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הודעה על החלטות האקדמיה ללשון העברית בענייני מינוח
לפי חוק המוסד העליון ללשון העברית ,התשי"ג1953-

  לפי סעיף  10לחוק המוסד העליון ללשון העברית ,התשי"ג ,11953-אני מודיעה בזה כי מליאת האקדמיה ללשון
העברית אישרה את רשימות המונחים האלה:
בישיבתה ביום ז' בניסן התשס"ז ( 26במארס ( )2007ישיבה רצו):
-

מונחים בטכנולוגיית המידע :פרק  - 1מונחים בסיסיים (השלמות ותיקונים); מונחים מפרקים שונים (השלמות
ותיקונים); מונחים שונים (פניות הציבור)

-

מונחי החירום.

בישיבתה ביום ד' בסיוון התשס"ז ( 21במאי ( )2007ישיבה רצז):
-

מונחי לחמה אלקטרונית.

בישיבתה ביום י"ז במרחשוון התשס"ח ( 29באוקטובר ( )2007ישיבה רצח):
-

מונחי ספרות :מונחי הסיפורת ,מונחי השירה ,מונחי השירה והפיוט בימי הביניים.

בישיבתה ביום י"ג בסיוון התשס"ח ( 16ביוני ( )2008ישיבה שד):
-

מונחי תחבורה יבשתית (כ– 400מונחים חדשים ומעודכנים).

בישיבתה ביום י"ב במרחשוון התשס"ט ( 10בנובמבר ( )2008ישיבה שה):
-

מונחים אחדים בספרות (השלמות ועדכונים)

-

מונחי תחבורה יבשתית אחדים (השלמות ועדכונים)

 זואולוגיה :רשימת שמות עופות דורסים ובעל החיים ּדְָרּבָן-

מונח חירום אחד ומונח אלקטרוניקה אחד (השלמה ותיקון)

-

המונח ּתֹובָנ ָה (במקום ּבֹונ ְנּות).

בישיבתה ביום כ' באדר התשס"ט ( 16במארס ( )2009ישיבה שח):
-

מונחי היין.

בישיבתה ביום ז' בתמוז התשס"ט ( 29ביוני ( )2009ישיבה שט):
-

מונחי הביולוגיה הכללית

-

מונחי תחבורה אחדים (השלמות למונחי התחבורה היבשתית).

בישיבתה ביום כ"ד במרחשוון התשע"א ( 1בנובמבר ( )2010ישיבה שיז):
-

מונחים ברפואת העור ומתחומי רפואה שונים

-

מונחים אחדים בביולוגיה (השלמות)

-

מונחים בטכנולוגיית המידע :פרק  - 30בינה מלאכותית (ראיית מחשב); פרק - 34
צּבִיֹּות); המונח י ִּׂשּומֹון (.)applet; widget
ע ַ
בינה מלאכותית (רשתות ֲ

בישיבתה ביום ד' בסיוון התשע"א ( 6ביוני ( )2011ישיבה שכא):
-

מונחי איכות הסביבה.

__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ' .168
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  בשנים קודמות נשמטו הודעות על אישור רשימות המונחים האלה:
בעלי חיים שלמן הנכר :הרשימה "יונקי נכר וזוחלי נכר" אושרה במליאת האקדמיה ביום ה' בניסן התשל"א ( 31במארס
( )1971ישיבה קב); הרשימה "שמות עופות הנכר" אושרה במליאת האקדמיה ביום י' בשבט התשל"ב ( 26בינואר )1972
(ישיבה קז).
כלכלת הבית :המונחים שלא נכללו ברשימות קודמות אושרו ביום כ"ט באדר ב' התשל"ו ( 31במארס ( )1976ישיבה קכז).
המילון " 500מונחים בכלכלת הבית" יצא לאור בשנת התשל"ח.
הנדסה כימית :הרשימה אושרה במליאת האקדמיה ביום כ"ז בטבת התשמ"ט ( 4בינואר ( )1989ישיבה קפט).
כימיה אורגנית :רשימת המונחים והנומנקלטורה של הכימיה האורגנית אושרו במליאת האקדמיה ביום כ' באדר ב' התשנ"ב
( 25במארס ( )1992ישיבה רג).
תחבורה מסילתית :הרשימה אושרה במליאת האקדמיה ביום ז' בטבת התשנ"ח ( 5בינואר ( )1998ישיבה רלח).
תחבורה אווירית :הרשימות "תפעול ושירותי הולכה"" ,הולכה ושירותי מטען"" ,מסופי מטען וניטול"" ,מונחי תקנות
ותחיקה" אושרו במליאת האקדמיה ביום ח' באייר התשנ"ח ( 4במאי ( )1998ישיבה רם); הרשימה "תפעול ושדות תעופה"
אושרה במליאת האקדמיה ביום כ' באדר ב' התש"ס ( 27במארס ( )2000ישיבה רנג) ועניין אחד מן הרשימה נדון שוב ואושר
בט"ו במרחשוון התשס"א ( 13בנובמבר ( )2000ישיבה רנה).
תחבורה יבשתית :הרשימות "מונחי תכנון תנועה"" ,מונחי רמזור ומהירות" אושרו במליאת האקדמיה ביום כ' באדר ב'
התש"ס ( 27במארס ( )2000ישיבה רנג); הערות אחדות אושרו בישיבת המליאה ביום ט"ו במרחשוון התשס"א ( 13בנובמבר
( )2000ישיבה רנה).
המונחים מתפרסמים במאגר המונחים של האקדמיה ללשון העברית במרשתת.
ח' באב התשע"א ( 8באוגוסט )2011
(חמ )3-980
לימור לבנת
שרת התרבות והספורט

