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הסמכת מפקחים
לפי פקודת מסילות הברזל ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46מא)א( לפקודת מסילות הברזל 
]נוסח חדש[, התשל"ב-11972 )להלן - הפקודה(, אני מסמיך את 
 ,0296043030 לימור אוחנה, ת"ז  ואת   ,22075113 יוסף, ת"ז  דוד 
והבטיחות  הלאומיות  התשתיות  התחבורה  משרד  עובדי 
דרישות הסעיף  )להלן - המשרד(, שמתקיימות בהם  בדרכים 

האמור, למפקחים לפי הפקודה.

בתפקידם  מכהנים  המוסמכים  עוד  כל  ההסמכה  תוקף 
במשרד.

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(
)חמ 3-3255(

  ישראל כ"ץ
                                       שר התחבורה התשתיות הלאומיות

והבטיחות בדרכים  __________
 1   דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  32, עמ' 485; התשע"א, עמ' 1176; 

   ס"ח התשע"ג, עמ' 14.

  

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיף 187)ב( ו–187)ב()1( לחוק סדר הדין 
ולריה  את  ממנה  אני  התשמ"ב-11982,  משולב[,  ]נוסח  הפלילי 
ברזנר, מס' רישוי 17439, לעובדת ציבור, במחוז תל אביב והמרכז, 

לערוך תסקירי נפגעים לעניין הסעיפים האמורים.

י"ב בכסלו התשע"ג )26 בנובמבר 2012(
)חמ 3-2759(

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשס"ז, עמ' 456.

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיף 187)ב( ו–187)ב()1( לחוק סדר הדין 
לוינה  את  ממנה  אני  התשמ"ב-11982,  משולב[,  ]נוסח  הפלילי 
ברוש, מס' רישוי 11414, לעובדת ציבור, במחוז באר שבע והדרום, 

לערוך תסקירי נפגעים לעניין הסעיפים האמורים.

י"ב בכסלו התשע"ג )26 בנובמבר 2012(
)חמ 3-2759(

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשס"ז, עמ' 456.

ביטול מינוי עובדות ציבור לעריכת תסקירים
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיף 187)ב( ו–187)ב()1( לחוק סדר הדין 
הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982, אני מבטל את מינוין של 
לעניין  נפגעים  תסקירי  לעריכת  ציבור  לעובדת  מטה  הרשומות 

הסעיפים האמורים:

)1( אסתר גרשון, מס' רישוי 24777 - במחוז באר שבע והדרום;
__________

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשס"ז, עמ' 456.

2  י"פ התשע"א, עמ' 319.

)2( סיגל חכמוב, מס' רישוי 312057 - במחוז תל אביב והמרכז.

י' בטבת התשע"ג )23 בדצמבר 2012(
)חמ 3-2759(

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

3  י"פ התשע"א, עמ' 319.

הודעה בדבר אצילת סמכות
לפי חוק יסוד: הממשלה

יסוד:  לחוק  33)ב(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיע  אני 
)20 בדצמבר 2004(, נאצלה  ח' בטבת התשס"ה  ביום  הממשלה1, 
הסמכות למתן אישור סוג לפי סעיף 4א)ד1( לחוק התקשורת )בזק 

ושידורים(, התשמ"ב-21982, לכל אחד מאלה:

)1( סגן מנהל כללי בכיר ניהול ספקטרום ורישוי תדרים במשרד 
התקשורת )להלן - המשרד(;

)2( סגן מנהל אגף בכיר ספקטרום ותדרי רדיו במשרד.

לסגן מנהל  לגרוע מאצילת הסמכות  כדי  זו  אין באצילה 
קצה  ציוד  תחום  מנהל  עם  יחד  ורישוי  להנדסה  בכיר  כללי 

במשרד, כמפורט בהודעה בדבר אצילת סמכויות3.

ו' בשבט התשע"ג )17 בינואר 2013(
)חמ 3-17-ה1(

משה כחלון  
__________                     שר התקשורת

1  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

2  ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"ז, עמ' 60.

3  י"פ התש"ס, עמ' 5.

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי 
לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007

צמיגים,  ולמיחזור  לסילוק  לחוק  12)א(  לסעיף  בהתאם 
התשס"ז-12007 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב עליית המדד 
שפורסם בדצמבר 2012 לעומת המדד שפורסם בדצמבר 2011, 
מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( סכום העיצום הכספי 
לפי סעיף 12)א( לחוק הוא 2,367.09 בשל כל טון צמיגים שלא 

סולק או מוחזר בהתאם ליעדים האמורים בסעיף 3 לחוק.

