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 צו הרחבה להסכם קיבוצי כללי בדבר פיצוי לעובדים
מבצע "צוק איתן"

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

הוראות  של  תחולתן  תורחב  כי  מצווה  אני  התשי"ז-11957,  קיבוציים,  הסכמים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לבין  העסקיים  הארגונים  נשיאות  שבין   ,)2014 באוגוסט   3( התשע"ד  באב  ז'  מיום   7037/2014 הכללי  הקיבוצי  ההסכם 
המעסיקים  כל  על  יחולו  שבתוספת  המורחבות  ההוראות  וכי  ההסכם(,   - )להלן  החדשה  הכללית  העובדים  הסתדרות 

והעובדים שמתגוררים או עובדים ב"אזור" כהגדרתו בסעיף 2 שבתוספת )0 עד 40 ק"מ מרצועת עזה(. 

תוספת
ההוראות המורחבות

סעיפי
ההסכם

הגדרות  .2

"אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-21998; 

"אזור" - כפי שיוגדר בתקנות;

"מוסד חינוך" - כהגדרתו בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-32006;

"החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך" -

החלטה של פיקוד העורף בדבר סגירת מוסדות חינוך באזור שהתקבלה בנוגע לתקופה שמיום 8.7.2014 עד יום  )א( 
;31.8.2014

החלטה של רשות מקומית בדבר סגירת מוסדות חינוך באזור בנוגע לתקופה שמיום 8.7.2014 עד יום 27.7.2014.  )ב( 
מובהר כי הכרה בהחלטה כאמור נעשית באופן חריג וחד–פעמי.

השכר  על  הממונה  של  הביצוע  בחוזר  תימנה  אשר  באזור  מקומית  רשות   - מקומית"  "רשות  זו,  בהגדרה   
בהתאם להודעת פיקוד העורף לעניין זה.

תקופת הצו  .3

תקופת צו זה מיום 8.7.14 עד יום 31.8.2014 או עד לביטול ההכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות  )ב( 
האזרחית על רקע מבצע "צוק איתן", לפי המוקדם מביניהם.

4.  תחולת הצו

צו זה יחול על כל העובדים ומעסיקיהם באזור כהגדרתם במבוא לצו זה ולמעט עובד שנקרא לשירות עבודה לפי חוק   
שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-41967, אלא אם כן שוחרר כדין לפי החוק האמור ולגבי התקופה שלגביה שוחרר 

כאמור )להלן יכונו מי שהסכם זה חל עליהם "העובדים"(.

כל מעסיק ישלם לעובד את מלוא השכר, כאמור בסעיף 9 להלן, על סעיפי המשנה שבו, ולרבות תנאים סוציאליים,   .5
התנאים  אחד  העובד  לגבי  ובלבד שמתקיימים  הצו,  בתקופת  מהימים  אחד  בכל  מעבודתו,  העובד  היעדרות  בשל 

המפורטים להלן:

העובד מועסק במוסד חינוך אשר באזור והוא נעדר מעבודתו באחד או ביותר מהימים שבתקופת ההסכם עקב  )א( 
החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך;

העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, באחד או ביותר מהימים שבתקופת ההסכם עקב  )ב( 
החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך שבו לומד או שוהה הילד או עקב החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך ביישוב 

מגוריו אף אם הילד לא היה רשום למוסד החינוך;

תשלום השכר בעד היעדרות כמפורט בסעיף 5ב יבוצע, בתנאי שבמועד היעדרותו של העובד מתקיימים לגביו  )ג( 
שני תנאים מצטברים אלה: 

__________
1  ס"ח התשי"ז, עמ' 63; התשע"ד, עמ' 600.

2  ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

3  ס"ח התשס"ו, עמ' 396.

