמאיר, פילוסוף, 
רוזובסקי, צפריר, טולידאנו ושות', עורכי דין, רח' לינקולן 20, 
סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,11 קומה  רובינשטיין,  בית 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    ניצה גנוסר, מפרקת

אבא הילל 154 ר"ג ניהול ואחזקה בע"מ
)ח"פ 51-414096-1(

)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 
10.00, במשרד מפרק החברה,  תתכנס ביום 18.12.2011, בשעה 
שד' רוטשילד 25, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלמה עזורי, מפרק

 קבוצת איי.פי.אס.ישראל פיליפינים בע"מ 
)ח"פ  51-296395-0(

)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 
אביב,  תל   ,4 רחל  ברח'   ,10.00 11.10.2011 בשעה  ביום  תתכנס 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
עינת שלו-ענבר, עו"ד, מפרקת

 קאט פרסומות בע"מ 
)ח"פ  51-341917-6(

)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 
המפרק,  במשרד   ,11.00 בשעה   23.10.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מרכז עזריאלי 3 )המגדל המשולש( )קומה 33(, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
                                               יניב שקל, עו"ד, מפרק
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 נטע לין בע"מ 
)ח"פ  51-181001-2(

)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 24.10.2011 בשעה 16.00, ברח' המנוע 12, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                               משה מרום, מפרק

פעוטבע בע"מ 
)ח"פ  51-265677-8(

)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 24.10.2011 בשעה 16.00, אצל המפרק, ברח' רמב"ן 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,18
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                               מרדכי חיון, מפרק

 מ.ק. בילדאפ אחזקות בע"מ 
)ח"פ  51-409557-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.10.2011 בשעה 16.00, אצל המפרק, ברח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,53 ארלוזורוב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               צחי מולכו, מפרק

 הדרי אביב בע"מ 
)ח"פ  51-159171-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.10.2011 בשעה 11.00, במשרדי ש' פרידמן 
אביב,  תל   ,5 קומה  השקעות,  אמות  בית   ,2 ויצמן  רח'  ושות', 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אורית מנור-קספרסקי,  עו"ד, מפרקת

 מ.ק. הזורע 1999 בע"מ 
)ח"פ  51-273657-0(

)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 
קיבוץ  במזכירות   ,12.30 בשעה   23.10.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הזורע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               איתי ציון, עו"ד, מפרק

 לארה וואטר סלושיינס בע"מ 
)ח"פ  51-420209-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   23.10.2011 ביום  תתכנס 
שפירא 16, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל זלישנסקי, עו"ד, מפרק

 היולט-פקרד מז'רמנט אקוויפמנט בע"מ 
)ח"פ  51-280199-4(

)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 25.10.2011 בשעה 14.00, ברח' דפנה 9, רעננה, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                               טליה קיפר, מפרקת

 סביוני כנען מרכז קליטה צפת בע"מ 
)ח"פ  51-444516-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
גיל צבע,  10.00, במשרד עו"ד  25.10.2011 בשעה  תתכנס ביום 
רח' ה' באייר 64, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               דוד ארביב, מפרק
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 אירייב בע"מ 
)ח"פ  51-383093-5(

)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 26.10.2011 בשעה 12.00, ברח' בלוך 28, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אילן ערן, עו"ד, מפרק

 אליתן ניהול נכסים בע"מ 
)ח"פ  51-218279-1(

)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 
תל   ,28 בלוך  ברח'   ,9.00 26.10.2011 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אילן ערן, עו"ד, מפרק

 אליתן )ארה"ב( בע"מ 
)ח"פ  51-218221-3(

)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 
תל   ,28 בלוך  ברח'   ,9.30 26.10.2011 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אילן ערן, עו"ד, מפרק

 עפ-גל, השקעות וניהול בע"מ 
)ח"פ  51-218218-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 26.10.2011 בשעה 10.30, ברח' בלוך 28, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אילן ערן, עו"ד, מפרק

 אליתן )שבע( בע"מ 
)ח"פ  51-218220-5(

)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 26.10.2011 בשעה 10.00, ברח' בלוך 28, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אילן ערן, עו"ד, מפרק

 דני גוגול יעוץ בע"מ 
)ח"פ  51-323691-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.10.2011 בשעה 14.00, אצל המפרק, ברח' בגין 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,56478 יהוד   ,5/3
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               צביקה גרוס, מפרק

 איש סוכנות לביטוח חיים וימי )2002( בע"מ 
)ח"פ  51-319459-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.10.2011 בשעה 10.30, אצל רו"ח יוסף שמעוני, 
רח' בדנר 5, רמת גן 52542, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אסתר זילברמן, מפרקת

 מאיה )חנ( חיפושי נפט בע"מ 
)ח"פ  51-442378-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  10.30, אצל המפרק,  27.10.2011 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
הלל יפה 26, חדרה 38242, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אורי ימין, מפרק
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ח. דירש השקעות ויזמות בע"מ 
)ח"פ  51-427761-5(