י"ג בשבט התשע"ג )24 בינואר 2013(
)חמ 3-4482(

  גלעד ארדן
__________                     השר להגנת הסביבה

1  ס"ח התשס"ז, עמ' 96; י"פ התשע"ב, עמ' 6200.

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי 
לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

התשס"ח-12008  נקי,  אוויר  לחוק  57)ב(  לסעיף  בהתאם 
שפורסם  המדד  עליית  עקב  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן 
בדצמבר 2012 לעומת המדד שפורסם בדצמבר 2011, מיום י"ט 
לפי  הכספי  העיצום  סכומי   )2013 בינואר   1( התשע"ג  בטבת 

סעיף 53 לחוק, הם כלהלן:

__________
1  ס"ח התשס"ח, עמ' 752; י"פ התשע"ב, עמ' 6129.
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)1( בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף 53)א( -  

)א( ליחיד - 449,000 שקלים חדשים )להלן - ש"ח(;

)ב( לתאגיד - 898,000 ש"ח;

)2( בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף 53)ב( -  

)א( ליחיד  - 224,500 ש"ח;

)ב( לתאגיד - 449,000 ש"ח;

)3( בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף 53)ג( -  

)א( ליחיד - 112,300 ש"ח;

)ב( לתאגיד - 224,500 ש"ח.

י"ג בשבט התשע"ג )24 בינואר 2013(
)חמ 3-4316(

  גלעד ארדן
                     השר להגנת הסביבה

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי 
לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988

ממקורות  הים  זיהום  מניעת  לחוק  5ח)ב(  לסעיף  בהתאם 
יבשתיים, התשמ"ח-11988  )להלן - החוק(, אני מודיע כי  עקב 
שפורסם  המדד  לעומת   2012 בדצמבר  שפורסם  המדד  עליית 
בדצמבר 2011, מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, סכום 

העיצום הכספי לפי סעיף 5ד, הוא כדלהלן:

)1( ליחיד -  329,840 שקלים חדשים;

)2( לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על  250 
מיליון שקלים חדשים - 659,690 שקלים חדשים;

 250 על  עולה  שלו  השנתי  המכירות  שמחזור  )3( לתאגיד 
מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים 

חדשים - 1,319,370 שקלים חדשים;

 500 על  עולה  שלו  השנתי  המכירות  שמחזור  )4( לתאגיד 
מיליון שקלים חדשים - 2,638,750 שקלים חדשים.

י"ג בשבט התשע"ג )24 בינואר 2013(
)חמ 3-4250(

  גלעד ארדן
__________                     השר להגנת הסביבה

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 118; התשס"ח, עמ' 866; י"פ התשע"ב, עמ' 2409.

הודעה על מתן צו
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת 

עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
פעילות(,  )הגבלת  עזה  ורצועת  המערבית  הגדה  בדבר  הביניים 
לידיעת השר  כי לאחר שהובא  )להלן - החוק(,  התשנ"ה-11994 
 24( י"ג בשבט התשע"ג  כי ביום  )להלן - השר(  לביטחון הפנים 
בינואר 2013(, יש כוונה לקיים כינוס סיור וביקור, בין השאר, 
צפפה,  ובית  סילוואן  עיסוויא,  שועפאת,  האלה:  במקומות 
מטעמה או בחסותה של הרשות הפלסטינית וזאת בלי שניתן 
לכך היתר בכתב, כנדרש בסעיף 3)א( לחוק, הוציא השר ביום 
י"ג בשבט התשע"ג )24 בינואר 2013(, צו לפי סעיף 3)ב( לחוק, 

המורה - 

___________
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.

)1( שלא לקיים את האירוע האמור באזור ירושלים, או בכל 
מקום אחר בתחומי מדינת ישראל;

הפועל  או  המפעיל  המנהל,  אדם  ולכל  במקום  )2( למחזיק 
במסגרת האירוע למנוע את קיום האירוע ו/או לא לאפשר 

את המשך קיומו בכל מקום בתחומי מדינת ישראל.

י"ח בשבט התשע"ג )29 בינואר 2013(
)חמ 3-2824(

     משה אדרי
               המזכיר הביטחוני

                            המשרד לביטחון הפנים 

הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר
לפי תקנות בית הדין לעבודה )קביעת סכום התביעה בדיון מהיר( 

התש"ן-1990

לעבודה  הדין  בית  לתקנות  1א,  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
מודיע  אני  התש"ן-11990,  מהיר(  בדיון  התביעה  סכום  )קביעת 
של  הסכום   ,)2013 בינואר   1( התשע"ג  בטבת  י"ט  ביום  החל  כי 

התובענות בדיון מהיר הוגדל ל–26,200 שקלים חדשים.

