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

נכסי  לחוק  6)א()2(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
מספר   הממשלה  החלטת  על  ונוסף  התשי"א-11951,  המדינה, 
4097 )חק/2269( מיום כ"ט בכסלו התשע"ב )25 בדצמבר 2011(, 

החליטה הממשלה:

וכונס הנכסים הרשמי,  1. להרשות את האפוטרופוס הכללי 
לטובת  נכסים  בכל עסקה המעניקה  לייצג את הממשלה 
עיזבון,  של  בדרך  ממוסדותיה  לאחד  או  ישראל  מדינת 
מתנה, נאמנות או בכל דרך אחרת ולחתום בשם המדינה 

על המסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור;

המשפטים  משרד  של  הכללי  המנהל  את  2. להרשות 
בכל  הממשלה  את  לייצג  ביחד,  הכללי,  והאפוטרופוס 
עסקה של מימוש נכסים שניתנו למדינת ישראל או לאחד 
בכל  או  נאמנות  או  מתנה  עיזבון,  של  בדרך  ממוסדותיה 
דרך אחרת, ולחתום בשם המדינה על המסכמים הנוגעים 

לעסקאות כאמור.

 374 מספר  להחלטה  כפופות  אינן  האמורות  ההרשאות 
)כל/88( של הממשלה מיום י' בסיוון התש"ב )5 ביוני 1960( או 
לסעיף 10 בהחלטה מספר 4097 )חק/2269( של הממשלה מיום 

כ"ט בכסלו התשע"ב )25 בדצמבר 2011(.

ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2013(
)חמ 3-9-ה1(

  צבי האוזר
__________  מזכיר הממשלה

1  ס"ח התשי"א, עמ' 52.

  

הודעה בדבר שינוי סכום תרומה
לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

מפלגות,  מימון  לחוק  ו–8ג  8)ד(  לסעיפים  בהתאם 
על  הודעה  בזה  מתפרסמת  החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973 
שינוי סכום התרומה לסיעה או לרשימת מועמדים במקרה של 
ויתור על מימון, עקב השינוי במדד המחירים לצרכן, לאמור: 
לפי  התרומה  סכום   )2013 במרס   1( התשע"ג  באדר  י"ט  מיום 

סעיף 8ג לחוק הוא 124,400 שקלים חדשים.

י"ח באדר התשע"ג )28 בפברואר 2013(
)חמ 3-66-ה5(

  בנימין )פואד( בן אליעזר
יושב ראש הכנסת בפועל                     __________

 1  ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשנ"ד, עמ' 114, התשע"ב, עמ' 189; 

   י"פ התשע"ב, עמ' 3952.

הארכת מינוי יושב ראש הנהלת הקרן למימון 
תובענות ייצוגיות

לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

ייצוגיות,  תובענות  לחוק  27)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ליושב  מינויו של עלי בוקשפן2,  התשס"ו-12006, אני מאריך את 

ראש הנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות.

תוקף המינוי עד יום ד' באב התשע"ג )11 במרס 2013(.

כ"ט באדר התשע"ג )11 במרס 2013(
)חמ 3-3845(

יעקב נאמן  
שר המשפטים                      

הארכת מינוי נציגת ציבור להנהלת הקרן למימון 
תובענות ייצוגיות

לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

ייצוגיות,  תובענות  לחוק  27)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
פלאטו  אפרת  רות  של  מינויה  את  מאריך  אני  התשס"ו-12006, 

שנער2, לנציגת ציבור בהנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות.

תוקף המינוי עד יום ד' באב התשע"ג )11 ביולי 2013(.

כ"ט באדר התשע"ג )11 במרס 2013(
)חמ 3-3845(

יעקב נאמן  
שר המשפטים                     __________

1  ס"ח התשס"ו, עמ' 264.

2  י"פ התשע"ג, עמ' 3048.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1, אני 
מפורטים  בישראל, ששמותיהם  המסים  רשות  עובדי  את  ממנה 

להלן, לממונים על הגבייה:

יאיר דעבוד

לאוניד חיטוב

כל אחד מהמתמנים  פרישתו של  עם  יפקע  המינוי  תוקף 
האמורים.

ט' בשבט התשע"ג )20 בינואר 2013(
)חמ 3-18(

יובל שטייניץ  
שר האוצר                     __________
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

מינוי פקיד גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1, אני 
מפורטים  בישראל, ששמותיהם  המסים  רשות  עובדי  את  ממנה 

להלן, לפקידי גבייה:

רחמים יחזקאל  

יניב חג'בי  

כל אחד מהמתמנים  פרישתו של  עם  יפקע  המינוי  תוקף 
האמורים.

ט' בשבט התשע"ג )20 בינואר 2013(
)חמ 3-18(

יובל שטייניץ  
שר האוצר                     __________
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

                     __________
1  ס"ח התשס"ו, עמ' 264.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 5636.
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מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות 
ציבור - ארגון הורים ארצי

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985,  
לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות  החוק(,  )להלן- 
החינוך  משרד  של  תמיכה  לצורך  מבחנים  בזה  מתפרסמים 

במוסדות ציבור - ארגון הורים ארצי:

תקנה תקציבית: 21-06-41

פרק א': כללי
כללי 

תדון  הוועדה   - )להלן  המשרד  של  התמיכות  ועדת  1. )א( 
בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת 
ציבור  במוסדות  המדינה  מתקציב  לתמיכה  בקשות 

ולדיון בהן2  )להלן - הנוהל( ובהתאם למבחנים אלה.

וראוי  נכון  אכן  אם  שתינתן,  צריך  עצמה   )ב( התמיכה 
לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון.

תשקול  לתמיכה,  בקשה  בכל  ולהחליט  לדון  בבואה  )ג( 
יישום  תוך  העניין,  של  נסיבותיו  כל  את  הוועדה 

שוויוני אחיד וענייני של המבחנים.

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת  )ד( 
נסיבות  לפי  שיידרש  ככל  מקצועיות,  מידה  אמות 

העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

)ה( חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של 
בכפוף  הכל  הפעילות,  תחומי  לפי  תיעשה  המשרד 
לאמור במבחנים אלה ובחוק התקציב לשנת הכספים 

השוטפת, כפי שיפורט להלן.