4  ס"ח התשכ"ז, עמ' 86.
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במועד היעדרותו של העובד ממקום עבודתו נמצא מוסד החינוך שנסגר באזור;  )1(

מתקיים לגבי העובד אחד מהתנאים האלה, והוא הצהיר על כך בכתב:  )2(

הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד;  )א( 

בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך  )ב( 
השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי - נבצר ממנו להשגיח על הילד;

העובד נעדר מעבודתו בהתאם להוראות פיקוד העורף; )ד( 

העובד מתגורר ביישוב באזור שבטווח שבין 0 ל–7 קילומטר מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה והוא נעדר  )ה( 
מעבודתו בשל המצב הביטחוני;

הוראות פסקה 5ב ופסקה 5ג לעיל, לעניין היעדרות מהעבודה עקב סגירת מוסד החינוך לא יחולו אם היתה במקום  )ו( 
העבודה של העובד או של בן זוגו, בעת היעדרות העובד כאמור בפסקה זו, מסגרת נאותה להשגחה על הילד;

)ז(    הוראות פסקה 5ב ופסקה 5ג לעיל לעניין היעדרות מהעבודה עקב סגירת מוסד החינוך יחולו לגבי עובד שהוא 
אֹוֵמן, ובלבד שמתקיימים לגביו שני תנאים אלה במצטבר:

מתקיימים לגביו כל התנאים המזכים הקבועים בפסקה 5ב לעיל;  )1(

הורהו של הילד שהוא עובד או עובד עצמאי, לא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך   )2(
השגחה על הילד, ואם הורהו של הילד אינו עובד או עובד עצמאי - נבצר ממנו להשגיח על הילד; לעניין 
והשירותים  החברתיים הסמיכו לכך  בידי מי ששר הרווחה  "אומן" - הורה במשפחה שאושרה  זה,  סעיף 

לשמש כמשפחת אומנה.

בצו זה, "הורה יחיד", "ילד" - כהגדרתם בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-52006;  

אדם עם מוגבלות אשר מתקיימים לגביו שני אלה במצטבר:  )ח( 

מוגבלותו ידועה למעסיק או שהמציא למעסיק אישור/תיעוד רפואי המעיד על מוגבלותו;  )1(

מוגבלותו מונעת ממנו להגיע למקום העבודה או לשהות בו, משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף   )2(
בתקופת הצו;

* מובהר כי מקום עבודתו או מקום מגוריו הם באזור הקובע;  

הורה של אדם עם מוגבלות אשר מתקיימים לגביו שלושת התנאים המצטברים האלה: )ט( 

המוגבלות של בנו או בתו של העובד ידועה למעסיק או שהעובד המציא למעסיק אישור/תיעוד רפואי על   )1(
המוגבלות של בנו או בתו;

ההורה נעדר מעבודתו לצורך השגחה על בנו או בתו כיוון שהמוגבלות אינה מאפשרת לו או לה, לפי העניין,   )2(
לעמוד בהוראות פיקוד העורף בתקופת הצו;

מתקיים לגבי ההורה אחד מהתנאים האלה, והוא הצהיר על כך בכתב:  )3(

האדם עם המוגבלות )בנו או בתו( נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של  )א( 
האדם עם המוגבלות;  

בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך  )ב( 
השגחה על בנו או בתו שהם אדם עם מוגבלות, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי - נבצר ממנו 

להשגיח על בנו או בתו שהם אדם עם מוגבלות;

* מובהר כי מקום עבודתו או מקום מגוריו הם באזור הקובע.  

ככל שתהיה מחלוקת בדבר הימצאותו או אי–הימצאותו של מוסד חינוך, מקום עבודה או יישוב באזור   
או בטווח כאמור בסעיף קטן 5)ה( לעיל, בתקופת הצו או בחלקה - יכריע בדבר פיקוד העורף. 

"מעסיק" לעניין סעיף זה כולל גם מעסיק שצו זה חל עליו שהוא קבלן כוח אדם וקבלן שירותים, בהתאם   
למקום עבודתם בפועל של עובדיהם.

__________
5  ס"ח התשס"ו, עמ' 396.
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על אף האמור לעיל, לגבי עובד אשר זכאי לתשלום שכר לפי הסכם זה וקיבל מקדמה במשכורת חודש יולי 2014 על   .6
חשבון שכר עבודה, בגין תקופת ההסכם, על פי הוראות הממונה על השכר או המעסיק, לפי העניין, תהווה המקדמה 

שכר עבודה תמורת הימים שבהם נעדר העובד ממקום עבודתו בתקופת ההסכם כאמור. 

על אף האמור לעיל, לגבי עובד אשר נוכו ימי חופשה ממכסת ימי החופשה שלה הוא זכאי, בגין הימים הכלולים   .7
בתקופת ההסכם ושולמו דמי חופשה בעד ימים אלה, או חלק מהם לפי העניין, יהוו דמי החופשה את תמורת הימים 
שבהם נעדר העובד ממקום עבודתו בתקופת ההסכם, והימים אשר נוכו ממכסת ימי החופשה של העובד וייכללו 

במכסת ימי החופשה העומדת לזכותו.