)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 
המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   30.10.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מגדל עתידים, קומה 13, קרית עתידים, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               אילן חייקין, רו"ח, מפרק

טיא השקעות בע"מ 
)ח"פ  51-427757-3(

)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 
המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   30.10.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מגדל עתידים, קומה 13, קרית עתידים, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               משה כהן, רו"ח, מפרק

כח 8 השקעות ויזמות בע"מ 
)ח"פ  51-427932-2(

)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   ,12.00 בשעה   30.10.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מגדל עתידים, קומה 13, קרית עתידים, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               משה כהן, רו"ח, מפרק

חמורד בע"מ 
)ח"פ  51-013456-2(

)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   ,13.00 בשעה   31.10.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרק,  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,4 ברקוביץ  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אהוד מררי, עו"ד, מפרק

טריינרס בע"מ 
)ח"פ  51-261395-1(

)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 31.10.2011 בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אפעל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח   ,23
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יפתח שגיב, מפרק

סדנאות סי.אף.איי בע"מ 
)ח"פ  51-142070-5(

)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 31.10.2011 בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אפעל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח   ,23
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יפתח שגיב, מפרק

סדנאות אי-אם ישראל )1989( בע"מ 
)ח"פ  51-138596-5(

)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 31.10.2011 בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אפעל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח   ,23
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יפתח שגיב, מפרק

די.די.אל. דנטל דוולופמנטס בע"מ 
)ח"פ  51-350851-5(

)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 31.10.2011 בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' גן 
עוז 17, פרדס חנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               חיים לוי, מפרק
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 סלטי יכיני )1994( בע"מ 
)ח"פ  51-198420-5(

)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'  10.00, אצל המפרק,  31.10.2011 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
לשם 12, אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               חיים סלטי, מפרק

 אשלא אורתופדיה בע"מ 
)ח"פ  51-271652-3(

)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 
רח'  10.00, אצל המפרק,  31.10.2011 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
ארלוזורוב 5, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אליהו סקלר, מפרק

 סלף-פיט בע"מ 
)ח"פ  51-201433-3(

)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 
המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   31.10.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  רח' פינשטיין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               נחום רוזמן, מפרק

 ב. דיקלה ניהול ואחזקות בע"מ 
)ח"פ  51-343431-6(

)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 
רח'  10.00, אצל המפרק,  31.10.2011 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
שבטי ישראל 23, קריית חיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אברהם בנעזרי, מפרק

 ט.מ.מ.אי בע"מ 
)ח"פ  51-381677-7(

)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'  10.00, אצל המפרק,  31.10.2011 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,8 הבנים 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו בן עזרא, עו"ד, מפרק

 בית כרמי - ייזום, השקעות וסעוד בע"מ 
)ח"פ  51-178580-0(

)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 `1.11.2011 בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' סוקולוב 
15, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יגאל חברוני, עו"ד, מפרק

 

סלין תקשורת בע"מ 
)ח"פ  51-347959-2(

)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 1.11.2011 בשעה 15.00, ברח' ההסתדרות 26, 
פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               שלומי זיגדון, מפרק

מרינה - אסיף שיווק בע"מ 
)ח"פ  51-341853-3(

)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 1.11.2011 בשעה 10.00, אצל המפרקת, מושב 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  מעונה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אוריאן שטרית, עו"ד, מפרקת



6343 ילקוט הפרסומים 6289, ו' באלול התשע"א, 5.9.2011

 תבור דלק והשקעות בע"מ 
)ח"פ  51-353839-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.11.2011 בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' סוקולוב 
15, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יגאל חברוני, עו"ד, מפרק

 ד.ש עגבניה בע"מ 
)ח"פ  51-444209-4(

)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 3.11.2011 בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' התע"ש 
סופי של המפרק, המראה  דוח  הגשת  לשם   ,52512 גן  רמת   ,3
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריק גינזבורג, עו"ד, מפרק

דקר והחברים בע"מ 
)ח"פ  51-361036-0(

)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 6.11.2011 בשעה 9.00, ברח' אבא הלל 2, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               שמחה פרלמן, מפרק

 א.מ.ש.א. מחשבים בע"מ 
)ח"פ  51-244896-0(

)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 
בגין  מנחם  בדרך   ,18.00 בשעה   6.11.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,36 קומה   ,3 עזריאלי  מגדלי   ,132
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               יהושע דביר, מפרק

 יצחק גור בע"מ 
)ח"פ  51-044935-8(

)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 
הראל  חטיבת  ברח'   ,9.00 בשעה   6.11.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
10, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יצחק גור, מפרק

 אורבסט - שרותים פיננסיים בע"מ 
)ח"פ  51-232190-2(

)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 
לנדאור  ג'ורג'  ברח'   ,9.00 בשעה   6.11.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
8, קרית ביאליק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אורה לידר, מפרקת