מטרות התמיכה

משרד החינוך מעוניין לסייע לקיום ולפעילות שוטפת  2. )א( 
במערכת  התלמידים  הורי  את  המייצג  ארגון  של 
מגזריו  החינוך,  סוגי  ובכל  ארצי,  בהיקף  החינוך, 
וזרמיו; המשרד רואה חשיבות בקיומו של ארגון מייצג 
כאמור, לצורך קיום שיח שוטף, היוועצות והידברות 
התלמידים  ציבור  לכלל  הנוגעים  בנושאים  יעילים 

וההורים במערכת החינוך.

ארגון  של  השוטף  לקיומו  לסייע  התמיכה  )ב( מטרת 
ההורים  ציבור  של  המשותף  עניינם  את  המייצג 
המדינה  לפני  בארץ  החינוך  במערכת  לתלמידים 
השלטון  הכנסת,  הממשלה,  זה  ובכלל  ומוסדותיה, 
המקומי, משרד החינוך, הרשויות המקומיות, ארגוני 
להם  שיש  אחרים  גופים  לפני  וכן  ומנהלים,  מורים 
עניין ונגיעה לציבור הורי תלמידים במערכת החינוך.

פרק ב': תנאי סף לתמיכה
תנאי הסף

מוסד  שהוא  תאגיד  רק  זכאי  אלה  מבחנים  לפי  3. לתמיכה 
המוסד(,   - )להלן  לחוק  3א  בסעיף  כהגדרתו  ציבור, 

שמתקיימים בו כל תנאי הסף האלה: 

)1( הוא פועל שלא למטרות רווח, מאוגד ורשום כעמותה 
ציבורי  הקדש  התש"ם-31980,  העמותות,  חוק  לפי 
הנאמנות,  חוק  לפי  ההקדשות  רשם  אצל  הרשום 
התשל"ט-41979; חברה לתועלת הציבור הרשומה אצל 
רשם ההקדשות לפי חוק החברות, התשנ"ט-51999; או 

אגודה עותמאנית;

תקנון המוסד קובע, בין השאר, הוראות בנושאים האלה:  )2(

החינוך  במערכת  לתלמידים  הורים  )א( ייצוג 
בפריסה  ספר  בבתי  והעל–יסודית,  היסודית 
ארצית, בכל הגילאים, הזרמים, המגזרים, סוגי 
המשפטי  המעמד  וסוגי  הפיקוח  סוגי  החינוך, 
של מוסדות החינוך שבהם לומדים התלמידים; 

הציבור  מוסד  של  למוסדותיו  בחירות  )ב( תהליך 
הכולל שלבים מקדימים של בחירות  לנציגות 

הורים מוסדית, יישובית וארצית;

ואינו  מפלגתי  אינו  המוסד  שלפיהן  )ג( הוראות 
או  פוליטית  תנועה  עם  או  מפלגה  עם  מזוהה 

עם ארגון עובדים;

כדין  פועל  המוסד  כי  המשרד  דעת  להנחת  )3( הוכח 
ובהתאם לתקנונו;

לפני  המוסד  את  והמייצגים  המופיעים  )4( הנציגים 
הוועד  חברי  הם  2)ב(  בסעיף  הנזכרים  הגורמים 
שהם  או  זה,  תפקיד  הממלא  הגוף  או  שלו,  הארצי 
בידי  והוסמכו  שלו  ארצי  לאורגן  שנבחרו  חברים 
הוועד הארצי לייצג את המוסד כלפי ארגון מסוים או 

בפעילות פרטנית מסוימת;

)5( נציגי המוסד פועלים בהתנדבות )למעט החזר הוצאות 
סבירות כגון הוצאות נסיעה, טלפון וכו'(;

תלמידים  של  הורים  המייצג  הארגון  הוא  )6( המוסד 
במספר הגדול ביותר בארץ וביישובים במספר הגדול 
אחד  שכל  מוסדות  כמה  של  במקרה  בארץ;  ביותר 
ייתמך הארגון  מהם מייצג רק אחד ממרכיבים אלה, 

המייצג את המספר הרב ביותר של תלמידים; 

התקציב  בשנת  לתמיכה  בקשה  הגיש  לא  )7( המוסד 
מתקציב  כלשהו  סכום  לו  הוקצה  ולא  הנוכחית 
לפי  פעילותו  בעד  בעקיפין,  או  במישרין  המדינה, 

מבחנים אלה.

פרק ג': אמות מידה לתמיכה ואופן חישוב חלוקתה

אמות מידה לחלוקה

4. התקציב המיועד לתמיכה לפי מבחנים אלה יחולק באופן 
הזה:

מילוי  לצורך  המוסד  שמוציא  שוטפות  )1( הוצאות 
תפקידיו )50%(; יוכרו ההוצאות האלה: שירותי דואר, 
הדפסות, תקשורת, הוצאות שכר דירה, ציוד משרדי, 
המוסד  ידי  על  המועסק  מינהלי  אדם  כוח  הוצאות 
ושכירת  משרות,  שתי  על  יעלה  שלא  בהיקף  בלבד, 
יועצים בעלות שלא תעלה על תעריפי החשב הכללי 

ליועצים למשרדי הממשלה;
                     __________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

 2  י"פ התשנ"ב, עמ' 2569; התשנ"ד, עמ' 4716; התשנ"ז, עמ' 1710; 

     התש"ס, עמ' 3264; התשס"א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס"ב, עמ' 
ועמ'   298 107, עמ'  1358; התשס"ד, עמ'  761;  התשס"ג, עמ'     

   2030; התשס"ה, עמ' 330 ועמ' 1140.

                     __________
3  ס"ח התש"ם, עמ' 210.

4  ס"ח התשל"ט, עמ' 128.

5  ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.
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פרק ה': שונות

ביטול

6. מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור 
)בחירות לוועד ארגון הורים ארצי - עמותה בפירוק 

בפיקוח בית משפט(6  - בטלים.

תחילה 

התשע"ג בטבת  י"ט  ביום  אלה  מבחנים  של   7. תחילתם 
)1 בינואר 2013(.

כ"ח באדר התשע"ג )10 במרס 2013(
)חמ 3-1888(

)803-35-2012-000067(

גדעון סער  
שר החינוך                     __________

6  י"פ התש"ע, עמ' 3884.

מינוי קצינות מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

חדש[,  ]נוסח  המבחן  לפקודת   27 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מבחן  לקצינות  מטה  הרשומות  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 

לנוער, לפי החוק האמור:

)1( לאה כהן, מספר רישוי 14713, במחוז חיפה והצפון;

)2( תמר סער סרוסי, מספר רישוי 19385, במחוז חיפה והצפון.