למען הסר ספק, לא ישולם שכר לפי הסכם זה בשל העדרו של עובד בגין מחלה, תאונה, חופשה או מילואים.  .8

השכר שישלם המעסיק לעובד בגין התקופה שבה נעדר מעבודתו, בהתאם להוראות סעיף 5 בהסכם זה, יהיה  9.  )א( 
"שכר העבודה היומי" כהגדרתו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף(, 
התשל"ג-61973. למען הסר ספק, השכר האמור הוא שכר רגיל ברוטו בלא תוספות, כגון: תשלומים חד–פעמיים, 
מתנות לחגים, פרמיות לא קבועות, תשלומים שנתיים, שעות נוספות בפועל, תוספת משמרות, כוננויות, החזרי 
הוצאות וגילום מס בגינם וכיוצא בזה, אך כולל הפרשות סוציאליות בגינו לפי זכאות העובד )להלן בהסכם 

זה - השכר(.

]לא מורחב[.   )ב( 

לעובד אשר לא עבד בחלק מיום העבודה, ישולם החלק היחסי של השכר, ובלבד שמספר השעות שבהן לא   )ג( 
עבד העובד גבוה משעה אחת. במקרה שבו מספר השעות שבהן לא עבד העובד הוא לכל היותר שעה אחת 

ביום העבודה, העובד לא יהיה זכאי מכוח הסכם זה לכל תשלום בגין אותו יום עבודה.  

מועדי תשלום  .10

בחודש  2014 המשתלמת  יולי  חודש  במועד תשלום משכורת  יבוצעו   2014 יולי  חודש  לגבי  זה  צו  לפי  התשלומים   
אוגוסט 2014, ולא יאוחר ממועד תשלום משכורת חודש אוגוסט 2014 המשתלמת בחודש ספטמבר 2014.  התשלומים 
לפי צו זה לגבי חודש אוגוסט 2014 יבוצעו במועד תשלום משכורת חודש אוגוסט 2014 המשתלמת בחודש ספטמבר 

2014 ולא יאוחר ממועד תשלום משכורת חודש ספטמבר 2014 המשתלמת בחודש אוקטובר 2014.

חובת המעסיק לשלם לעובד את שכרו בהתאם להוראות סעיפים 5 ו–9א לעיל, תהיה בין אם הגיש המעסיק תביעה   .11
לפי התקנות ובין אם לאו.

י"ט באלול התשע"ד )14 בספטמבר 2014(
)חמ 3-107-ה1(

  נפתלי בנט
__________   שר הכלכלה

6  ק"ת התשל"ג, עמ' 1682.

הסמכת מנהל או מינויו
לפי פקודת בריאות העם, 1940, לפי פקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[, התשל"ט-1979, לפי פקודת הרופאים ]נוסח חדש[, 
התשל"ז-1976, לפי תקנות בריאות העם )מוסדות רפואיים לטיפול במשתמשים בסמים(, התשנ"ד-1994, לפי תקנות בריאות 
העם )מכשירים רפואיים מיוחדים(, התשנ"ד-1994, לפי תקנות בריאות העם )רישום מרפאות(, התשמ"ז-1987, לפי תקנות 

בריאות העם )הפריה חוץ–גופית(, התשמ"ז-1987, ולפי תקנות בריאות העם )בנק זרע(, התשל"ט-1979

בתוקף סמכותי לפי כל אחד מהחיקוקים המנויים בטור א' שבטבלה שלהלן, אני מסמיך או ממנה, לפי העניין, את מנהל האגף 
לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים ואת ראש המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות במשרד הבריאות למנהל בסמכויות שלפי 

החיקוק האמור המפורטות בטור ב' לצדו:

טור ב'טור א'
סעיף 25סעיף 2 לפקודת בריאות העם, 11940

סעיף 3אסעיף 1 לפקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[, התשל"ט-21979
הכרה במוסד להתמחות לפי פרק ד' לתקנות הרופאים סעיף 1 לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז-31976

)אישור תואר מומחה ובחינות(, התשל"ג-1973

1  ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.

2  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 614.