הודעה על החלטות האקדמיה ללשון העברית בענייני דקדוק ומינוח
לפי חוק המוסד העליון ללשון העברית ,התשי"ג1953-

  לפי סעיף  10לחוק המוסד העליון ללשון העברית ,התשי"ג ,11953-אני מפרסמת בזה החלטות בדקדוק ומילים
בשימוש כללי שאושרו במליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבותיה בשנות התשס"ז-התשס"ח .אחרי כל החלטה מצוין
מספרה של ישיבת המליאה שההחלטה אושרה בה .זיכרונות הדברים של ישיבות המליאה מתפרסמים במלואם בזיכרונות
האקדמיה ללשון העברית.
  ישיבות מליאת האקדמיה ללשון העברית שאושרו בהן ההחלטות :ישיבה רצו  -ז' בניסן התשס"ז ( 26במארס ;)2007
ישיבה רצז  -ד' בסיוון התשס"ז ( 21במאי  ;)2007ישיבה רחץ  -י"ז במרחשוון התשס"ח ( 29באוקטובר  ;)2007ישיבה שד -
י"ג בסיוון התשס"ח ( 16ביוני  ;)2008ישיבה שז  -כ"ג בטבת התשס"ט ( 19בינואר  ;)2009ישיבה שח  -כ' באדר התשס"ט (16
במארס  ;)2009ישיבה שט  -ז' בתמוז התשס"ט ( 29ביוני  ;)2009ישיבה שיג  -כ"ה בטבת התש"ע ( 11בינואר  ;)2010ישיבה
שיד  -ד' בסיוון התש"ע ( 17במאי  ;)2010ישיבה שכ  -א' באדר ב' התשע"א ( 7במארס  ;)2011ישיבה שכא  -ד' בסיוון
התשע"א ( 6ביוני .)2011