 מרפאת מומחים דרום נתניה בע"מ 
)ח"פ  51-328929-8(

)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 6.11.2011 בשעה 9.00, ברח' פנחס לבון 18, 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               דוד רחימא, מפרק

 קבוצת סטנהם )ישראל( בע"מ 
)ח"פ  51-277880-4(

)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 6.11.2011 בשעה 9.00, ברח' משכית 27, הרצליה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                               ארל צין, מפרק
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 סי - קיור בע"מ 
)ח"פ  51-440682-6(

)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 
 ,22 המלאכה  ברח'   ,9.00 בשעה   6.11.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  העין,  ראש 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יוסף בורנשטיין, מפרק

רוגי אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-428934-7(

)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 1.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף גבאי, ת"ז 066259268, 

מרח' תירוש 555/9, 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.

יוסף גבאי, עו"ד,  מפרק

רוגי אנרגיה בע"מ 
)ח"פ  51-428934-7(

)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 25.11.2011 בשעה 10.00, ברח' תירוש 555/9, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יוסף גבאי, עו"ד, מפרק

יואב גרפיקה בע"מ 
)ח"פ  51-067439-3(

)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 
עו"ד  במשרד   ,14.00 בשעה   27.11.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אטיאס שטיינברג, רח' ה' באייר 46, תל אביב, לשם הגשת דוח 
ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 

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

חנית אטיאס, עו"ד, מפרקת

אס אלקטרוניקה סחר )1991( בע"מ 
)ח"פ  51-286432-3(

)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 30.11.2011 בשעה 10.00, ביקנעם, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                               יצחק סודק, מפרק

י. קידר חברת עורכי דין
)ח"פ 51-325638-8(

)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 23.10.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  ירושלים, לשם הגשת   ,15 נשרים  כנפי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמירם בוגט, עו"ד, מפרק

הקניון הגאוגרפי בע"מ
)ח"פ 51-297762-0(

)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 23.10.2011, בשעה 9.00, אצל טבע הדברים, 
סופי  דוח  הגשת  לשם  פיתוח,  הרצליה   ,4 הפלדה  גלגלי  רח' 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
                                    אהוד רן, מפרק

דרימוויו בע"מ
)ח"פ 51-301354-0(

)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 23.10.2011, בשעה 11.00, אצל טבע הדברים, 
סופי  דוח  הגשת  לשם  פיתוח,  הרצליה   ,4 הפלדה  גלגלי  רח' 
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בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
                                    אהוד רן, מפרק

ו.ד. סולושנס בע"מ
)ח"פ 51-367566-0(

)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 
 ,7 רזיאל  ברח'   ,11.00 בשעה   ,24.10.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
נתניה 42470, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכאל סימניאן, עו"ד, מפרק

א.מ.א.א. שירותי רכב בע"מ
)ח"פ 51-410552-7(

)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 
 ,7 רזיאל  ברח'   ,13.00 בשעה   ,24.10.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
נתניה 42470, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכאל סימניאן, עו"ד, מפרק

ליבוביץ' את רייך הלבשת גברים בע"מ
)ח"פ 51-125741-2(

)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 
האדמו"ר  ברח'   ,20.30 בשעה   ,24.10.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מרוז'ין 9, בני ברק,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק רייך, מפרק

יהלומי א. ציפורה )זבולוני( בע"מ
)ח"פ 51-083011-0(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,10.11.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 

אבן גבירול 124, מגדל המאה, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    עומר אבניר, עו"ד, מפרק

ירזין השקעות בע"מ
)ח"פ 51-313966-7(

)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   ,11.00 בשעה   ,1.11.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ויצמן 14, קומה 15, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רפי שפטר, עו"ד, מפרק

גיאדן החזקות וייזום 2001 בע"מ
)ח"פ 51-316266-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,1.11.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ויצמן 14, קומה 15, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רפי שפטר, עו"ד, מפרק

ירזין אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-313938-6(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,1.11.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ויצמן 14, קומה 15, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רפי שפטר, עו"ד, מפרק

ר.ב.ע. אילן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-284579-3(

)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 1.11.2011, בשעה 15.00, במשרד עורכי הדין 
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קומה  העגול,  המגדל  עזריאלי,  מרכז  פיצ'ון,  הלפרין,  צלטנר, 
33, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אילן חלפון, מפרק

א.ת.ג.נ. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-268644-5(

)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 22.11.2011, בשעה 16.00, במשרד עורך הדין 
סופי  דוח  33, תל אביב, לשם הגשת  מונטיפיורי  רח'  י. מלצר, 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
                                    דניאל פדר, מפרק

א. רוזנשיין בע"מ
)ח"פ 51-214407-2(

)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 23.10.2011, בשעה 11.00, אצל ארדינסט, בן 
נתן ושות', עורכי דין, רח' ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, קומה 13, 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יובל ארד, עו"ד, מפרקת