3  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.
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טור ב'טור א'

תקנה 1 לתקנות בריאות העם )מוסדות רפואיים לטיפול 
במשתמשים בסמים(, התשנ"ד-41994

כל התקנות

תקנה 1 לתקנות בריאות העם )מכשירים רפואיים מיוחדים(, 
התשנ"ד-51994

כל התקנות

תקנה 1 לתקנות בריאות העם )רישום מרפאות(, 
התשמ"ז-61987

כל התקנות

תקנה 1 לתקנות בריאות העם )הפריה חוץ–גופית(, 
התשמ"ז-71987

כל התקנות

כל התקנותתקנה 1 לתקנות בריאות העם )בנק זרע(, התשל"ט-81979

י"ב בתשרי התשע"ה )6 באוקטובר 2014(
)חמ 3-613-ה4(

)חמ 3-822(
)חמ 3-613-ה6(

)חמ 3-2470(
)חמ 3-2066-ה1(

)חמ 3-4925(
)חמ 3-4926(
)חמ 3-4927(

  ארנון אפק
__________   המנהל הכללי של משרד הבריאות

4  ק"ת התשנ"ד, עמ' 1016.

5  ק"ת התשנ"ד, עמ' 1232.

6  ק"ת התשמ"ז, עמ' 1213.

7  ק"ת התשמ"ז, עמ' 978.

8  ק"ת התשל"ט, עמ' 1448.

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

4930א, שהודעה  ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס'   189 בתוקף סמכותה לפי סעיפים   .1
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת  התכנית(,   - )להלן   5164 עמ'  6605, התשע"ג,  הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
לתכנון ולבנייה ירושלים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך מאושרת, דרך מוצעת, דרך 

ו/או טיפול נופי, טיילת.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים   .2
מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור,   .3
התשכ"ד-31964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין 
זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים 

להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בירושלים, כביש 1 ארצי - ממחלף 1/9 עד לכניסה לעיר, כולל מחלף סחרוב, המזוהה כ -  

      תא שטחחלקות בחלקןחלקות בשלמותןסוג גושגוש

4-1, 12, 52, 61, 63, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 94, מוסדר30096
109 ,100

100 )חלק(, 101, 102, 8, 11, 51, 108
103 )חלק(, 104, 105,

106 )חלק(, 107, 200, 
201, 203 )חלק(, 204 

)חלק(, 205, 206 )חלק(, 
207 )חלק(, 208

54, 61מוסדר30138

7966מוסדר30157

10, 31, 39, 40, 9-742, 12, 13, 16, 44, 88מוסדר30186

6, 7, 44, 28-2651, 43-31, 57-54, 68-59מוסדר30226

5-7, 15, 17, 29, 33-37, 23-2040, 73מוסדר30227

19, 25-23, 31, 60, 66-62, 70-68, 72,  73, 76, מוסדר30230
89 ,78

5, 67, 1490, 17, 19, 89 )ח"ח(מוסדר30231

52, 5453, 105, 106, 107מוסדר30233

73מוסדר30235

6, 10מוסדר30248

סך הכול שטח להפקעה כ–190,813 מ"ר הצבועים בצבעים חול, אדום, פסים אלכסוניים ירוק/אדום לסירוגין, רצועה הצבועה 
אדום/ירוק לסירוגין, כמסומן בתשריט תכנית 4930א, המאושרת.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי האגף לנכסי העירייה בעיריית ירושלים וכל מעוניין רשאי לעיין 
בהם בשעות העבודה הרגילות.

י"ג באלול התשע"ד )8 בספטמבר 2014(
)חמ 3-2(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תממ 153, שהודעה   .1
הוועדה המקומית  בזה  מוסרת  - התכנית(,  )להלן   3227 עמ'  3093, התשמ"ד,  בילקוט הפרסומים  פורסמה  אישורה  בדבר 
לתכנון ולבנייה אונו )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח להרחבת דרך, שטח ציבורי 

פתוח.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים   .2
מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור,   .3
התשכ"ד-31964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין 
זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים 

להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בקרית אונו -   

שטח הפקעה )מ"ר( לדרךשטח הפקעה )מ"ר( לשצ"פשטח רשום )מ"ר(חלקהגוש

649381,47655

91,00237

101,0024037

111,00211438

121,00240

131,00239

151,000380

161,45274

381,61441

391,00431

401,00332

411,00333

421,00334

441,00235

36143919

36240033

6495371,010140

1531,11540

15586037

1561,1581,1508

1571,01227

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

י"א בתשרי התשע"ה )5 באוקטובר 2014(
)חמ 3-2(

ישראל גל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אונו  

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, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ממ/1/934, שהודעה   .1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2760, התשמ"ב, עמ' 165, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יהוד-
מונוסון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 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 שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים   .2
מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור,   .3
התשכ"ד-31964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין 
זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים 

להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון, המזוהה כ -  

ייעודחלקה בשלמותחלקי חלקהגוש

שב"צ, שביל668526

שב"צ32

שב"צ, שביל121 )לשעבר ח"ח 98 בגוש 6685(

שצ"פ, שביל127 )לשעבר ח"ח 22, 24, 26 בגוש 6685(

שב"צ, שביל, דרך128 )לשעבר ח"ח 27, 28, 30, 31, 37 בגוש 6685(

שצ"פ, דרך129 )לשעבר ח"ח 15 בגוש 6685 וח"ח 1 בגוש 6692(

שצ"פ132 )לשעבר ח"ח 94, 95 בגוש 6685(

שצ"פ, דרך134 )לשעבר ח"ח 86, 87, 92 בגוש 6685(

שב"צ, שצ"פ178 )לשעבר ח"ח 55-52 בגוש 6685(

שצ"פ59 )לשעבר ח"ח 1 בגוש 6693(6693

דרך272 )לשעבר ח"ח 92 בגוש 6694(6694

שצ"פ42 )לשעבר ח"ח 10 בגוש 6727(6727

שצ"פ43 )לשעבר ח"ח 10 בגוש 6727(

דרך44 )לשעבר ח"ח 10 בגוש 6727(

ח' באלול התשע"ד )3 בספטמבר 2014(
)חמ 3-2(

יעלה מקליס  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון  

__________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ממ/865, שהודעה   .1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1782, התשל"ב, עמ' 481, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יהוד-
מונוסון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 

הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמכותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים   .2
מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור,   .3
התשכ"ד-31964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין 
זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים 

להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון, המזוהה כ -   

               ייעודחלקה בשלמות חלקי חלקהגוש

דרך668474

שב"צ, דרך, שביל להולכי רגל66921

שביל להולכי רגל669446

שביל להולכי רגל47

דרך62

דרך63

דרך64

דרך75

דרך76

דרך77

דרך78

שביל להולכי רגל189

דרך192

דרך193

דרך194

דרך195

דרך196

דרך197

דרך198

דרך199

דרך201

דרך202

דרך204

דרך209

דרך210

שב"צ261

דרך268

דרך270

שב"צ300

דרך341

דרך669562

שצ"פ67111

שצ"פ11

שצ"פ14
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               ייעודחלקה בשלמות חלקי חלקהגוש

דרך671162

דרך63

דרך64

דרך65

דרך70

שב"צ176

שביל להולכי רגל177

שצ"פ179

דרך180

שב"צ, שצ"פ181

שביל להולכי רגל262

שב"צ263

שצ"פ265

דרך294

דרך468

שצ"פ, דרך469

שצ"פ472

ח' באלול התשע"ד )3 בספטמבר 2014(
)חמ 3-2(

יעלה מקליס  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון  

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

גת/מק/4/4384,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6197, התשע"א, עמ' 2366, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
הגליל התחתון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 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 שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים   .2
מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור,   .3
התשכ"ד-31964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין 
זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים 

להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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תיאור הקרקע -  .4

בייעוד שטח לבנייני ציבור )שב"צ(:  

חלקי חלקות קודמותבעליםשטח במ"ר חלקי חלקהחלקהגושמגרש

C15785482 ו–6 בגוש 15364,קק"ל + מדינת ישראלבשלמות
2 ו–4 בגוש 15365,

1 בגוש 15366
D1578540קק"ל + הערת אזהרה בשלמות

יונייטד ישראל אפל אינק

E1536572,000–קק"לכ

F15366104,400–קק"לכ

בייעוד שטח ציבורי פתוח )שצ"פ(:  