החלטות בדקדוק
 .1תעתיקים
 1.1אושרו כללי התעתיק החדשים מלועזית לעברית [ישיבה רצז].
כללים אלו באים במקום הכללים הקודמים משנת התשל"ה שפורסמו ברשומות בילקוט הפרסומים  ,2367מיום כ"ט
באלול התשל"ז ( 12בספטמבר .)1977
__________
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 1.2נקבעו כללים חדשים לתעתיק המדויק מכתב עברי לאותיות לטיניות ,בעיקר בתעתיק התנועות [ישיבה שכ].
כללים אלו באים במקום הכללים הקודמים משנת התשי"ז שפורסמו בילקוט הפרסומים  519מיום כ"א בשבט התשי"ז,
עמ'  ,493ובילקוט הפרסומים  5764מיום י' בשבט התשס"ח ( 17בינואר  ,)2008עמ' .1431-1429
 1.3בתעתיק מערבית לעברית נערכו השלמות ותיקונים[ .ישיבה שכ]
כללי התעתיק מערבית לעברית משנת תשס"ז פורסמו בילקוט הפרסומים  5764מיום י' בשבט התשס"ח ( 17בינואר
 ,)2008עמ' .1434-1432
(הכללים כולם  -עם ההשלמות ,העדכונים והתיקונים  -מפורסמים באתר האקדמיה במרשתת ובחוברת מיוחדת של
"העברית" בהוצאת האקדמיה ללשון העברית).
להלן מובאות הודעות על תיקונים והשלמות לחוברת "החלטות האקדמיה בדקדוק" ,מהדורת התשס"ז (ראו ילקוט
הפרסומים  ,5281י"ח באדר התשס"ד [ 11במארס  ,]2004עמ' .)2277
 .2כללי נטיית השם ,משקלים וסיומות
בכללים שלהלן נעשו השלמות ,שינויים ותיקונים:
כללי הקמץ ,כלל א [ישיבה רצח] ,כלל ט [ישיבה שכא] ,כלל י [ישיבה שד]
כללי הצירי ,כלל ו [ישיבה רצו] ,כלל יד ,יט [ישיבה רצח] ,כלל כ [ישיבה רצח]
כללי החולם ,כלל ד [ישיבה רצח]
השמות במשקל ּפְעִי (ּפֶעִי) (סעיף ( 2.1.7א)) [ישיבה רצו].
 .3שמות שונים
 3.1נקבע ניקודם של שמות שונים :שמות פיוטים [ישיבה רצו]ּ ,פְסִיקְתָה [ישיבה רצח]ׁ ,שֻּמָןּ ,בִירֹוקְַרטְי ָה ּ /בְיּורֹוקְַרטְי ָה
תי ִם [ישיבה שד]ּ ,דִּבְִריןׁ ,שִּפּוד ׁ /שַּפּוד ,יֻמְָרה [ישיבה שח] ,חַּיּות  /חִּיּות,
תי ִם ּ /בֵינ ָ ַ
[ישיבה שד]ּ ,פֻּמִיּ ,פֻּמִיתּ ,בֵינ ְ ַ
ׁשְעּועִית (וגם ׁשְעֹועִית) [ישיבה שיד]ּ ,גֹול ֵל ּ /גֹול ָל ,סֹוֵרג  /סֹוָרגׁ ,שֹובֵר ׁ /שֹובָר [ישיבה שכ].
אסְּפָקָה [ישיבה שיד].
הסְּפָקָה ו ַ
 3.2אין הבחנת משמעות בין שתי הצורות ַ
אׁשְֶך [ישיבה רצו] ,קַׂשְקַׂש וקַׂשְקֶׂשֶת
 3.3נקבעו החלטות בנוגע למין ולמספר ,לנטייה ולכתיב של שמות שוניםֶ :
עקְבָהּ ,דְיֹוקָן
עקֵב ו ִ
אּמָהֹות [ישיבה שח]ָ ,
[ישיבה רצו ,רצז] ,מֹוצָאֹות [ישיבה רצז] ,מסתורין [ישיבה שד] ,מוניטיןִ ,
[ישיבה שט].
אחְָריּויֹותׁ ,שְטּויֹות [ישיבה
 3.4ענייני ניקוד :צורן הריבוי של שמות בסיומת –ות מנוקד בלי דגש ביו"ד ,כגון חֲנּויֹותַ ,
שח].
 .4הפועל
בכללים שלהלן נעשו השלמות:
 4.1כללים בגזרת השלמים (סעיף ( 3.1א))  -נטיית קָטֵן [ישיבה שח].
 4.2פעלים גרוניים (סעיף  :)3.2כלל ה  -ניקוד התחילית ופ' הפועל גרונית בבניין הופעל [ישיבה רצז]; כלל יב (- )2
שווא נח בעיצורים גרוניים [ישיבה שכא].
 4.3פעלים בגזרת פ"י (סעיף [ )3.4ישיבה רצז].
 4.4כללים בגזרת ל"י (סעיף [ )3.6ישיבה רצח].
כללים שנוספו:
 4.5פעלים גרוניים (סעיף  :)3.2כלל על ניקודם של פעלים מרובעים שהעיצור השני בהם גרוני [ישיבה רצז].
 4.6חילופי גזרות (סעיף ( 3.8ג)) :נוספו פעלים שיש בהם חילופי גזרות [ישיבה רצז ,שח].
 4.7נטיית פועלי פ"א [ישיבה שד].
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 .5צירופי לשון שונים
 5.1מותרים לשימוש צירופי סמיכות במעמד נסמך על דרך בית חולים שדה; כמו כן מותר היידוע של צירופים אלו
ברכיב השני ,כגון בית החולים שדה [ישיבה רצו].
 5.2המילים זיבורית ,עידית בעברית החדשה משמשות הן שמות עצם הן שמות תואר (בנקבה) [ישיבה רצו].
 5.3עודכן הכלל על ראשי תיבות הגויים (סעיף ( 4.2.4ב)) [ישיבה שכא].
 .6מילים ושמות לועזיים
 6.1צורתן וכתיבן של מילים לועזיות בלשוננו (סעיף :)5.1
בשם החודש השלישי בשנה הכללית מקוימות שתי צורות :מְֵרץ ומארס [ישיבה שד].
נוסף סעיף לכלל על סיומת –יה במילים לועזיות ,ושמו שונה ל"ניקוד בסביבת יו"ד במילים לועזיות" [ישיבה
שד].
 6.2ניקודן של מילים לועזיות (סעיף :)5.2
נוספה הערה על ניקודן של מילים לועזיות שאין אפשרות לדחקן במשקל עברי רגיל [ישיבה רצז] והערה על ניקוד
הכ"ף במילים לועזיות [ישיבה שט].
 .7כללים שיטתיים בשימוש המספר המונה [ישיבה שט ,שיד]
 7.1נפרד או נסמך במספר המונה
 .1לפני שם לא מיודע