ט"ז באדר התשע"ג )26 בפברואר 2013(
)חמ 3-141-ה2(

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.

מינוי פקחים
  לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים

ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לחוק גנים לאומיים, שמורות 
טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-11998, בהסכמת 
לשמירת  הרשות  פקחי  את  ממנה  אני  הסביבה,  להגנת  השר 
לבצע  להלן  מפורטים  ששמותיהם  הלאומיים  והגנים  הטבע 

תפקידי פיקוח ואכיפת חוק לפי פקודת הכלבת, 21934:

מס' זהות                שם   

 056109747 אלוני עמיר    

  023959224 אלסטר גיא    

 022998991 אמיר רז    

 043172949 אסולין רן    

 033377227 ארד רועי    

 055651327 אתר אבים    

 023917990 בלסקי אביעד   

 033599341 בן ארי יוסי    

 ;)10%( במוסד  התפקידים  בעלי  של  הוצאות  )2( החזר 
החזר כאמור יינתן לפי הוכחת תשלום בפועל להנחת 
לתלמידים  הורים  של  ייצוג  במסגרת  המשרד,  דעת 
במערכת החינוך כציבור לפני הגופים שנמנו בסעיף 

2)ב( )הוצאות נסיעה, טלפון, תקשורת(;

)3( לקיום פעילויות שוטפות )40%( כמפורט להלן:

)א( פעולות הדרכה, פיתוח מנהיגות והעצמה להורי 
הפעלת  באמצעות  החינוך  במערכת  תלמידים 
יישובית  מוסדית,  ברמה  וסדנאות  קורסים 
 - "סדנה"  זו,  משנה  פסקת  לעניין  וארצית; 
מפגש שמשכו שעתיים לפחות ומשתתפים בו 
עשרים הורים לכל הפחות; "קורס" - רצף של 4 

סדנאות לפחות;

במערכת  התלמידים  להורי  הסברה  )ב( פעולות 
החינוך, שעניינן קידום מטרות התמיכה, לרבות 
באמצעות הקמת אתר אינטרנט ייעודי, כנסים, 

ימי עיון והפקת חומרי הסברה;

)ג( פיתוח וייזום פעילויות בנושאים שונים הנוגעים 
לציבור התלמידים, לרבות פעילויות שתכליתן 
פערים  וצמצום  הזדמנויות  שוויון  קידום 
חברתיים בין תלמידים וכן פעילויות שתכליתן 
ובריאותם  בטיחותם  האישי,  ביטחונם  קידום 
איסוף  כולל  החינוך,  במערכת  תלמידים  של 

מידע מחקרי בנושא;

)ד( תקציב שלא ינוצל לפי פסקה מפסקאות )1( עד 
)3( יחולק על פי הפסקאות האחרות לפי שיקול 
דעתה של ועדת התמיכות ובהתחשב בצרכים 

העולים מבקשת התמיכה.

פרק ד': נהלים

תמיכה לפי תכנית פעילות ודוחות

פעילותו  תכנית  את  התמיכות  לוועדת  יגיש  המוסד  5. )א( 
התמיכה  למטרות  התאמתה  בדיקת  לשם  הכוללת 
הצעת  זה  ובכלל  תמיכה,  כפל  ולמניעת  ולתנאיה, 
תקציב שבו תפורט תכנית הגבייה מהורים והשימוש 

המתוכנן בהכנסות ממנה.

יגיש מדי שנה, לא יאוחר מיום 1 בספטמבר,  )ב( המוסד 
לרבות  שחלפה,  הלימודים  בשנת  פעילותו  על  דוח 
פירוט הכנסותיו מגבייה מהורים בשנה זו על פי חתך 

בתי ספר ויישובים.

המוסד  של  פעילותו  בעד  המשרד  תמיכת  )ג( תשלום 
שאושרה לו בידי הוועדה כדין יועבר בהתאם לדוחות 
שהמוסד  השוטפת  הכספית  לפעילותו  בנוגע  ביצוע 
יגיש לתקופת התשלום, וכנגד הוכחת הוצאות בפועל 
בעבור הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה, ובהתאם 
לנהלים הקבועים לתשלום בקשות תמיכה שבמשרד 

ובמשרד האוצר. 

)ד( בכל מקרה, תמיכת המשרד לא תעלה על 90% מעלות 
הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה.

)ה( למען הסר ספק, מקום שבו נמצא כי הפעילות שעליה 
יחולו   - במלואה  מתקיימת  אינה  המוסד  מדווח 

הוראות הנוהל.  
                    __________

1  ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

2  ע"ר 1934, תוס' 1, עמ' 242.
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מס' זהות               שם   

  024153215 קפלן אסף    

 067656074 שושן מאיר    

 024185597 שמיר יתיר    

  056687924 שפי מוטי    

 021471677 שפירא אורי   

  056752116 ששון עזרא    

בביצוע תפקידם יפעלו הפקחים בהתאם להוראות שייתן 
מפעם לפעם מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיך לעניין זה.

בדצמבר   31( התשע"ה  בטבת  ט'  יום  עד  זה  מינוי  תוקף 
2014( וכל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם.

כ"א בטבת התשע"ג )3 בינואר 2013(
)חמ 3-474(

אורית נוקד  
שרת החקלאות ופיתוח הכפר                      

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

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

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

ת"י 1498 חלק 10 - מיתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי 
המגרשים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות 

למיתקני משחקים סגורים במלואם, מפברואר 2013;

לבדיקות,  בטון  לוח  לאריחים:  דבקים   -  2 חלק   4004 ת"י 
מפברואר 2013 בא במקום המהדורה מיוני 2002;

החופשי,  הזמן  קביעת  לאריחים:  דבקים   -  3 חלק   4004 ת"י 
מפברואר 2013 בא במקום המהדורה מיוני 2002;

ת"י 4004 חלק 4 - דבקים לאריחים: קביעת ההחלקה על קיר 
אנכי, מפברואר 2013 בא במקום המהדורה מיוני 2002;

ההרטבה,  כושר  קביעת  לאריחים:  דבקים   -  5 חלק   4004 ת"י 
מפברואר 2013 בא במקום המהדורה מיוני 2002;

ההידבקות  חוזק  קביעת  לאריחים:  דבקים   -  6 חלק   4004 ת"י 
במתיחה של דבקים צמנטיים, מפברואר 2013 בא במקום 