א&א אטלס ייעוץ והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-388364-5(

)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 9.11.2011, בשעה 11.00, ברח' האחים מסלויטה 15, 
קומה 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאיה בית–און, עו"ד, מפרקת

ש.שם אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-260159-2(

)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 5.10.2011, בשעה 16.00, במשרד המפרק, רח' 
העצמאות 40, יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יניב כהן, מפרק

מישורים ניהול נכסים בע"מ
)ח"פ 51-145080-1(

)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 
 ,4 השילוח  ברח'   ,11.00 בשעה   ,4.10.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    רמי שריקי, מפרק

אי. אס. אביזרי חינוך בע"מ
)ח"פ 51-148690-4(

)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 
 ,48 סוקולוב  ברח'   ,10.00 בשעה   ,6.10.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                               שרון איינהורן אפרתי, עו"ד, מפרקת

אמדא חינוך ותרבות בע"מ
)ח"פ 51-135012-6(

)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 
הנ"ל תתכנס בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, 
בשעה 10.00, במשרד בא כוח החברה, רח' בן יהודה 242, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שי הראל, עו"ד

בא כוח החברה

פרידמן חורגה - קייטרינג בע"מ
)ח"פ 51-143312-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
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]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.7.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל פרידמן, מרח' זליג 

בס 18, פתח תקוה 49550, 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.

 שי הראל, עו"ד

בא כוח החברה

אינולייז )2002( בע"מ
)ח"פ 51-321985-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.8.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור פורת, ת"ז 
037682671, אצל גרוס, קליינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'  
)לידי עו"ד דניאל קליינהנדלר(, מרכז עזריאלי 1, הבניין העגול, 

תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 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 פורת, מפרק

יצחק גור בע"מ
)ח"פ 51-044935-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.8.2011, התקבלה החלטה 
חטיבת  מרח'  גור,  יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הראל 10, מודיעין, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק גור, מפרק

אורבסט - שרותים פיננסיים בע"מ
)ח"פ 51-232190-2(

)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 17.8.2011, התקבלה החלטה 
ג'ורג'  מרח'  לידר,  אורה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לנדאור 8, קרית ביאליק, 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.

אורה לידר, מפרקת

סי-קיור בע"מ
)ח"פ 51-440682-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף בורנשטיין, מרח' זית 

15, ראש העין, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף בורנשטיין, מפרק

צורני סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-311796-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן צרפתי, מרח' יפו 

40, 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.

רונן צרפתי, עו"ד, מפרק

חסיה בר נצר נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-132619-1(

)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 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.8.2011, התקבלה החלטה 
למפרקת  נצר,  בר  חסיה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

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.

חסיה בר נצר, מפרקת

א.ד..נ.ע אפק בע"מ
)ח"פ 51-15659-7(

)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 26.6.2008, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל אפק, מרח' הבנים 11, 

דירה 20, טל' 054-4722063, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יואל אפק, מפרק

עמיר עמנואל יזמות פיתוח והשקעות )1998( בע"מ
)ח"פ 51-258966-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.8.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  חזן,  שמעון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הנשיאים 2, 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.

שמעון חזן, עו"ד, מפרק

ביפיור נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-439890-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.8.2011, התקבלה החלטה 
 ,7 דן  מרח'  ברוורמן,  שי  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי ברוורמן, מפרק

ריבליו ס.ב 2009 בע"מ
)ח"פ 51-524505-8(

)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 15.8.2011, התקבלה החלטה 
משה,  שלומית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד עורכי דין גדעון פישר ושות', מגדלי עזריאלי, המגדל 

המשולש, קומה 39, תל אביב 67023, 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.

שלומית משה, עו"ד, מפרקת

א.מ יחיאלי בע"מ
)ח"פ 51-424258-5(

)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 15.8.2011, התקבלה החלטה 
משה,  שלומית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד עורכי דין גדעון פישר ושות', מגדלי עזריאלי, המגדל 

המשולש, קומה 39, תל אביב 67023, 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.

שלומית משה, עו"ד, מפרקת

יופי ד.ק. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-423064-8(

)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 15.8.2011, התקבלה החלטה 
משה,  שלומית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
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ממשרד עורכי דין גדעון פישר ושות', מגדלי עזריאלי, המגדל 
המשולש, קומה 39, תל אביב 67023, 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.

שלומית משה, עו"ד, מפרקת

נצחיה ומיכאל וולף בע"מ
)ח"פ 51-398573-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נצחיה וולף, מרח' השעורה 

7, יהוד, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

נצחיה וולף, מפרקת

גל - טיים בע"מ
)ח"פ 51-178631-1(

)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 11.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי גרשוני, ת"ז 050399120, 

מרח' הס 1, 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.

אבי גרשוני, מפרק

טטרו משה בע"מ
)ח"פ 51-291203-1(

)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 23.5.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב שוורצמן, מדרך 

בן גוריון 19, בני ברק 51263, 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.