המספר  2יבוא בצורת הנסמך' :שני חודשים'' ,שתי שנים'.
שאר המספרים יבואו בצורת הנפרד' :שלושה חודשים'' ,ארבעים וְחָמש שנים'' ,עשרים
ושתיים ילדות'' ,אלף ושניים שקלים'.
חמֵׁש מאות'' ,ארּבַעַת אלפים'[ .הערה:
לפני מאות ואלפים (עד  )10תבוא צורת הנסמךֲ ' :
אבל 'עשרים וארבעה אלף'].

.2

לפני שם מיודע

שמות המספר  10-2יבואו בצורת הנסמך' :שני המלאכים'' ,שתי דלתותיו'ׁ' ,שְלוש
הערים'' ,עשרת הילדים'.
מספר הגדול מ– 10יבוא בצורת הנפרד' :ארבעים הימים'' ,ארבעים ושתיים האגודות',
'מאתיים חמישים וחמישה המשתתפים'' ,שלוש מֵאות השופרות'.
מאָה השולחנות'.
מאַת השולחנות' או ' ֵ
המספר מאה יבוא בנפרד או בנסמךְ ' :

 .3אלפים

שמות מספר שהרכיב האחרון שלהם הוא אלפים יכולים לבוא הן בצורת הנפרד הן
בצורת הנסמך' :ששת אלפים בתים' וגם 'ששת אלפי בתים'' ,ששת אלפי הבתים' וגם
'ששת אלפים הבתים'.

.4

מניין לא מדויק

שמות המספר עשרות ,מאות ,אלפים הבאים לציון מספר לא מדויק יבואו בצורת
עׂשְרֹות
עׂשְרֹות (ה)דירות' ַ ' /
הנסמך בין שהשם מיודע ובין שאינו מיודע ,כגון ' ֶ
אלְפֵי (ה)מהגרים'.
(ה)דירות'ַ ' ,

.5

מיליון ,מיליארד

שמות מספר שבהם המילים מיליון ,מיליארד וכדומה יכולים לבוא בצורות אחדות,
כגון 'שלושה מיליונים בני אדם'' ,שלושה מיליוני בני אדם'' ,שלושת מיליוני בני
האדם'' ,שלושה מיליון בני אדם'.
במספר מעורב  -השבר יבוא לפני מיליון ,מיליארד' :שלושה וחצי מיליון איש'.