י"ג בשבט התשע"ג )24 בינואר 2013(
)חמ 3-730(

         מיכאל שפיצר
___________        מנהל בתי המשפט 

1  ק"ת התש"ן, עמ' 966; התשנ"ג, עמ' 794; י"פ התשע"ב, עמ' 2559.

הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת
לפי תקנות הגליל )תשלום סובסידיות לבעלי מכסות(, 

התשנ"ח-1998

)תשלום  הגליל  לתקנות  2)ד(  לתקנה  בהתאם  מודיעה  אני 
סובסידיות לבעלי מכסות(, התשנ"ח-11998, כי העלות התחשיבית 

המעודכנת ליום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( היא כלהלן:

לייצור ביצת מאכל - 45.16 אגורות

לייצור טון פטמים - 8,510 שקלים חדשים. 

י"ח בשבט התשע"ג )29 בינואר 2013(
)חמ 3-2826(

                    תניב רופא
           סגנית מנהל הרשות לתכנון )כלכלה וייצור(

___________   במשרד החקלאות ופיתוח הכפר 
 1  ק"ת התשנ"ח, עמ' 313; התשס"א, עמ' 137; התשס"ד, עמ' 148; 

   התשע"ב, עמ' 608; י"פ התשס"ט, עמ' 2342.

מינוי חבר במועצת מגן דוד אדום
לפי תקנון מגן דוד אדום, התשנ"ב-1992

אדום,  דוד  מגן  לתקנון  11)2()ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ב-11992, אני ממנה את ד"ר אשקר ג'לאל, ת"ז 053828240, 

לחבר במועצת מגן דוד אדום.

י"ב בשבט התשע"ג )23 בינואר 2013(
)חמ 3-1069(

         בעז לב
___________           יושב ראש ועדת המינויים הממשלתית 

1  ק"ת התשנ"ב, עמ' 1542; התשס"ו, עמ' 842.
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תמצית עדכון תקציב רגיל של עיריית אשקלון 
לשנת הכספים 2012

לפי פקודת העיריות

הפקודה(,   - )להלן  העיריות1  לפקודת   209 לסעיף  בהתאם 
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את עדכון התקציב הרגיל של עיריית אשקלון לשנת 

התקציב 2012, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
285,094,000ארנונה כללית

900,000מפעל מים
19,842,000עצמיות חינוך
3,127,000עצמיות רווחה

71,299,000עצמיות אחר

380,262,000סך הכל עצמיות

147,554,000תקבולים ממשרד החינוך
71,200,000תקבולים ממשרד הרווחה

10,831,000תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

1,410,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
230,995,000סך הכל תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
6,113,000הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

617,370,000

33,950,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

651,320,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
651,320,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
129,661,000שכר כללי

154,009,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

283,670,000סך הכל כלליות

51,787,000שכר עובדי חינוך
158,223,000פעולות חינוך
210,010,000סך הכל חינוך

20,292,000שכר עובדי רווחה
88,958,000פעולות רווחה
109,250,000סך הכל רווחה

3,339,000פירעון מילוות מים וביוב
8,399,000פירעון מילוות אחר

11,738,000סך הכל פירעון מילוות

1,052,000הוצאות מימון
1,650,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

617,370,000

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
33,950,000הנחות בארנונה

    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
651,320,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
  651,320,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ה בטבת התשע"ג )7 בינואר 2013(
)חמ 360—3( 

אבי הלר  
הממונה על מחוז הדרום  

תמצית תקציב רגיל של עיריית אשקלון לשנת 
הכספים 2013

לפי פקודת העיריות

הפקודה(,   - )להלן  העיריות1  לפקודת   209 לסעיף  בהתאם 
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את עדכון התקציב הרגיל של עיריית אשקלון לשנת 

התקציב 2013, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
310,617,000ארנונה כללית

500,000מפעל מים
16,321,000עצמיות חינוך
3,048,000עצמיות רווחה

61,648,000עצמיות אחר
392,134,000סך הכל עצמיות

161,587,000תקבולים ממשרד החינוך
73,765,000תקבולים ממשרד הרווחה

10,920,000תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון

1,970,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
248,242,000סך הכל תקבולי ממשלה

תקבולים אחרים
6,113,000הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

646,489,000

33,950,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

680,439,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
680,439,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
137,267,000שכר כללי

157,625,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

294,892,000סך הכל הוצאות כלליות

53,846,000שכר עובדי חינוך
169,821,000פעולות חינוך
223,667,000סך הכל חינוך __________