יניב שוורצמן, עו"ד, מפרק

שילובים פלוס יעוץ כלכלי ועיסקי בע"מ
)ח"פ 51-283281-7(

)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 18.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק חלמיש, מרח' היצירה 

29, 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.

יצחק חלמיש, מפרק

שילובים סוכנות לביטוח חיים )2000( בע"מ
)ח"פ 51-296273-9(

)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 18.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק חלמיש, מרח' היצירה 

29, 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.

יצחק חלמיש, מפרק

כפר חרוב שירותי תיירות בע"מ
)ח"פ 51-191846-8(

)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 14.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רם אבידן, ממשרד 
עו"ד שלמה כהן ושות', צמח מפעלים אזוריים, בניין המועצה 

האזורית, ד"נ עמק הירדן 15132, למפרק החברה.
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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.

רם אבידן, עו"ד, מפרק

אב-דר סילבר תשתיות בע"מ
)ח"פ 51-291926-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.8.2011, התקבלה החלטה 
ממשרד  תורן,  רם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
עו"ד גדעון פישר, מגדלי עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 39, 

תל אביב 67023, 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.

רם תורן, עו"ד, מפרק

אבדר סילבר ערוצים בע"מ
)ח"פ 51-365454-1(

)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 10.8.2011, התקבלה החלטה 
ממשרד  תורן,  רם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
עו"ד גדעון פישר, מגדלי עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 39, 

תל אביב 67023, 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.

רם תורן, עו"ד, מפרק

עיר שמש הפקות בע"מ
)ח"פ 51-345998-2(

)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 10.8.2011, התקבלה החלטה 
ממשרד  תורן,  רם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
עו"ד גדעון פישר, מגדלי עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 39, 

תל אביב 67023, 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.

רם תורן, עו"ד, מפרק

מיקרון מפעלי מתכת בע"מ
)ח"פ 51-010692-5(

)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 17.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמרי אסתר טיטלמן, ת"ז 

008063828, מרח' נח מוזס 9, 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.

תמרי אסתר טיטלמן, מפרקת

סקופ קו. איאל בע"מ
)ח"פ 51-373073-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רחל ספיר, מרח' סשה 

ארגוב 5, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רחל ספיר, עו"ד, מפרקת

כרמל מרקעים בע"מ
)ח"פ 51-205709-2(

)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 14.8.2011, התקבלה החלטה 
בית–און,  מאיה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
פקס'   ,03-6272021 טל'  אביב,  תל   ,15 מסלויטא  מרח' האחים 

03-6272019, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מאיה בית–און, עו"ד, מפרקת

רוסקיי יזראילטיאנין בע"מ
)ח"פ 51-239816-5(

)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 14.8.2011, התקבלה החלטה 
בית–און,  מאיה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
פקס'   ,03-6272021 טל'  אביב,  תל   ,15 מסלויטא  מרח' האחים 

03-6272019, 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.

מאיה בית–און, עו"ד, מפרקת

נובונט בע"מ
)ח"פ 51-294393-7(

)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 14.8.2011, התקבלה החלטה 
בית–און,  מאיה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
פקס'   ,03-6272021 טל'  אביב,  תל   ,15 מסלויטא  מרח' האחים 

03-6272019, 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.

מאיה בית–און, עו"ד, מפרקת

מרקעי תקשורת אחזקות 2001 בע"מ
)ח"פ 51-307048-2(

)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 14.8.2011, התקבלה החלטה 
בית–און,  מאיה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
פקס'   ,03-6272021 טל'  אביב,  תל   ,15 מסלויטא  מרח' האחים 

03-6272019, 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.

מאיה בית–און, עו"ד, מפרקת

איתן אגרות חוב מסחר 2004 בע"מ
)ח"פ 51-358928-3(

)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 11.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן פוקס, מרח' ז'בוטינסקי 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.

ערן פוקס, מפרק

אקסלנס - תבור אגרות חוב מסחר 2004 בע"מ
)ח"פ 51-358926-7(

)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 11.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן פוקס, מרח' ז'בוטינסקי 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.

ערן פוקס, מפרק

אקסלנס - סער מסחר בע"מ
)ח"פ 51-349657-0(

)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 11.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן פוקס, מרח' ז'בוטינסקי 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.

ערן פוקס, מפרק
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עומר אגרות חוב מסחר )2005( בע"מ
)ח"פ 51-373482-2(

)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 11.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן פוקס, מרח' ז'בוטינסקי 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.

ערן פוקס, מפרק

אקסלנס - אדיר מסחר בע"מ
)ח"פ 51-352659-0(

)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 11.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן פוקס, מרח' ז'בוטינסקי 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.

ערן פוקס, מפרק

מירון אגרות חוב בע"מ
)ח"פ 51-325839-2(

)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 11.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן פוקס, מרח' ז'בוטינסקי 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.