חלקי חלקות קודמותבעליםשטח במ"רחלקי חלקהחלקהגושמגרש

2 ו–6 בגוש 15364,קק"לבשלמות5841578590
2 ו–4 בגוש 15365,

1 בגוש 15366
בשלמות587112

בשלמות588124

כ–5901536415490

כ–59115366106,080

153657

כ–5931536574,660

כ–59415366101,650

בשלמות5961578519

בשלמות59722

כ–602153657520

בשלמות6391578589

כ–643153657630

647 
ספורט 
ונופש

בשלמות1578541

בשלמות58593

בשלמות58697

בשלמות58978

בשלמות59267

כ–5951536610370

בשלמות6441578539

כ–645153661090

כ–6461536415120

בשלמות6521578561
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חלקי חלקות קודמותבעליםשטח במ"רחלקי חלקהחלקהגושמגרש

2 ו–6 בגוש 15364,קק"לכ–6551536610460
2 ו–4 בגוש 15365,

1 בגוש 15366
בשלמות6561578584

כ–7011536610350

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

כ"ו בתשרי התשע"ה )20 באוקטובר 2014(
)חמ 3-2(

מוטי דותן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הגליל התחתון  

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, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' קא/410, שהודעה בדבר   .1
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6709, התשע"ד, עמ' 1910, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אונו, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6819, התשע"ד, עמ' 6093, תהיה 

לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קרית אונו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בקרית אונו -   

ייעודשטח בדונםחלקי חלקות מקוריותגושמגרש לפי תב"ע

שטח לבנייני ציבור3016491763.755

חלקי חלקות 78, 401130
חלקות במלואן 131, 136

שטח ציבורי פתוח1.095

501
502
503

דרך261.063, 76, 78, 130, 133

ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014(
)חמ 3-4(

ישראל גל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אונו  __________
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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' גז/10/401, שהודעה   .1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3831, התשנ"א, עמ' 1011, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שוהם, 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6845, התשע"ד, עמ' 

7086, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית שוהם מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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תיאור הקרקע -  .2

חלקות בשלמותחלקי חלקותגוששטח במ"ר )בקירוב(  ייעוד לפי תב"עמגרש

 33, 37, 38, 39, 40, 55, 57, 4004609,58שב"צ19
64 ,63 ,59

62 ,61 ,60 ,56

28, 29, 30, 31, 2732, 33, 53, 63, 64, 65, 600460967ספורט ונופש20

55229

 אזור שמורת נוף21
וייעור

780460857 ,56 ,42

4609,36 ,35 ,34 ,33 ,27 ,23 ,22 ,2 
52 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39

26 ,25 ,24

46192 ,1

45, 46, 55, 57, 390460963דרך מוצעת103

10557055229 ,2

107440460964 ,55 ,53

55229 ,2

10853055229 ,2

כ"ה בתשרי התשע"ה )19 באוקטובר 2014(
)חמ 3-4(

גיל ליבנה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שוהם  

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, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 3/במ/196, שהודעה   .1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4345, התשנ"ו, עמ' 319 )להלן - התכנית(, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה אשדוד )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 

הפרסומים 6807, התשע"ד, עמ' 5706, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית אשדוד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע באשדוד -   

חלקי חלקות ישנותלשעבר גושמגרשחלקות בשלמותגוש

26478013201619

8114201619

885201510 ,8 ,7 ,1

2648659200419

6610200419

200418חלק ממגרש 706

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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חלקי חלקות ישנותלשעבר גושמגרשחלקות בשלמותגוש

200418חלק ממגרש 2648716

828200419

ייעוד: שטח ציבורי פתוח.

חלקי חלקות ישנותלשעבר גושחלקות בשלמותגוש

264872200419

73200419

74200420 ,19 ,18

75200421 ,20 ,18

ייעוד: דרך משולבת.

חלקי חלקות ישנותלשעבר גושחלקות בשלמותגוש

264795201510 ,8 ,7 ,1

264876200419

77200420 ,19

80200428 ,27 ,26 ,25 ,18

81200418 ,17

200317

ייעוד: דרך קיימת ודרך מוצעת.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, בניין עיריית אשדוד הקריה, רח' הגדוד העברי אשדוד, וכל מעוניין רשאי לעיין בו 
בשעות העבודה הרגילות.

כ"ו באלול התשע"ד )21 בספטמבר 2014(
)חמ 3-4(

יחיאל לסרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

כל בו הימן בע"מ
)ח"פ 51-208491-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל הדר זימן, מרח' 

דרך השדות 21, ת"ד 72, בית יצחק 42920, 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.