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
22,693,000שכר עובדי רווחה

90,374,000פעולות רווחה
113,067,000סך הכל רווחה

3,279,000פירעון מילוות מים וביוב
8,252,000פירעון מילוות אחר

11,531,000סך הכל פירעון מילוות

1,052,000הוצאות מימון
700,000הוצאות בגין בחירות

הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר                                           

1,580,000

646,489,000

33,950,000הנחות בארנונה
    -הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
680,439,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
680,439,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ה בטבת התשע"ג )7 בינואר 2013(
)חמ 360—3( 

אבי הלר  
הממונה על מחוז הדרום  

תמצית תקציב רגיל של עיריית טייבה לשנת 
הכספים 2012

לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לשנת  טייבה  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  אישרתי  לי2, 

התקציב 2012, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
25,757,000ארנונה כללית

11,700,000מפעל מים
150,000עצמיות חינוך
165,000עצמיות רווחה

6,565,000עצמיות אחר
44,337,000סך הכל עצמיות

24,940,000תקבולים ממשרד החינוך
9,501,000תקבולים ממשרד הרווחה

525,000תקבולים ממשלתיים אחרים
20,834,000מענק כללי לאיזון

81,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
55,881,000סך הכל תקבולי ממשלה

30,000תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

100,248,000

12,000,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
      -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות

112,248,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

3,677,000הכנסה מותנה
115,925,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
16,434,000שכר כללי

31,897,000פעולות כלליות
5,917,000מפעל המים

54,248,000סך הכל הוצאות כלליות

14,379,000שכר עובדי חינוך
17,527,000פעולות חינוך
31,906,000סך הכל חינוך

2,682,000שכר עובדי רווחה
10,862,000פעולות רווחה
13,544,000סך הכל רווחה

      -פירעון מילוות מים וביוב
      -פירעון מילוות אחר

      -סך הכל פירעון מילוות

350,000הוצאות מימון
200,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

100,248,000

12,000,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

112,248,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

      -הוצאה מותנה
      -הוצאות פרישה/סוציאליות

3,677,000הוצאות מותנה במענק

115,925,000סך הכל הוצאות כולל מותנה
ו' בטבת התשע"ג )19 בדצמבר 2012(

)חמ 360—3( 
רות יוסף  

הממונה על מחוז המרכז  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית נשר 
לשנת הכספים 2013

לפי פקודת העיריות
אני מודיע בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית נשר לשנת התקציב 

2013, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
80,306,000ארנונה כללית

12,000,000מפעל מים
960,000עצמיות חינוך

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשים   צד ההכנסות
634,000עצמיות רווחה

6,916,000עצמיות אחר
100,816,000סך הכל עצמיות

27,592,000תקבולים ממשרד החינוך
10,860,000תקבולים ממשרד הרווחה

1,243,000תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

60,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
39,755,000סך הכל תקבולי ממשלה

9,505,000תקבולים אחרים
524,000הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

150,600,000

11,400,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

162,000,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
162,000,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
18,891,000שכר כללי

43,291,000פעולות כלליות
13,000,000מפעל המים

75,182,000סך הכל הוצאות כלליות

29,324,000שכר עובדי חינוך
20,413,000פעולות חינוך
49,737,000סך הכל חינוך

3,125,000שכר עובדי רווחה
14,036,000פעולות רווחה
17,161,000סך הכל רווחה

    -פירעון מילוות מים וביוב
    -פירעון מילוות אחר

    -סך הכל פירעון מילוות

7,805,000הוצאות מימון
195,000הוצאות בגין בחירות

520,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

150,600,000

11,400,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

162,000,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

      -הוצאה מותנה
162,000,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

ג' בשבט התשע"ג )14 בינואר 2013(
)חמ 360—3( 

יוסף משלב  
הממונה על מחוז חיפה  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית יהוד-מונוסון 
לשנת הכספים 2012

לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית יהוד-מנוסון לשנת 

התקציב 2012, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
95,000,000ארנונה כללית

14,856,000מפעל מים
3,062,000עצמיות חינוך
480,000עצמיות רווחה

15,251,000עצמיות אחר
128,649,000סך הכל עצמיות

15,811,000תקבולים ממשרד החינוך
7,788,000תקבולים ממשרד הרווחה

839,000תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

416,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
24,854,000סך הכל תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

153,503,000

8,785,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

      -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
162,288,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
162,288,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
32,311,000שכר כללי

44,313,000פעולות כלליות
14,353,000מפעל המים

90,977,000סך הכל הוצאות כלליות

14,587,000שכר עובדי חינוך
16,519,000פעולות חינוך
31,106,000סך הכל חינוך

3,923,000שכר עובדי רווחה
9,999,000פעולות רווחה
13,922,000סך הכל רווחה

3,870,000פירעון מילוות מים וביוב
11,638,000פירעון מילוות אחר

15,508,000סך הכל פירעון מילוות

1,990,000הוצאות מימון
    -הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