המהדורה מאפריל 2010;

של  רוחבי  עיווי  קביעת  לאריחים:  דבקים   -  7 חלק   4004 ת"י 
מפברואר  למישקים,  מילוי  חומרי  ושל  צמנטיים  דבקים 

2013 בא במקום המהדורה ממרס 2007;

ההידבקות  חוזק  קביעת  לאריחים:  דבקים   -  8 חלק   4004 ת"י 
במקום  בא   2013 מפברואר  תחליב,  דבקי  של  בגזירה 

המהדורה מיוני 2002;

ההידבקות  חוזק  קביעת  לאריחים:  דבקים   -  9 חלק   4004 ת"י 
בגזירה של דבקי שרף בראקציה, מפברואר 2013 בא במקום 

המהדורה מיוני 2002;

לעיניים  רשת  מגני   - לעיניים  אישי  מגן  ציוד   -  4485 ת"י 
ולפנים, מפברואר 2013 בא במקום המהדורה ממרס 2006; 

מס' זהות               שם   

 055667380 בן יוסף רועי   

 022059372 גבאי גלעד    

 036280626 בניוביץ נתן    

  036283034 בקיש מורן     

 024715377 גבוע מוחמד   

 034872713 גואלמן עומרי   

 027973601 דורפמן עמי   

  031899727 דרורי בן    

  039297494 דקל גד     

 028706117 הברי אסף    

 042081224 הפנר ראובן    

 052805819 היימס ערן    

 021802558 וין גל    

 032106163 זהרוני גיא    

  058886193 זכאי דודו    

 033323221 טאובה נדב    

  029293347 טל אמיר    

 025656919 יהלומי אוהד   

 059077479 ישכרוב שחר   

 025379785 כהן אייל    

 025327057 כהן גיא    

 024038994 כהן ליאור    

  025278839 כהן שמוליק   

 014953889 כץ מארק    

 033775446 לבבי חנן     

 022415988 לוי אלון    

 029009115 לוי שרון    

 038423950 לזר עמירם    

 057398620 מרדכי ירון    

 033195363 מילר אייל    

 059771618 מינץ משה    

 059368373 נסאר מחמוד   

 055043145 סופר קובי    

 056702137 עברון גיל    

 002835183 פאעור אמנון   

 061238622 פרו אורי    

 025653692 פרנדיאן אמיר   

 059838144 צברי עמרם    

 032820276 קורן שי    

  037385804 קייזר אורי    

 053889325 קינג רון    

 043610362 קלר אריה    

  016024465 קסטל רוברט )רובי(   

                      __________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשי"ח, עמ' 2; התשל"ט, עמ' 34.



ילקוט הפרסומים 6568, ט' בניסן התשע"ג, 20.3.2013  3836

במקומו יבוא:

שרשרות   - מיוחדות  דרישות  מנורות:   -  2.20 חלק   20 ת"י 
תאורה, ממרס 2013.

ת"י 900 חלק 2.35 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
ממאי  מיידים,  מים  למחממי  מיוחדות  דרישות  דומים: 

.2009

במקומו יבוא:

ת"י 900 חלק 2.35 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
ממרס  מידיים,  מים  למחממי  מיוחדות  דרישות  דומים: 

.2013

ת"י 990 חלק 1 - סוללות ראשוניות: כללי, ממאי 2011.

במקומו יבוא:

ת"י 990 חלק 1 - סוללות ראשוניות: כללי, ממרס 2013.

בעבור  דרישות  מפרטי  ראשוניות:  סוללות   -  2 חלק   990 ת"י 
מאפיינים פיזיים וחשמליים, ממאי 2011.

במקומו יבוא:

בעבור  דרישות  מפרטי  ראשוניות:  סוללות   -  2 חלק   990 ת"י 
מאפיינים פיזיים וחשמליים, ממרס 2013.

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התקנים 
 ,5998 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  הפקדת 

התשס"ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו  90 ימים מיום פרסומה.

א' בניסן התשע"ג )12 במרס 2013(
)חמ 3-95(         שלום שמחון

                                        שר התעשייה המסחר והתעסוקה

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, התשי"ג-11953, 
כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי, את התקן הרשמי 

הזה: 

ת"י 70 - מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים )גפ"מ(, 
מיולי 1984, גיליון התיקון מס' 1 מפברואר 1991, תיקון מס' 
2 מאוגוסט 1997, תיקון מס' 3 ממאי 2000, וגיליון התיקון 

מס' 4 מאוגוסט 2005.

במקומו יבואו:

לגזים  חוזר,  למילוי  מיטלטלים  מכלים   -  1 חלק   70 ת"י 
פחמימניים מעובים )גפ"ם(: תכן ומבנה, ממרס 2013.

לגזים  חוזר,  למילוי  מיטלטלים  מכלים   -  2 חלק   70 ת"י 
ממרס  תקופתיות,  בדיקות  )גפ"ם(:  מעובים  פחמימניים 

.2013

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התקנים 
 ,5998 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  הפקדת 

התשס"ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו  90 ימים מיום פרסומה.

א' בניסן התשע"ג )12 במרס 2013(
)חמ 3-95(                         שלום שמחון

__________                             שר התעשייה המסחר והתעסוקה
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.

ת"י 6244 - דוודים להסקת מים, מפברואר 2013.

י"ח באדר התשע"ג )28 בפברואר 2013(
)חמ 3-96(

  דני גולדשטיין
המנהל הכללי של מכון  

                      התקנים הישראלי

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

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

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקן הישראלי שלהלן:

ת"י 5568 - קווים מנחים לנגישות תכנים אינטרנט, ממרס 2013.

כ"ב באדר התשע"ג )4 במרס 2013(
)חמ 3-96(

  דני גולדשטיין
המנהל הכללי של מכון  

__________                     התקנים הישראלי
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשי"ח, עמ' 2; התשל"ט, עמ' 34.

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

התקנים,  לחוק  8)ה(  לסעיף  בהתאם  מכריז,  אני 
התשי"ג-11953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי,  את 

התקן הרשמי שלהלן:

כימיים  יסודות  נדידת  צעצועים:  בטיחות   -  3 חלק   562 ת"י 
מסוימים, מפברואר 2006, ביטול גיליון התיקון מס' 1 ממרס 
ידי  על   ,2009 מדצמבר   2 מס'  התיקון  גיליון  ביטול   ,2008

פרסום גיליון תיקון מס' 3 ממרס 2013.

יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר  גיליון התיקון 
תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס"ט, 

עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

כ"ח באדר התשע"ג )10 במרס 2013(
)חמ 3-95(

שלום שמחון  
__________                             שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, התשי"ג-11953, 
התקנים  את  באישורי,  החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי 

הרשמיים האלה: 

שרשרות   - מיוחדות  דרישות  מנורות:   -  2.20 חלק   20 ת"י 
תאורה, מספטמבר 2009.

                              __________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.
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ת"י 5009 - שידורי חוזי ספרתיים )DVB(: ממשקים עבור מקלט 
פענח משולב, מדצמבר 1999;

ארכיטקטונית  מסגרת   :)DVB( ספרתי  חוזי  שידור   -  5527 ת"י 
 ,IP- מבוססות  רשתות  גבי  על   DVB שירותי  למתן 

מאוגוסט 2003.

י"ח באדר התשע"ג )28 בפברואר 2012(

)חמ 3-96(
  דני גולדשטיין

המנהל הכללי של מכון  
                      התקנים הישראלי

הודעה על החלטת עיריית קרית גת על החלת חוקי עזר
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, 

התשס"ח-2008

בתוקף סמכותה לפי סעיף 11)ב( לחוק הרשויות המקומיות 
לפי  התשס"ח-12008,  פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
ובהסכמת  העירייה(   - )להלן  גת  קרית  עיריית  ראש  הצעת 
כ"ח  ביום  העירייה  מועצת  החליטה  שלה,  המשפטי  היועץ 
סעיף  הוראות  את  להחיל   ,)2012 ביוני   18( התשע"ב  בסיוון 
ומטרדים(,  מפגעים  )מניעת  גת  לקרית  העזר  לחוק  ו–)ג(  10)א( 

התש"ם-21979, בתחום העירייה.

ט"ז באדר התשע"ג )26 בפברואר 2013(
)חמ 3-4455(

אבירם דהרי  
ראש עיריית קרית גת                     __________

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534.

2  ק"ת-חש"ם, התש"ם, עמ' 276.

הודעה על הסמכת פקח עירוני במועצה המקומית אבו גוש
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות 

)הוראות שעה(, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח 
העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-12011 
)להלן - החוק(, אני מסמיך בזה, את דותן דוד, ת"ז 040655466, 
לעניין החוק,  עירוני  לפקח  לכך,  קיבל הכשרה מתאימה  אשר 
לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר בתחום המועצה המקומית אבו 

גוש.

לשם פיקוח על ביצוע חוקי העזר בתחום המועצה המקומית 
אבו גוש, רשאי הפקח העירוני לאחר שהזדהה כנדרש בחוק:

ולהציג  ומענו  לו את שמו  למסור  )1( לדרוש מכל אדם 
לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

ידיעה  כל  לו  למסור  בדבר  הנוגע  אדם  מכל  )2( לדרוש 
של  ביצועו  את  להקל  או  להבטיח  כדי  בהם  שיש  מסמך  או 
בחוק  כהגדרתו  פלט,  לרבות   - "מסמך"  זו,  בפסקה  עזר;  חוק 

המחשבים, התשנ"ה-21995;

למקום המשמש  ייכנס  ובלבד שלא  למקום,  )3( להיכנס 
למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, התשי"ג-11953, 
התקנים  את  באישורי,  החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי 

הרשמיים האלה: 

לזיון בטון: מוטות חלקים, מאוגוסט  2 - פלדה  4466 חלק  ת"י 
1997, גיליון תיקון מס' 1 מנובמבר 2000, וגיליון תיקון מס' 

2 מנובמבר 2007.

במקומו יבוא:

ת"י 4466 חלק 2 - פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים, ממרס 2013.

ת"י 4466 חלק 3 - פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים, מנובמבר 
 1 מס'  תיקון  גיליון   ,1994 מפברואר  הטעות  תיקון   ,1993

מנובמבר 2000, וגיליון תיקון מס' 2 מנובמבר 2007.

במקומו יבוא:

ממרס  מצולעים,  מוטות  בטון:  לזיון  פלדה   -  3 חלק   4466 ת"י 
 .2013

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התקנים 
 ,5998 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  הפקדת 

התשס"ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.

כ"ח באדר התשע"ג )10 במרס 2013(
)חמ 3-95(

שלום שמחון  
__________                             שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.

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

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

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

  75 Ω ת"י 1113 חלק 15 - כבלים לתדר רדיו: כבל משותף-ציר
- )1.0/4.6( בעל מוליך מרכזי עשוי פלדה מצופה נחושת, 
ומקלעת  נחושת  פס  עשוי  חיצון  מוליך  מוקף,  דיאלקטרן 

חוטי נחושת, ומעטה חיצון מעכב להבה, מאוגוסט 1989; 

ת"י 4397 - טכנולוגיית המידע - מערכת תווים אוניברסלית 
רב–לשוני  ומישור  ארכיטקטורה  בתים:  בריבוי  מקודדת 

בסיסי, מדצמבר 1998;

 - ממוחשבות  מידע  מערכות  אבטחת   -  5 חלק   1495 ת"י 
היערכות למצב אסון, מפברואר 1996;

ת"י 5263 - תמסורת וריבוב אפיקים: קו מנוי ספרתי אסימטרי 
)ADSL(: דרישות וביצועים, מנובמבר 2002;

ת"י 5265 - מקלטים - משדרים של קו מנוי ספרתי אסימטרי 
ללא מפצל, מינואר 2002;

להעברת  דרישות   :)DVB( ספרתי  חוזי  שידור   -  5001 ת"י 
מזרם  כחלק   ITU-R המלצות  לפי   B מסוג  טלטקסט 

הנתונים הספרתי, מדצמבר 1998;
                               __________

1  ס"ח התשע"א, עמ' 1057.

2  ס"ח התשנ"ה, עמ' 336.                       __________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשי"ח, עמ' 2; התשל"ט, עמ' 34.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/12813  והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 5117, התשע"ב, עמ' 132, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  כרמיאל,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ב,   ,6362 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
2025, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית כרמיאל 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

19875, חלק  כגוש חדש  קרקע בכרמיאל, המזוהה  חטיבת   
מחלקה 19, ששטחה 1,300 מ"ר; הייעוד: מבני ציבור.