יעל הדר זימן, עו"ד, מפרקת

פורטוס בע"מ
)ח"פ 51-327369-8(

)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 7.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז סרי, מרח' דרך 

מנחם בגין 52, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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 סרי, עו"ד, מפרק

מאגר מומחים בע"מ
)ח"פ 51-379536-9(

)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 19.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עינבל לוי-גבע, מרח' 

הוברמן 24, תל אביב, 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.

עינבל לוי-גבע, עו"ד, מפרקת

אומנויות הגימור ד.א. בע"מ
)ח"פ 51-439035-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ציפי רוזנברג, מרח' 

הרקון 6, רמת גן, 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.

ציפי רוזנברג, עו"ד, מפרקת

קיוזיק )2010( בע"מ
)ח"פ 51-450821-7(

)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 21.10.2014, התקבלה 
לזי,  יובל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' לינקולן 20, 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.

יובל לזי, עו"ד, מפרק

רון-דאל השקעות בע"מ
)ח"פ 51-286121-2(

)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 23.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תומר אוחנה, מרח' 

משכית 8, 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.

תומר אוחנה, עו"ד, מפרק
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קוסטה ריקה ייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-329476-9(

)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 26.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צור תדהר, מרח' אחד 

העם 28, תל אביב 65141, טל' 03-5614000, 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.

צור תדהר, עו"ד, מפרק

עמדן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-397277-8(

)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 26.10.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בנימין לנדה, 

מרח' מונטיפיורי 41, 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.

בנימין לנדה, עו"ד, מפרק

גילאור - פתרונות דיור לגיל הזהב בע"מ
)ח"פ 51-432220-5(

)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 26.10.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דקל קרבר, 
 ,03-6543000 טל'  העין,  ראש  אפק,  פארק   ,21 המלאכה  מרח' 

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.

דקל קרבר, עו"ד, מפרק

מסעדת העונות בע"מ
)ח"פ 51-303398-5(

)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 23.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל הדר זימן, מרח' 

דרך השדות 21, ת"ד 72, בית יצחק 42920, 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.

יעל הדר זימן, עו"ד, מפרקת

פארק טיים בע"מ
)ח"פ 51-332280-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.10.2014, התקבלה 
איידל,  משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה איידל, מפרק

תמי הכט אימון עסקי בע"מ
)ח"פ 51-370860-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמר הכט, מרח' גדרה 7/21, 

פתח תקוה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

בתיה מושינסקי, עו"ד
באת כוח המפרקת
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טירת חלקה 599 בגוש 6158 בע"מ
)ח"פ 51-023253-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.10.2014, התקבלה 
לרנר,  גיא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  החלטה 

מרח' דיזנגוף 205, תל אביב, טל' 03-5276015, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

גיא לרנר, עו"ד, מפרק

בימהיט בע"מ
)ח"פ 51-336420-8(

)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 30.10.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דובב, 

מרח' ויצמן 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אשר דובב, עו"ד, מפרק

דזקוואר בע"מ
)ח"פ 51-471083-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.12.2014, בשעה 12.00, במשרד עו"ד יגאל ארנון 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,1 עזריאלי  מרכז  ושות', 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה כהן, מפרק

וואנא.בי בע"מ
)ח"פ 51-383990-2(

)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 26.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמיחי בלייח, מרח' שמאי 

15, 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.

עמיחי בלייח, מפרק

שעלית החזקות בע"מ
)ח"פ 51-224950-9(

)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 26.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דן להט, מרח' ויסוצקי 

6, 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.

דן להט, עו"ד, מפרק

אלי שרעבי שירותי משלוחים בע"מ
)ח"פ 51-348067-3(

)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 26.10.2014, התקבלה החלטה 
בלושטיין,  גדיאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ממרכז עזריאלי 5, 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.

גדיאל בלושטיין, עו"ד, מפרק
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יו.וי.ג'י יוניברסל ויזיון גרופ בע"מ
)ח"פ 51-394446-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.10.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב לביא, 

מרח' ציטלין 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.

יעקב לביא, עו"ד, מפרק

אס.פי.יו תוכנות בע"מ
)ח"פ 51-425349-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.10.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב לביא, 

מרח' ציטלין 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.

יעקב לביא, עו"ד, מפרק

ב.י. גלמור ניהול נכסים בע"מ
)ח"פ 51-341854-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.10.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ישראל חיים, 

מרח' הברזל 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.