ערן פוקס, מפרק

אקסלנס - חרמון אגרות חוב בע"מ
)ח"פ 51-341571-1(

)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 11.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן פוקס, מרח' ז'בוטינסקי 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.

ערן פוקס, מפרק

אקסלנס - מנור מסחר בע"מ
)ח"פ 51-348150-7(

)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 11.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן פוקס, מרח' ז'בוטינסקי 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.

ערן פוקס, מפרק

שחר ארוך אגרות חוב מסחר )2006( בע"מ
)ח"פ 51-384322-7(

)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 11.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן פוקס, מרח' ז'בוטינסקי 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.

ערן פוקס, מפרק
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שיאון אגרות חוב מסחר 2006 בע"מ
)ח"פ 51-382551-3(

)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 11.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן פוקס, מרח' ז'בוטינסקי 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.

ערן פוקס, מפרק

רמון אגרות חוב מסחר 2004 בע"מ
)ח"פ 51-358927-5(

)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 11.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן פוקס, מרח' ז'בוטינסקי 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.

ערן פוקס, מפרק

מ.ת.ד. שיווק חומרים דנטליים 1998 בע"מ
)ח"פ 51-263932-9(

)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 16.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך וייס, ת"ז 10944262, 

מרח' יהודה גור 12, 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.

ברוך וייס, מפרק

ספלאש גיימס בע"מ
)ח"פ 51-409020-8(

)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 16.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונתן שור, ת"ז 046236600, 

מרח' תל מאנה 44א, 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.

יונתן שור, מפרק

טירת אסתר בע"מ
)ח"פ 51-014741-6(

)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 17.8.2011, התקבלה החלטה 
רוסמן, מרח'  ולמנות את צילה עדני  לפרק את החברה מרצון 

הבנים 124, אבן 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.

צילה עדני רוסמן, מפרקת

בית צרפת )ניהול( 1995 בע"מ
)ח"פ 51-219885-4(

)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 1.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל אלמוג, ת"ז 058407552, 

מרח' האורנים 5, סביון, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

יעל אלמוג, מפרקת
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חניון בית צרפת בע"מ
)ח"פ 51-232807-1(

)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 15.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל אלמוג, ת"ז 058407552, 

מרח' האורנים 5, סביון, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

יעל אלמוג, מפרקת

ב.ק.ד מגדלי האבוקדו בישראל בע"מ
)ח"פ 51-264339-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי לוי, אצל המפרק, רח' 

מנחם בגין 11, רמת גן 52521, 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.

יוסי לוי, מפרק

מדקון מערכות )1993( בע"מ
)ח"פ 51-181833-8(

)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 16.8.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  גולדברג,  מרסל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
4, תל אביב, למפרקת החברה, וזאת  22264956, מרח' הנחושת 
בתוך  חובותיה  לפרוע את  יכולת החברה  על  לאחר שהוצהר 

שנים עשר חודשים.

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.

מרסל גולדברג, מפרקת

י.ז.מ הדפסת תויות בד בע"מ
)ח"פ 51-077090-2(

)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 18.8.2011, התקבלה החלטה 
רוזנברג, ת"ז  נועם  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

33025826, מדרך מנחם בגין 23, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נועם רוזנברג, מפרק

תינאן בע"מ
)ח"פ 51-307334-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 319)2( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,16.8.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
למפרק   ,15235 כמא  מכפר   ,053788980 ת"ז  לואיד,  יעקב  את 

החברה.

יעקב לואיד, מפרק

יעל - אמנות בפסיפס בע"מ
)ח"פ 51-314579-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 319)2( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,14.8.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את נועה שטרית, ת"ז 031926553, מרח' ביאליק 25, נס ציונה, 

למפרקת החברה.
נועה שטרית, מפרקת

טל - לוח בע"מ
)ח"פ 51-225820-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 319)2( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.8.2011, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
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מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
ראובן הייפרט, ת"ז 53237798,  משד' מנחם בגין 44, תל אביב, 

למפרק החברה.

ראובן הייפרט, מפרק

גואבוט ווירלס בע"מ
)ח"פ 51-367412-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 319)2( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,14.8.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 ,40291 חרות  בית  ממושב   ,003680162 ת"ז  סטודנט,  מנחם  את 

למפרק החברה.
מנחם סטודנט, מפרק

אלסטיק וויבס קורפוריישן לישראל בע"מ
)ח"פ 51-058645-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 319)2( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.8.2011, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
גבעתיים, למפרק   ,6 קפלנסקי  53328647, מרח'  ת"ז  וויס,  אריק 

החברה.
אריק וויס, מפרק

אוזון אוויאשן בע"מ
)ח"פ 51-141961-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 319)2( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,14.8.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
יהודה,  13, אבן  את אסתר שריר, ת"ז 050679711, מרח' האורן 

למפרקת החברה.
אסתר שריר, מפרקת

כלבו צהלון בע"מ
)ח"פ 51-092409-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 319)2( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.8.2011, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
יהודה זכות, ת"ז 041420324, מרח' לוי אשכול 125, קרית אונו, 

למפרק החברה.