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

י"ג בטבת התשע"ג )26 בדצמבר 2012(
)חמ 3-4(

עדי אלדר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הגליל  מעלה  ולבנייה 

ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  מג/מק-24/2012",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
תממ/9/2,  תמא35,  לתכניות  כפיפות  ג/2414,  ג/12216, 

תמא34/ב/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור תעשייה תפן -   
גוש 18721, חלקות 58, 59 בשלמותן, ח"ח 86-84; מגרשים 

.1201 ,14 ,13

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד מגרשי תעשייה מס' 13,   
14, 1201; ב( שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכליים, 
שינוי   )2 קומות;  ל–3  מ–2  הקומות  מס'  שינוי   )1 ידי:  על 

תכסית קרקע ל–65%.

לתכנית  שינוי  מג/מק-51/2012",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/12689, כפיפות לתכנית ג/9953.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אלקוש - גוש 19704,   
ח"ח 14, 15, 25, 31; מגרש 88.

תוקפו של המינוי מיום חתימתו ועד לביטול המינוי או עד 
למועד שבו יחדל הפקח העירוני לעבוד במועצה המקומית אבו 

גוש, לפי המוקדם.

ז' באדר התשע"ג )17 בפברואר 2013(
)חמ 3-4343(          סלים ג'בר

                                        ראש המועצה המקומית אבו גוש

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

התשכ"ט-1969

רישום  גושי  של  הזכויות  לוחות  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס' 38257 - ערד, 400456 נגב )אלסיר(, 400027 - אילת, הוצגו 
ימים,   30 למשך   ,)2013 בפברואר   28( התשע"ג  באדר  י"ח  ביום 
לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום, קריית 
הממשלה, רח' התקוה 4, באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז 
ערד  בעיריית  שבע,  באר   ,4 התקוה  רח'  הפנים,  משרד  הדרום, 

ובעיריית אילת.

י"ח באדר התשע"ג )28 בפברואר 2013(

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר הדרום     

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
גז/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/9/69, 
הפרסומים 3931, התשנ"ב, עמ' 197, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה חבל מודיעין )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,2380 עמ'  התשע"ג,   ,6535 הפרסומים  בילקוט  ברשומות 
האזורית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקנינה  תהיה 

חבל מודיעין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -   .2

חטיבת קרקע באזור מובלעת שהם, ששטחה 151.316 דונם,   
המזוהה כגוש 6857 )מס' גושים ישנים 4127, 4128, 4129(, 
 ,)4131  ,4130 ישנים:  גושים  )מס'   6865 וגוש   4-1 חלקות 
בייעוד  בחום(,  מתוחם  חום  בצבע  )והצבוע   5-1 חלקות 

מבני ציבור בתשריט תכנית גז/במ/9/69 המאושרת.

י"ז באדר התשע"ג )27 בפברואר 2013(

)חמ 3-4(          שמעון סוסן

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חבל מודיעין  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ואדי קורן - מעלות - 
גוש 18755, חלקות 15, 43 בשלמותן, ח"ח 9, 37; מגרש 23.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קווי בניין במגרשים 1, 2 
בייעוד שטח לתעשייה; ב( שינוי קו בניין אחורי מ–4 מ' ל–3 מ'; 

ג( שינוי קו בניין צדי בין המגרשים לקו בניין 0 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2.11.2012 ובילקוט הפרסומים 6516, התשע"ג, עמ' 1647.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל, מושב מעונה, טל' 04-9979659, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית 
הממשלה, ת"ד 595, נצרת עילית 17000, טל' 04-6508508, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

אדם קולמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל  

 
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
ולבנייה משגב מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס'  לתכנון 

מש/מק/5/13278", שינוי לתכנית ג/13278.

גוש   - אבטליון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
19347, ח"ח 87; גוש 19348, ח"ח 74; גוש 19349, ח"ח 162; גוש 

19355, ח"ח 39; שטח התכנית: 43.36 דונם.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה מחדש של מגרש מס' 121 
עם שצ"פ גובל; ב( הגדלת שטח ציבורי פתוח; ג( שינוי בקווי 
בניין הקבועים בתכנית; ד( שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר 

בינוי או עיצוב אדריכליים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 ,20179 משגב  ד"נ  תרדיון,  תעשיה  אזור  משגב,   ולבנייה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9990102 טל' 
נצרת עילית   ,595 ולבנייה מחוז הצפון, ת"ד  המחוזית לתכנון 

17000, טל' 04-6508508.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

רון שני  
                                          יושב ראש הוועדה המקומית

                                                לתכנון ולבנייה משגב

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקה מחדש; ב( שינוי   
קווי בניין במגרש לפי מצב קיים בשטח; ג( ניוד שטח בנייה 

בהליך הקלה.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
 .04-9979659 טל'  הגליל,  מעלה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
ולבנייה מחוז הצפון, קריית הממשלה, ת"ד 595, נצרת עילית 

.17000

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

אדם קולמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל  

מרחב תכנון מרחבי מעלה חרמון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה מעלה חרמון מופקדת "תכנית מפורטת מקומית 
מס' מח/מק/6/12/9813", שינוי בקווי בניין קדמי וצדי במגרש 

1415 באזור תעשייה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בניין קדמי וצדי באזור 
תעשייה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המרחבית  המאוחרת 
 ,12435 הגולן  רמת  מסעדה,  כפר  חרמון,  מעלה  ולבנייה   לתכנון 
טל' 04-6981677, 04-6983608. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו 
קריית  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

הממשלה, משרד הפנים, נצרת עילית 17511, טל' 04-6508508.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

נחום דוד  
יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה מעלה חרמון  

מרחב תכנון מקומי מעלה יוסף

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

מג/מק-40/2011", שינוי לתכניות ג/12402, מג/מק-5/2009.
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/2 לתכניות  כפיפות  2/מק/507",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
מק/417, 214/03/2, 3/214/03/2, למעט השינויים הכלולים 

בתכנית זו.

רח'   ,6 רובע  אילת,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
מגרשים   ;60 ח"ח   ,50  ,26-22 חלקות   ,40126 גוש   - סרפד 

908, 625-621; שטח התכנית: 11.608 דונם.