153,503,000

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
8,785,000הנחות בארנונה

      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
162,288,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

      -הוצאה מותנה
162,288,000סה"כ הוצאות כולל מותנה

ו' בטבת התשע"ג )9 בדצמבר 2012(
)חמ 360—3( 

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית ראשון לציון
לשנת הכספים 2012

לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית ראשון לציון לשנת 

התקציב 2012, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
760,709,000ארנונה כללית

      -מפעל מים
23,334,000עצמיות חינוך
4,152,000עצמיות רווחה

174,458,000עצמיות אחר
962,653,000סך הכל עצמיות

259,697,000תקבולים ממשרד החינוך
88,335,000תקבולים ממשרד הרווחה

6,542,000תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

1,950,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
356,524,000סך הכל תקבולי ממשלה

46,039,000תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר 

1,365,216,000

62,694,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

    -סך הכל הכנסות בלא מותנה
    -הכנסה מותנה

1,427,910,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
372,006,000שכר כללי

348,503,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

720,509,000סך הכל הוצאות כלליות

155,363,000שכר עובדי חינוך
134,409,000פעולות חינוך
437,852,000סך הכל חינוך

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
49,389,000שכר עובדי רווחה

119,522,999פעולות רווחה
168,911,000סך הכל רווחה

      -פירעון מילוות מים וביוב
      -פירעון מילוות אחר

32,744,000סך הכל פירעון מילוות

5,200,000הוצאות מימון
      -הוצאות בגין בחירות

הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר                                               

-      

1,365,216

62,694,000הנחות בארנונה
    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

1,427,910,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
  1,427,910,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ב בכסלו התשע"ג )6 בדצמבר 2012(
)חמ 360—3( 

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז  

הודעה על מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

העבירות  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
ת"ז  סואלחה,  סאמר  את  מיניתי  התשמ"ו-11985,  המינהליות, 
 - )להלן  יזרעאל  עמק  האזורית  המועצה  עובד   ,026314542
העבירות  לעניין  תפקידו  למילוי  הכשרה  קיבל  אשר  המועצה(, 
המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי 
בתחום  למפקח  התשס"ז-22007,  כלבים(,  על  ופיקוח  כלבת   -

המועצה.

י"ב בשבט התשע"ג )23 בינואר 2013(
)חמ 3-1923(

         אייל בצר
___________    ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל 

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; י"פ התשס"ח, עמ' 144 ועמ' 1018.

2  ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מועצת עיריית יהוד-מונוסון בישיבתה מיום כ"ה בטבת 
האמור,  החוק  לעניין  ערר  ועדת   ,)2013 בינואר   7( התשע"ג 

בהרכבים המפורטים להלן:

הרכב א':

יובל מור-מוסלי - יושב ראש

___________
1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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דוד מוצפי - חבר )לתקופת כהונה נוספת(

רות פרמינגר - חברה

הרכב ב':

עדנה אמינזר - יושבת ראש

דורית חגי - חברה )לתקופת כהונה נוספת(

אליעזר נגר - חבר

תוקף המינוי מיום כ"א בשבט התשע"ג )1 בפברואר 2013(.

מינוי זה מבטל כל מינוי קודם.

)חמ 3-265-ה1(
       יוסף בן–דוד

            ראש עיריית יהוד-מונוסון 

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בחשוון  כ"ז  מיום  בישיבתה  גת,  קרית  עיריית  מועצת  מינתה 
האמור,  החוק  לעניין  ערר  ועדות   ,)2012 בנובמבר   12( התשע"ג 

בהרכבים המפורטים להלן:

הרכב א':

אהובה גבאי - יושבת ראש

יחיאל דונט - חבר

איציק ביטון - חבר

הרכב ב':

איתן נאור - יושב ראש

יואל לוקמן - חבר

אביחי שלום - חבר

הרכב ג':

אמיר שלום - יושב ראש

קרלו קרייזלר - חבר

שלום אסרף - חבר

מינויהן של ועדות ערר קודמות - בטלים.

י' בשבט התשע"ג )21 בינואר 2013(
)חמ 3-265-ה1(

         אבירם דהרי
ראש עיריית קרית גת            ___________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 50583-12-12

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

ח"פ בע"מ,  לבנין  חברה  עציון  צבי  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-075439-3

והמבקשים: מוסא מוחמד טובאסי ואח', ע"י ב"כ עו"ד רסמי 
זחאלקה, ת"ד 380, כפר קרע 30075.

בקשה  הוגשה   25.12.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 20.3.2013, בשעה 9.00.