יהודה זכות, מפרק

ב.נ.י. מלכימן )1988( בע"מ
)ח"פ 51-133125-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 319)2( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.8.2011, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
יורם מלכימן, ת"ז 9220575, מכפר יחזקאל, ד"נ גלבוע, למפרק 

החברה.

יורם מלכימן, מפרק

ג.ל.ש.י.ב חברה לקבלנות בנין ושיפוצים בע"מ
)ח"פ 51-216658-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 319)2( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.8.2011, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
אבי ברוקר, ת"ז 58256702, מרח' לואי מרשל 6, תל אביב, למפרק 

החברה.

אבי ברוקר, מפרק

חמיצר ובניו בע"מ
)ח"פ 51-304010-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 319)2( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.8.2011, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
דן חמיצר, ת"ז 001336106, מעין הוד, ד"נ חוף הכרמל, למפרק 

החברה.

דן חמיצר, מפרק
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זורנו מחשבים ותקשורת בע"מ
)ח"פ 51-350151-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 319)2( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,16.8.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 ,76 הנשיא  יהודה  מרח'   ,022949473 ת"ז  מרשנסקי,  עמית  את 

הרצליה, למפרק החברה.

עמית מרשנסקי, מפרק

פס-דג בע"מ
)ח"פ 51-232957-4(

)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 18.7.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל ניצן, ת"ז 57485773, 

מרח' החשמונאים 103, תל אביב, למפרק החברה.

טל ניצן, עו"ד, מפרק

א. בנאדיר בע"מ
)ח"פ 51-020507-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דפנה דותן, מקיבוץ רשפים, 

למפרקת החברה.

דפנה דותן, מפרקת

קיי סי פי אס סיעוד וכוח אדם בע"מ
)ח"פ 51-407162-0(

)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 18.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי עינן, ת"ז 024312308, 

מדרך מנחם בגין 132, תל אביב 67011, למפרק החברה.

אורי עינן, מפרק

ידידי קמפוס קציר חולון בע"מ
)ע"ר 58-035000-7(

)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   ,10.7.2011 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד שרון טל, מרח' הרב נריה 6, 

ראשון לציון, טל' 03-9515998, 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.
שרון טל, עו"ד, מפרק

עמותת מטיסי באר שבע ובני שמעון 
)ע"ר 58-040975-3(

)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, 
שהתכנסה ביום 28.4.2011, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את אמנון אור, ת"ד 1265, להבים 85338, 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.
אמנון אור, מפרק

שבל תערוכות ואירועים בע"מ
)ח"פ 51-142365-9(

)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 3.5.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  פורת,  שי  עו"ד   את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

054180195, מרח' נירים 3, 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.

שי פורת, עו"ד, מפרק

אלביט מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-441468-9(

)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 
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המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.8.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון יצחקי, ת"ז 

053644506, מרח' ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמעון יצחקי, מפרק

ליאל-ראם סחר בע"מ
)ח"פ 51-264863-5(

)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 16.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק, מת"ד 5805, 

הרצליה 46157, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל מיק, עו"ד, מפרק

אבי דקל מוצרי פרסום בע"מ
)ח"פ 51-182451-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.8.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  ליבנה,  צבי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יוחנן הסנדלר 20, 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.

צבי ליבנה, רו"ח, מפרק

נגריית "חרשי עץ" תקוע בע"מ
)ח"פ 51-319391-2(

)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 7.8.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  אלמוג,  ארז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

משכית 22, הרצליה 46733, 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.

ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

תנובות קטיף מהדרין )מיקס ירק( בע"מ
)ח"פ 51-321242-3(

)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 22.8.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  עמר,  אליהו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרברט סמואל 59, חדרה 38202, 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.

אליהו עמר, עו"ד, מפרק

פיתרונים שרותי כוח אדם בע"מ
)ח"פ 51-264088-9(

)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 22.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואב גמרסני, מרח' 

ויצמן 2, בית אמות השקעות, תל אביב 64239, 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.

יואב גמרסני, עו"ד, מפרק

גדות א.ע.)1996( בע"מ
)ח"פ 51-234932-5(

)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 11.8.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית פורליט, ת"ז 

23521198, מרח' נורדאו 23, הרצליה, למפרק החברה.

עמית פורליט, מפרק



ילקוט הפרסומים 6289, ו' באלול התשע"א, 5.9.2011

פיילון טכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-194055-3(

)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 1.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אביגדור בן יהודה, 

מרח' שברץ 1, 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.

אביגדור בן יהודה, רו"ח, מפרק

מיכאלי בר דג בע"מ
)ח"פ 51-307311-4(

)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 
שכל  לאחר   ,21.8.2011 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 
רונן מיכאלי, ת"ז 033216227, מרח' האשל 15/1, עתלית, למפרק 

החברה.