מגרשים  וחלוקת  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
שאין  ובלבד  התכנית  תחום  בכל  הבעלים  כל  בהסכמת 
איחוד  קרקע,  ייעוד  כל  הכולל של  שינוי בשטח  בתכנית 
)איחוד   6240  ,623  ,622  ,621 ממגרשים  חלק  מגרשים: 
מיום  משנה  ועדת  לאישור  בהתאם  ו–625   624 מגרשים 
2.2.2010( לתא שטח אחד - 6220, וחלוקת חלק ממגרש 621 
שטח  תא  לתחום   908 שביל  העתקת  ב(   ;6210 שטח  לתא 
9080 המצוי בין תא שטח 6210 לתא שטח 6220; ג( הגדרת 
קווי בניין בהתאמה לחלוקת המגרשים המוצעת; ד( תותר 
בניית בריכות בקו בניין 1 מ' בתא שטח 6220; ה( ריכוז כל 
שטחי הבנייה המותרים בתא שטח 6220 והשארת תא שטח 
6210 ריק מזכויות; ו( קביעת מפלסי 0.00 בהתאמה לתכנית 
הכניסה  למפלס  מעל  קומות  הוספת  ז(  המוצעת;  הבינוי 
הקובעת,  הכניסה  למפלס  קומה מתחת  והוספת  הקובעת 
בהתאם לתכנית הבינוי המוצעת; ח( העברת זכויות בנייה 
עיקריות בסך 1,240 מ"ר מעל לקרקע אל מתחת לקרקע )חלק 
 :  B1-B2 בניינים  בעבור  כהקלות:  אושרו  אלה  משטחים 
575.88 מ"ר, בהתאם לאישור ועדת משנה מיום 2.2.2010; 
משנה  ועדת  לאישור  בהתאם  מ"ר,   173  :B4 בניין  בעבור 
מיום 3.10.2011(; ט( שינוי מפלסי דרך מס' 601, בהתאמה 
לבינוי המוצע, לפי נספח הבינוי המצורף; י( שינוי נקודתי 
תוך  מזרחי,  הדרום  בקצה   100 שטח  בתא  הדרך  בצורת 
המגוננים  הפתוחים  השטחים  סך  יא(  שטחים;  החלפת 
יחושב במשותף לכל הבניינים בתחום תא שטח 6220, לפי 
נספח הבינוי המנחה; יב( תותר יציאה לגגות מתוך הדירות 
לדירות  הגגות  את  לשייך  יותר  יג(  העליונות;  בקומות 
לצרכים  המיועדים  הגג  משטחי   30% להוציא  עליונות, 
משותפים; יד( תותר הקמת מצללות על גגות המשויכים 
לדירות; טו( במידת הצורך יותר להקים קירות תמך בלא 
ולאילוצי  הבינוי  לתכנית  בהתאמה  הנדרש,  לפי  דירוג 

טופוגרפיה.

כל  חלות  זו  תכנית  על  2/מק/510",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
השינויים  למעט  2/מק/329,   ,185/03/2 תכניות  הוראות 

הכלולים בתכנית זו.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת, שכ' מ6 - גוש   
40027 לא מוסדר; מגרשים 57, 58; שטח התכנית: 3.488 דונם.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד מגרשים 57 ו–58 למגרש   
)תא שטח 100(; ב( שינוי בקווי בניין: 1( לחניה מקורה עד 
 ;57 ו–5 מ' לקו בניין צפוני במגרש  מ'   3 0, מותר  קו בניין 
יוצא  כפועל  ו–58   57 בין המגרשים   0 בניין  קווי  מוצע   )2
בנייה  בהוראות  שינוי  ג(  מ';   3 מותר  המגרשים,  מאיחוד 
בדבר חומרי גמר: מוצע - חומר גמר לטיח, מותר - 50% 

טיח ו–50% גרניט או ש"ע ובנייה קונזולית.

זו חלות כל  "תכנית מפורטת מס' 2/מק/514", על תכנית   )3(
 ,14/102/03/2  ,10/102/03/2  ,101/02/2 תכניות   הוראות 

2/מק/439, למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.

מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הגליל  שפלת 
לתכניות  שינוי  שג/מק/31/08",  מס'  "תכנית  מופקדת  הצפון 

מאושרות ג/1933, ג/6769, ג/15565.

 ,19732 גוש   - ומקומם: שעב  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה 122 בשלמותה.

בניין  קווי  בדבר  הוראות  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קווי הבניין  בעבור בנייה קיימת, בלא שינוי בזכויות הבנייה, 

בהתאם למצב הקיים המסומן בתשריט מצב מוצע.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
טמרה,   ,377 ת"ד  טמרה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית   הוועדה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9868670 טל' 
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, ת"ד 595, נצרת עילית, 

טל' 04-6508508.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
שינוי  שג/מק/21/11",  מס'  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

לתכנית ג/6956.

 ,18586 גוש   - טמרה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ח"ח 34.

בלא  בניין  קווי  בהוראות  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
שינוי בזכויות הבניין, בהתאם למצב המוצע בתשריט מצורף.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
18.7.2011 ובילקוט הפרסומים 6307, התשע"ב, עמ' 177.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ,04-9868670 טל'  טמרה,   ,377 ת"ד  טמרה,  הגליל,  שפלת  ולבנייה 
נצרת  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
עילית, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

סיאח חמוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה שפלת הגליל  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  אילת  ולבנייה  לתכנון 

ולבנייה מחוז הדרום מופקדות תכניות אלה:
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התקוה 4, ת"ד 68, באר שבע 84100, טל' 08-6263820, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מאיר יצחק הלוי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אילת  

מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
שם התכנית: רובע יא, שינוי קווי בניין והגדלת 

תכסית במגרש למגורים ברובע יא, אשדוד
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  אשדוד  ולבנייה 
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' 3/מק/2226", שינוי 
 ,85/101/02/3 ד/592/ג,   ,9/111/03/3  ,14/111/03/3 לתכניות 
כפיפות לתכניות ד/592, 1/111/03/3, 62/101/02/3, 3/מק/2071,  

98/101/02/3, 101/02/3, תמא38.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע יא, רח' 
נחל צאלים 20 - גוש 2197, חלקה 84, ח"ח 113; שטח התכנית: 

0.632 דונם.

הנחיות  שינוי  ב(  בניין;  קווי  שינוי  א(  התכנית:  מטרות 
לבניית חניה ותכסית הקרקע.