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 
מיום  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

19.3.2013 בשעה 13.00.

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

רסמי זחאלקה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 43890-01-13

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

ובעניין פירוק חברת ב.ס.ר אירופה בע"מ, ח"צ 52-003383-8, 
מרח' מנחם בגין 7 )קומה 5(, רמת גן, ע"י ב"כ עו"ד אמיר ברטוב 
ואח', משרד ליפא מאיר ושות', עורכי דין, מרח' ויצמן 2, תל אביב 

.64239

והמבקשות: 1. אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ, ח"פ 
החוב  אגרות  למחזיקי  כנאמן  תפקידה  בתוקף   ,51-360557-6
 )סדרה ח'( של החברה, ע"י ב"כ עו"ד עדי פיגל ו/או דוד פרץ

מדרך  דין,  עורכי  פרץ-פיגל,  משרד  ואח',  אורגד  סיון  ו/או 
טל'  ,52573 גן  רמת   ,)18 קומה   ,1 ב.ס.ר  )מגדל   2 גוריון   בן 

03-7553898, פקס' 03-7553899. 2. הרמטיק נאמנות )1975( בע"מ, 
אגרות  למחזיקי  כנאמן  תפקידה  בתוקף   ,51-070519-7 ח"פ 
החוב )סדרה ט'( של החברה, ע"י ב"כ עו"ד אבי דושניק ו/או 
אסף לוין ואח', ממשרד גולדפרב זליגמן, עורכי דין, מרח' יגאל 

אלון 98, תל אביב 67891, טל' 03-6089999, פקס' 03-6089909.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.3.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
מיום  יאוחר  לא  הנ"ל,  המענים  לפי  לידיהן  שתגיע  באופן 

12.3.2013, בשעה 13.00.

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

                                 עדי פוגל, עו"ד      אבי דושניק, עו"ד
                                             באי כוח המבקשות
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 51922-01-13

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

העמותה מס'  שמח,  אחוז  מאה  עמותת  פירוק   ובעניין 
.58-042184-0

מרח'  כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  העמותות,  רשם  המבקש: 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

19.3.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 53481-01-13

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

ובעניין פירוק חברת קמן אחזקות בע"מ, ח"צ 52-003847-2.

עופר שפירא  עו"ד  ב"כ  ע"י  בע"מ,  הפועלים  בנק  והמבקש: 
ו/או אחיעד הראל ו/או אדם פלדמן ואח', ממשרד עו"ד שפירא 
אביב  תל   ,27 קומה  המרובע(,  )המגדל   5 עזריאלי  מרכז  ושות', 

67025, טל' 03-7766999, פקס' 03-7766996.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.3.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל.

באתר האינטרנט של  למצוא  ניתן  הפירוק  עותק מבקשת 
.www.oshapira.com/kmnh :משרד בא כוח המבקש בכתובת

עופר שפירא, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 61081-12-12

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת מלבי"ש בצפון מרכז לאביזרי בית יד 
שניה בצפון, מס' העמותה 58-034331-7.

מרח'  כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  העמותות,  רשם  המבקש: 
השלושה 2, תל אביב.

בקשה  הוגשה   31.12.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

19.3.2013, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 11161-12-12

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

ובעניין פירוק חברת ב.פ.י. מוצרי נייר בע"מ,

והמבקש: נדאל עוואד, ע"י ב"כ עו"ד רוני שדה ו/או גלעד 
טל'  ,44425 סבא  כפר   ,20 התע"ש  רח'  הפעמון,  מבית   רמתי, 

09-7925646/8, פקס' 09-7674439.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.12.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.4.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 2.4.2013, בשעה 

.14.00

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

                                    רוני שדה, עו"ד     גלעד רמתי, עו"ד
                                              באי כוח המבקש
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 61895-01-13

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

ובעניין פירוק חברת פיקסל דיגיטל בע"מ,

 והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או
ת"ד   ,121 גבירול  אבן  מרח'  הורנשטיין,  ש"א  ו/או  הורנשטיין  ג' 

22242, תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.3.2013, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 2.3.2013, 

בשעה 13.00.

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

אלון הורנשטיין, עו"ד                                     
בא כוח המבקשים                                                

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

שחרית שוקי הון בע"מ 
)ח"פ 51-370279-5(

)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 
ז'בוטינסקי  ברח'   ,10.00 בשעה   ,3.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,7
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ערן פוקס, מפרק

ספרייטור בע"מ 
)ח"פ 51-245732-6(

)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 21.4.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, ברח' 
בן יוסף 6 ב 5, בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יפים ברויידה, מפרק

ארי-עם סחר בע"מ
)ח"פ 51-295065-0(

)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 
החלטה  התקבלה   ,18.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה מאירי, ת"ז 
050626365, מדרך הגבורה 84, גבעתיים, טל' 054-4217807, 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.