רונן מיכאלי, מפרק

גל חן טקסטיל בע"מ
)ח"פ 51-312915-5(

)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 
לאחר   ,21.8.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את גד לוסקי, ת"ז 062271564, מרח' המעפילים 3, קרית אתא, 

למפרק החברה.

גד לוסקי, מפרק

עוזי טופ עבודות אינסטלציה בע"מ
)ח"פ 51-384612-1(

)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 
שכל  לאחר   ,24.8.2011 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 
עוזי בן עזרא, ת"ז 059572354, מרח' כצנלסון 5, בת ים, למפרק 

החברה.
עוזי בן עזרא, מפרק

זוסיה רז ושות' בע"מ
)ח"פ 51-197272-1(

)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 
לאחר   ,24.8.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
למפרק  חיפה,   ,17 מרגלית  מרח'   ,6188627 ת"ז  רז,  זוסיה  את 

החברה.
זוסיה רז, מפרק

פרוקטר אנד גמבל ישראל אנטרפרייז 2005 בע"מ
)ח"פ 51-367285-7(

)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 16.8.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  אברהמי,  לימור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הנחושת 6, תל–אביב-יפו, 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.

לימור אברהמי, מפרקת

הנדל סומת-דרום )1992( בע"מ
)ח"פ 51-172102-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה הנדל, מרח' 

ז'בוטינסקי 58, 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.

אריה הנדל, מפרק
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פלד פרסום ויחסי ציבור בע"מ
)ח"פ 51-042116-7(

)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 11.3.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים פלד, מרח' אריה בן 

אליעזר 15, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חיים פלד, מפרק

איש סוכנות לביטוח חיים וימי )2002( בע"מ
)ח"פ 51-319459-7(

)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 2.8.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסתר זילברמן, אצל רו"ח 

יוסף שמעוני, רח' בדנר 5, רמת גן 52542, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען רו"ח יוסף שמעוני.

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

אסתר זילברמן, מפרקת

דפוס לאוטמן בע"מ
)ח"פ 51-192778-2(

)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 24.7.2011, התקבלה החלטה 
רו"ח  אצל  רימון,  גיא  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
רמת   ,16 סילבר  הלל  אבא  רח'  ושות',  מאירי  הליפי,  רוז'נסקי, 

גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען רו"ח רוז'נסקי, הליפי, מאירי ושות',

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

גיא רימון, מפרק

אינפוגייט מערכות מחשב בע"מ
)ח"פ 51-408626-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.6.2011, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויאצסלב גרומיקו, ת"ז 
 ,054-48455056 נייד  אביב,  תל   ,40/14 בושם  מרח'   ,317867380

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 
או  נושה   ,61236 23698, תל אביב  הנ"ל, ת"ד  זו, למען המפרק 
אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל 

- לא ייענה.

 ,30.11.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
                                    ויאצסלב גרומיקו, מפרק

ורד אומנויות בע"מ
)ח"פ 51-261012-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.8.2011, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נח בן–ציון, אצל עו"ד 

יעקב בן–מלך, רח' רבדים 39, ירושלים, למפרק החברה.

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

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

 ,17.1.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל עו"ד יעקב בן-מלך, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
                                    נח בן–ציון, מפרק

טריטון אין הנדסה ויזום בע"מ
)ח"פ 51-316655-3(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 21.8.2011, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד איטח, 

מדרך מנחם בגין 11, רמת גן, טל' 03-6236130, למפרק החברה.



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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.1.2012, בשעה 
10.30, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומנה עשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דוד איטח, עו"ד, מפרק

חירם בקרת תהליכים בע"מ
)ח"פ 51-174991-3(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 25.8.2011, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי טל, 

מרח' פל–ים 15א, חיפה, ת"ד 353, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25.1.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומנה עשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבי טל, עו"ד, מפרק

סטייליסטר רקס בע"מ
)ח"פ 51-451593-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,18.8.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן קולינס, מרח' 

המכבים 86, טבריה, טל' 054-9735127, למפרקת החברה.

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

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

 ,20.12.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
                                    קרן קולינס, מפרקת

קאיצ'ו השקעות בע"מ
)ח"פ 51-255513-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.8.2011, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיה אלפנדרי, 
למפרקת   ,052-8283800 טל'   ,44862 יגאל  צור   ,2 הבזלת  מרח' 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.1.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאיה אלפנדרי, מפרקת

דובי לחוביץ החזקות בע"מ
)ח"פ 51-270672-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.8.2011, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב לחוביץ, אצל עמר, 
גן,  רמת   ,14 סילבר  הלל  אבא  רח'  דין,  עורכי  ושות',  ז'אן  רייטר, 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.1.2012, בשעה 
10.00, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דב לחוביץ, מפרק
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