ישראל חיים, רו"ח, מפרק

מרדינגר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-370127-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 319)2( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  סבג,  יגאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יעב"ץ 33, 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.

יגאל סבג, עו"ד, מפרק

ב.י. זילברשטיין בדים בע"מ
)ח"פ 51-111352-4(

)בפירוק מרצון על ידי נושים(

הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין ובאסיפת נושים של החברה הנ"ל שהתכנסו 
ביום 23.9.2014, לאחר שבעלי המניות ויתרו על הצורך בקבלת 
את  לפרק  החלטה  התקבלה  ימים,   21 של  מוקדמת  הודעה 
מלך,  אליהו  עו"ד  את  ולמנות  נושים  ידי  על  מרצון  החברה 
מרח' הבנקים 3, חיפה 33261, למפרק החברה ולהסמיכו לעשות 

כל פעולה שתידרש לצורך הפירוק.
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 מלך, עו"ד, מפרק

אורחאן רמות בע"מ
)ח"פ 51-407520-9(

)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 1.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם אלף, מרמות, ד"נ 

רמת הגולן 12948, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם אלף, מפרק
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זיתוני אלרט בע"מ
)ח"פ 51-289973-3(

)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 21.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הילה בן שושן, מרח' 
hilavbs@ דוא"ל   ,08-9397236 טל'  אילת,   ,38 המלכה  אסתר 

gmail.com, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
באמצעות  גם  לפנות  ניתן  הנ"ל,  המפרקת  למען  זו,  הודעה 

הטלפון או לכתובת המייל.

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

הילה בן שושן, עו"ד, מפרקת

ניבטר בע"מ
)ח"פ 51-302627-8(

)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 21.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לימור קסלר-דוידור, 

מרח' יגאל אלון 98, 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.

לימור קסלר-דוידור, עו"ד, מפרקת

רוזנהיימר השקעות ונכסים )1992( בע"מ
)ח"פ 51-175355-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לימור קסלר-דוידור, 

מרח' יגאל אלון 98, 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.

לימור קסלר-דוידור, עו"ד, מפרקת

סנטור ייבוא בע"מ
)ח"פ 51-467517-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.10.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף ג'ברי, 

מרח' יצחק מדהלה 1, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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 ג'ברי, עו"ד, מפרק

פרוג'קט סטודיו בע"מ
)ח"פ 51-466548-8(

)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 17.10.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את קונסטנטין קרסוב, 

מרח' יציץ 13, מושב יציץ, 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.

קונסטנטין קרסוב, מפרק

פרופקס מספר שבע עשרה בע"מ
)ח"פ 51-120398-6(

)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 20.10.2014, התקבלה החלטה 
הנרייטה  מרח'  רבין,  ג'ק  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

סולד 21, דירה 4, רמת השרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ג'ק רבין, מפרק
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 ברינקס שירותי יהלומים ותכשיטים
)בינלאומי( )1993( בע"מ

)ח"פ 51-188270-6(

)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 27.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דניאל לב–רן, ממשרד 
מ' פורת ושות', עורכי דין, דרך מנחם בגין 23 )מגדל לוינשטיין, 

קומה 12(, 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.

דניאל לב–רן, עו"ד, מפרק

שידורי תפן בע"מ
)ח"פ 51-210638-6(

)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 23.10.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון מהולל, 

משד' אבא אבן 10, 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.

ירון מהולל, עו"ד, מפרק

נווה אור אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-187260-8(

)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 26.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלעד אוברמן ממשרד 
עורכי דין שלמה כהן ושות', צמח מפעלים אזוריים, ד"נ עמק 

הירדן 1510501, 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.

גלעד אוברמן, עו"ד, מפרק

אדירל בע"מ
)ח"פ 51-340951-6(

)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 21.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לימור קסלר-דוידור, 

מרח' יגאל אלון 98, 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.

לימור קסלר-דוידור, עו"ד, מפרקת

אסיה-פסיפיק מנהלי קרנות השקעה בע"מ
)ח"פ 51-203876-1(

)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 21.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לימור קסלר-דוידור, 

מרח' יגאל אלון 98, 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.

לימור קסלר-דוידור, עו"ד, מפרקת

ר.א.א.א.ש. בע"מ
)ח"פ 51-276600-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי כהני, אצל עו"ד דוד 

מלניק, רח' החשמל 18, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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 כהני, מפרק