צורות הנסמך של שם המספר מ–10-1
עׂשֶֶרת–
ּתׁשְעַת–ֲ ,
מׁשֶת–ׁ ,שֵשֶת–ׁ ,שִבְעַת–ׁ ,שְמֹונ ַת–ִ ,
ח ֵ
אחַד–ׁ ,שְנ ֵי–ׁ ,שְֹלׁשֶת– ,אְַרּבַעַת–ֲ ,
זכר נסמךַ :
עׂשֶר–
ּתׁשַע–ֶ ,
חמֵׁש–ׁ ,שֵׁש–ׁ ,שֶבַע–ׁ ,שְמֹונ ֶה–ֵ ,
אחַת–ׁ ,שְּתֵי–ׁ ,שְלֹוׁש– ,אְַרּבַע–ֲ ,
נקבה נסמךַ :
עׂשְֵרה ומאות.
ּתׁשַע (בשווא) באות לפני – ֶ
הצורות ׁשְבַעְ ,
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 7.2יחיד או רבים בשם הנמנה
אחרי המספרים  10-2יבוא השם הנמנה ברבים' :שלושה אחוזים'' ,חמישה שקלים'' ,שבע אגורות'.
אחרי המספרים מ– 11ומעלה יכול השם הנמנה לבוא ביחיד או ברבים.
הערה :השימוש ביחיד רווח בשמות שרגילים למנותם ,כגון 'שנים עשר אחוז'' ,שבעים איש'' ,שלושים שנה',
'מאתיים שקל' (לעומת 'עשרים חולצות'' ,שלושת אלפים בניינים').
הערות
 .1שמות לועזיים המציינים מידות ומשקלות יכולים לבוא בצורת היחיד גם לאחר המספרים ' :10-2שני מטר',
'שלושה קילוגרם'' ,שבעה דונם'' ,ארבעה דולר' (השוו' :שלושה מיליון'' ,שלושה מיליארד');
אבל :שָלוש רגליים ,ארבעה מִילִים (במשמע יחידות מרחק).
 .2בשמות יחידה מורכבים (כגון קילוגרם.מטר) וביחידות בעלות שמות מיוחדים (למשל מְהֹו [ ,)]mhoאפשר
לנהוג במספר כבמספר סתמי ,להביא את שם היחידה בסוף המספר ולא לרבותו.
 7.3הבעת המניין הלא מדויק
עׂשְרֹות
עׂשְרֹות (ה)דירות' או ' ַ
מנהג הלשון בעברית בת ימינו הוא להביע את המניין הלא–מדויק במבנה סמיכותֶ ' :
אלְפֵי (ה)מהגרים'.
(ה)דירות'' ,מְאֹות (ה)ציפורים'ַ ' ,
 7.4המספר המעורב
במספר המעורב ממספר שלם ומשבר  -השם הנמנה בא בין המספר השלם לשבר ,כגון 'שני אחוזים ורבע' (ביידוע:
'שני האחוזים ורבע')' ,שלושה שקלים וחצי' .מותרת גם הבאת השם הנמנה בסוף המספר ,כגון 'שניים ורבע
אחוזים' (וביידוע' :שניים ורבע האחוזים')' ,שלושה וחצי שקלים'.
הדרך הראשונה היא הרגילה בספרות העברית לדורותיה ויש לראותה הדרך המועדפת.
במקרא ברוב המקרים חוזר השם הנמנה ונזכר גם לאחר השבר ,כגון 'תשעת המטות וחצי המטה' (במדבר לד ,כב),
'שבוע אחד וחצי השבוע' (דניאל ט ,כ).
 7.5יידוע שם המספר
א .ה"א הידיעה במספר מועצם ובמספר סודר תבוא או בראש המספר ,כגון 'השלוש מאות הראשונים'' ,הכיסא
השלוש מאות' ,או על דרך מבנה סמיכות ,כגון 'שלוש המאות הראשונים'' ,הכיסא שלוש המאות'.
ב .ה"א הידיעה בשמות מספר במבנה של חיבור תבוא רק בראשם' :הארבעים ואחד'' ,המאה וחמישים'.
מילים בשימוש כללי ומונחים שונים
popularisation

אפְׁשּוט [פופולריזציה ,הפיכת ידע ומיומנות שעד עתה היו נחלת
ִ

		
אנשי מקצוע בלבד  -לנחלת הכלל (הפיכת "סודות מקצועיים" לעממיים)]

רצו

עקְֵרי בית]
עקֶר ּבַי ִת [צורת זכר של עקרת בית; ברבים ַ
ֶ
					
חסִין (גנאלוגיה)
חקֶר י ֻ ֲ
ֵ

genealogy

					
חסִין (גנאלוג)
חֹוקֵר י ֻ ֲ

genealogist

מֹוצָאֹות [צורת הנסמך :מֹוצְאֹות– ,כגון מוצְאות היצירה]

provenance

					
מקַּי ֵם (סְבִיבָה)ּ ,בַר–קַּיָמָה
ְ

sustainable

רצח

הג ְו ֵן (וריאציה)
ֶ
עּלִים ("עלי בייבי")
עלְ ַ
ַ
חּתִית [משטח צמוד לשולחן מתחת לסיר או לכלי חם כדי להגן על השולחן]
ּת ְ
ַ
עמָד [כלי מוגבה מתחת לסיר או לכלי חם כדי להגן על השולחן]
מ ֲ
ַ
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צנ ִימֹונ ִים (קרוטונים)
ְ
עּלִיתָנּות (אליטיזם)
ִ
							