 ,10.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
אביב,  תל   ,30 יבנה  רח'  פלג,  סמי  עו"ד  במשרד   ,16.00 בשעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    משה מאירי, מפרק

בונגו בע"מ
)ח"פ 51-446055-9(

)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 18.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.5.2013, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

דעת תמימים בע"מ
)ח"פ 51-416465-6(

)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 18.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
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חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 
מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.5.2013, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

דיאמומון פלזה נתניה בע"מ
)ח"פ 51-216418-7(

)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 
החלטה  התקבלה   ,30.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רינת אדלר, 

מרח' גד מכנס 2, נתניה, טל' 09-8611182, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29.5.2013, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רינת אדלר, עו"ד, מפרקת

די אנד טי הירש בע"מ
)ח"פ 51-419322-6(

)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 9.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר עמר, ת"ז 
022536171, ממשרד עו"ד עמר, רייטר, ז'אן, שוכטוביץ ושות', דרך 
למפרק   ,03-6019601 טל'   ,52506 גן  רמת  14א,  סילבר  הלל  אבא 

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.

 ,30.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמיר עמר, עו"ד, מפרק

אבי ברי בע"מ
)ח"פ 51-378365-4(

)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 3.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל לב, מרח' נס 

ציונה 8, תל אביב, טל' 03-5172303, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.6.2013, בשעה 
9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכל לב, עו"ד, מפרקת

כל-בו עראף חכמת בע"מ
)ח"פ 51-192136-3(

)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 
החלטה  התקבלה   ,14.2.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
עראף,  סאמר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
ת"ז 059484329, ת"ד 1048, כפר מעיליא, טל' 052-3524060, 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 9.6.2013, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  בבית   ,19.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    סאמר עראף, מפרק

גלרית זהר בע"מ
)ח"פ 51-391143-8(

)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 
החלטה  התקבלה   ,13.2.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רן ברא"ז, 
ממשרד לוי טילר ושות', רח' אבן גבירול 124, תל אביב 62038, טל' 

03-5272164, למפרק החברה.
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רשף אבנר מתכות בע"מ
)ח"פ 51-358679-2(

)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 17.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק, ת"ד 5805, 

הרצליה, 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 17.6.2013, בשעה 
14.00, במשרד המפרק, רח' ברקוביץ 4, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    טל מייק, עו"ד, מפרק

סומא - גרוויטי בע"מ
)ח"פ 51-265306-4(

)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 18.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין,  
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511,  

טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, 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.

 ,18.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

י.ש. יועצים חיפה בע"מ
)ח"פ 51-405236-4(

)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 17.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אתי סדיס, מרח' 

המייסדים 84, זכרון יעקב, טל' 04-8664160, למפרקת 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.

 ,10.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רן ברא"ז, עו"ד, מפרק

פרי-סטייל אתלטיק בע"מ
)ח"פ 51-421330-5(

)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 13.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין,  
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511,  

טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, 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.

 ,13.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

בולי א.ג. בע"מ
)ח"פ 51-427410-9(

)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 14.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון בוליס, אצל עו"ד 

יוסי כפרי, רח' מעלה השחרור 5, חיפה 33284, 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.

 ,16.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שרון בוליס, מפרק
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מיני שפירא
)ח"פ 51-101008-4(

)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 19.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח נעים משה, מרח' 
נחלת יצחק 34א, תל אביב 67448, טל' 03-6912999, 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.

 ,19.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נעים משה, רו"ח, מפרק

ש. מוסקוביץ' ניהול נכסים בע"מ
)ח"פ 51-467417-5(

)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 17.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
וייס,  שלומי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
מרח' הבנקים 5, קומה שלישית, חיפה, טל' 052-8724927, 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.

 ,19.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלומי וייס, רו"ח, מפרק

קיימות ישראל בע"מ
)ח"פ 51-447728-0(

)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 15.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  שפרינגר,  צבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

התדהר 17, הרצליה, למפרק 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 19.6.2013, בשעה 
13.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אתי סדיס, עו"ד, מפרקת

גיא מ.ז בע"מ
)ח"פ 51-137595-8(

)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 18.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי דבורקין, מרח' 

אדם 627/11, ירושלים, טל' 052-8693776, 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.

 ,19.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד עו"ד יעקב פינק, רח' בן יהודה 34, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    מרדכי דבורקין, מפרק

מיניז 99 בע"מ
)ח"פ 51-276733-6(

)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 19.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח נעים משה, מרח' 
נחלת יצחק 34א, תל אביב 67448, טל' 03-6912999, 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.

 ,19.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נעים משה, רו"ח, מפרק
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רותד השקעות בע"מ
)ח"פ 51-383936-5(

)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 19.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  לוי,  יוסף  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  חוקי 

פרישמן 11, תל אביב 63578, טל' 03-5243267, 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.

 ,26.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף לוי, עו"ד, מפרק

גיבל בע"מ
)ח"פ 51-402737-4(

)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 19.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  אורן,  אייל  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי 
קומה 20,  הורד,  מ"ר 27292, מדרך השלום 53, מגדל   ,029069093

גבעתיים 53454, 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.

 ,27.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אייל אורן, עו"ד, מפרק

אליאר-שן בע"מ
)ח"פ 51-331869-1(

)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   ,28.2.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  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.

 ,20.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צבי שפרינגר, מפרק

טריפל קנופי )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-379132-7(

)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 20.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מורן ניסני, מרח' הרטום 

12, הר חוצבים, ירושלים, טל' 02-6259697, 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 20.6.2013, בשעה 
10.00, אצל עו"ד רוני כהן, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מורן ניסני, מפרק

סים פור פרי בע"מ
)ח"פ 51-478858-7(

)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 
החלטה  התקבלה   ,14.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את עו"ד שולמית  במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

אמיר, מרח' חנה סנש 2, חולון, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25.6.2013, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שולמית אמיר, עו"ד, מפרקת
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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 1.7.2013, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,9.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חנוך דומבק, מפרק

פי אס אי סי ואדיג בע"מ
)ח"פ 51-439834-4(

)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 18.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל גרינפלד, מרח' 

הפרת 2, יבנה, טל' 08-9330309, 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 1.7.2013, בשעה 
13.00, במשרדי החברה, 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.

                                    מיכאל גרינפלד, מפרק

וי טי איי טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-434670-9(

)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 
החלטה  התקבלה   ,24.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי לביא, מרח' 

בוגרשוב 19, תל אביב, טל' 054-2288069, 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 2.7.2013, בשעה 
13.00, במשרדי המפרק, 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.

                                    אלי לביא, מפרק

במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרי שטיימן, ת"ז 
57884066, מרח' ברנר 20, קרית אונו, טל' 054-5555696, 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.

 ,30.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
ז'יטניצקי, רח' יגאל אלון 65, תל  בשעה 12.00, אצל רו"ח שמעון 
אביב 67443, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שרי שטיימן, מפרקת

יפת מערכות ופרסום בע"מ
)ח"פ 51-112782-1(

)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 
החלטה  התקבלה   ,17.2.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מישל זיתון, ת"ז 
17221748, ממושב כוכב 91, טל' 08-6751622, פקס' 057-7974365, 

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.

 ,30.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל רו"ח שני לוי, רח' צה"ל 6, חדר 210, אשקלון, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    מישל זיתון, מפרק

מנדרינה-טק בע"מ
)ח"פ 51-384007-4(

)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 15.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  דומבק,  חנוך  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

השלום 2ב, הוד השרון, למפרק החברה.

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

 ,10.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסי חסין, מפרק

אינטרלוטו נטוורק ישראל בע"מ
)ח"פ 51-211765-6(

)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 18.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר הירשהורן, מרח' 

פרנקפורט 11, תל אביב, טל' 054-6620780, 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.

 ,14.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.30, במשרד עו"ד בעז ורדי, רח' נחלת בנימין 52, קומה 3, 
תל אביב, בתוך משרד אלקיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמיר הירשהורן, מפרק

מיכאל בן–יאיר בע"מ
)ח"פ 51-326154-5(

)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 15.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל בן–יאיר, מרח' 

סשה ארגוב 6, תל אביב, טל' 03-6487070, 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.

 ,15.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  החברה,  במשרד   ,11.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכאל בן–יאיר, מפרק

ש.ג. עסקים בע"מ
)ח"פ 51-096951-2(

)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 18.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  שגיא,  ישראל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

שירת הזמיר 5, הרצליה, טל' 09-9586170, 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 7.7.2013, בשעה 
11.00, במשרדי המפרק, 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.

                                    ישראל שגיא, מפרק

שי שיוק גז בע"מ
)ח"פ 51-269739-2(

)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 10.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי חסין, מרח' גרשון 

שופמן 37, חיפה 34987, טל' 04-8341207, 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.

 ,10.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסי חסין, מפרק

קורז צובר גז 2009 בע"מ
)ח"פ 51-423234-7(

)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 10.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי חסין, מרח' גרשון 

שופמן 37, חיפה 34987, טל' 04-8341207, למפרק החברה.