תנ ִי (אליטיסטי)
עּלִי ָ
ִ

שז

מבְּדֶה (פיקצייה)
ִ
מבְּדִי (פיקטיבי)
ִ
סֹודְַרן ּתְרּופֹות [קופסה לתרופות המחולקת לפי ימים]
		
לּוחִית [לוח ובו ארוזות טבליות כל אחת בנפרד בכיפת פלסטיק או במעטה אחר]

שח

מְַרו ָן [מתקן למי שתייה חמים וקרים]
אּסֵף [טופס הדורש החתמת גופים אחדים ,בדרך כלל לקראת סיום שירות,
מ ַ
ֹטפֶס ְ
תפקיד או לימודים; "טופס טיולים" בעגה הצבאית]				

שט

ממִית [חנות הפתוחה יומם ולילה]
ממִית ,חֲנּות י ְ ָ
יְ ָ
							
ּתְַרחִיב (אקסקורסוס)

שיג

צבָאָנּות (מיליטריזם)
ְ
							
אנ ִי (מיליטריסטי)
צבָ ָ
ְ

שיג ,שיד

צִּלֹון ֶרכֶב ,צִּלֹון [אביזר המוצמד לשמשת המכונית כדי להגן על ההגה
והמושבים מן השמש)
מנַהֵל מֵיז ָם ('פרויקטור')
ְ
אֹורֹון [כוכב הלכת אורנוס]
							
ַרהַב [כוכב הלכת נפטון]

שיד

ּדִבְׁשֹון [מקל שבראשו סליל להוצאת דבש]
ּדִבְׁשִית [כלי לדבש]
עמִיתָנּות (קולגה ,קולגיאלי ,קולגיאליות)
תנ ִיֲ ,
עמִי ָ
עמִיתֲ ,
ָ
עֲתּודִי (רזרבי)
חלָפָה (ריקול)
ה ְ
קְִריאָה לְתִּקּון ,קְִריאָה לְ ַ
מנְעָד (דיאפזון)
ִ
							
ע [גלגיליים חשמליים]
ּגַלְּג ִּנֹו ַ

שכ

הּפֶכֶת (פלינדרום)
ת ַ
מ ְ
מּלָה ִ
ִ
צג ָן ('פרזנטור')
יַ ְ
					
ֶרו ַח לַּכֹל

		
win-win situation

שכא

		
ח' באב התשע"א ( 8באוגוסט )2011
(חמ )3-980
לימור לבנת
שרת התרבות והספורט
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אראל עיצוב תכשיטים בע"מ
(ח"פ )51-372966-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.11.2011בשעה  ,12.00ברח' יגאל אלון  ,88תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

ספיימוביל בע"מ
(ח"פ )51-435541-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.11.2011בשעה  ,10.00אצל א' רפאל ושות',
עורכי דין ,רח' דניאל פריש  ,3קומה  ,10תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
נועם יעבץ ,מפרק

טופולסקי פרקטים בע"מ
(ח"פ )51-324614-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.11.2011בשעה  ,11.00ברח' הנמל ,36
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שלומי אביטן ,עו"ד ,מפרק

טופולסקי מרבל בע"מ
(ח"פ )51-329191-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

קומון סנסור בע"מ
(ח"פ )51-372132-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.11.2011בשעה  ,10.00במשרד המפרקת ,רח'
המייסדים  ,50כפר תבור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איילת כהן ,עו"ד ,מפרקת

י .הנדלסמן יבוא ומסחר ( )1990בע"מ
(ח"פ )51-152754-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.11.2011בשעה  ,10.00ברח' יהודה הנשיא
 ,43/53תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ענת גרין ,עו"ד ,מפרקת

חנה הנדלסמן סוכנויות בע"מ
(ח"פ )51-265605-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.11.2011בשעה  ,9.00ברח' יהודה הנשיא
 ,43/53תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ענת גרין ,עו"ד ,מפרקת

שי ליבנה משקים חקלאים בע"מ
(ח"פ )51-211716-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,17.11.2011בשעה  ,9.00ברח' אברהם יפה
 ,3/40חולון  ,58451לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.11.2011בשעה  ,10.00ברח' הנמל ,36
גיא לויאן ,עו"ד ,מפרק
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שלומי אביטן ,עו"ד ,מפרק
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