עיקרי הוראות התכנית: התכנית מציעה שינויים נקודתיים 
הזה:  הפירוט  לפי  קיימת  בנייה  הסדרת  לצורך  בניין   בקווי 
לקומת  מ'  ל–1.15  מ'  מ–3  מזרחי  נקודתי  צדי  בניין  קו  שינוי  א( 
נקודתי  אחורי  בניין  קו  שינוי  ב(  מגורים;  למבנה  בלבד  קרקע 
מגורים;  למבנה  בלבד  קרקע  לקומת  מ'  ל–5.20  מ'  מ–6   דרומי 
בלבד  קרקע  לקומת  מ'  ל–2.80  מ'  מ–3  מערבי  בניין  קו  שינוי  ג( 
למבנה מגורים; ד( שינוי קו בניין אחורי לבריכת שחייה מ–1 מ' 
לקו גדר אחורי ל–0.78 מ' קו אחורי נקודתי בלבד לפי מצב קיים; 
ה( שינוי תכסית מ–31.25% ל–46%; ו( שינוי הנחיות בינוי בדבר 

הקמת מבנה חניה בגבולות המגרש.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  חודשיים  בתוך  התנגדות  להגיש 
הוועדה  למשרדי  בעיתונות,  הפרסומים  בין  המאוחרת, 
המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד, בית עיריית אשדוד, הקריה, 
ת"ד 28, אשדוד, טל' 08-8545318-9, פקס' 08-8677810. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום, רח' התקוה 4, ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263795. 
המחוזית,  הוועדה  במשרדי  המופקדת  בתכנית  לעיין  ניתן 
בשעות קבלת קהל ובתיאום מראש עם האחראית על הארכיב, 

בטל' 08-6263791.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
בוריס גיטרמן  

ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת, הקניון האדום   
ו–12; שטח התכנית:   11 49; מגרשים  גוש 40002, חלקה   -

10,061 מ"ר.

עיקרי הוראות התכנית: א( חלוקת תא שטח מס' 11 ואיחוד   
שטח של 246 מ"ר לתא שטח מס' 12 בהסכמת בעלים, בלא 
הגדרת  ב(   ;12 שטח  לתא  יחסיות  בנייה  זכויות  העברת 
 4  - מותר   ,12 מס'  שטח  בתא  הקרקע  מעל  הקומות  מס' 
לקרקע  מתחת  קומות   4  - מוצע  לקרקע,  מתחת  קומות 
ג(  וקומת מיתקנים טכניים;  קומות מעל לקרקע  ועד שתי 
ניוד שטחים בין מפלסים בתא שטח מס' 12: ניוד 150 מ"ר 
קביעת  ד(  לקרקע;  מעל  אל  לקרקע  ממתחת  עיקרי  שטח 
כמסומן  ו–12   11 שטח  בתאי  ותחתיים  עיליים  בניין  קווי 
בתשריט, בתא שטח 12 יותר קו בניין תחתי אפס בכל צדי 
המגרש, מעל לקרקע יותר קו בניין אפס מימין לכיוון מגרש 
מס' 2 וקו בניין אפס קדמי חלקי )כמצוין בתשריט( לכיוון 
שד' התמרים כדי לאפשר יציאה מהמקלט לרחוב, קו בניין 
בניין  קו  יותר   11 שטח  בתא  מ',  מ–6.4  יפחת  לא  שמאלי 
בניין  קו  יותר  לקרקע  מעל  המגרש,  צדי  בכל  אפס  תחתי 

קדמי 5 מ' ובשאר צדי המגרש קו בניין 0.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
טל'  אילת,   ,14 ת"ד  הנגב,  חטיבת  רח'  אילת,  ולבנייה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6367114
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, ת"ד 68, 

באר שבע 84100, טל' 08-6263820.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
תכניות  הוראות  כל  חלות  זו  תכנית  על  2/מק/493",  מס' 

.43/135/03/2 ,4/18/12 ,18/135/03/2

יעלים,  שכ'  אילת,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בית מס' 2/א355; שטח התכנית: 635 מ"ר.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי נקודתי בקו בניין דרומי 
בנייה מקומה  זכויות  ב( העברת  )לפי תשריט(;  מ'  ל–0  מ'  מ–5 
לקומה: מאושר - 37.5% קומת קרקע, 37.5% קומה א, סך הכל 
75%, מוצע - 41.7% קומת קרקע, 33.3% קומה א, סך הכל 75%; 

ג( העברה של 4.2% מקומה א לקומת קרקע מס' 2/א355 בלבד.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
19.1.2012 ובילקוט הפרסומים 6413, התשע"ב, עמ' 3901.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה אילת, ת"ד 14, אילת 88000, טל' 03-6367114/5, 
רח'  הדרום,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
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לתכנון ולבנייה אשקלון  
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
5/מק/2361",  מס'  "תכנית  מופקדת  שבע  באר  ולבנייה  לתכנון 

שינוי לתכנית 201/03/5.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' רמות, 
רח' נחום שריג 31 - גוש 38370 חלקי.

במגרש  מפורטת  תכנית  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת 
מס' 615, אזור מגורים ב, על ידי העברת זכויות בנייה למטרות 

שירות שלא לצורכי חניה מתחת לקרקע אל מעל הקרקע.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
 לתכנון ולבנייה באר שבע, כיכר מנחם בגין 1, ת"ד 15, באר שבע, 

טל' 08-6463656.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' 5/מק/2533", 

שינוי לתכנית מפורטת 3/105/03/5.

אזור  שבע,  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
תעשייה יהושע הצורף - גוש 38084, חלקה 33, ח"ח 34, 54.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות תכנית במגרש מס' 85, אזור 
תעשייה, על ידי: א( שינויים בקווי בניין כמפורט להלן: 1( אחורי 
מ';  ל–0.0  מ'  מ–4   - צדי   )2 ל–0.0 בעבור סככה;  מ'  מ–4   נקודתי 
עצמית;  לצריכה  תדלוק  תחנת  להקמת  הנחיות  קביעת   ב( 

ג( שינוי הנחיות בדבר בינוי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
18.10.2012 ובילקוט הפרסומים 6500, התשע"ג, עמ' 1039.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
באר   ,2 בגין  מנחם  כיכר   ,15 ת"ד  שבע,  באר  ולבנייה  לתכנון 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-6463650 טל'  שבע, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רוביק דנילוביץ'  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה באר שבע  

מרחב תכנון מקומי נתיבות

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
לחוק  ו–89א   89 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה,  התכנון 
המקומית לתכנון ולבנייה אשקלון ובמשרדי הוועדה המחוזית 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הדרום  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנית  שינוי  4/מק/2164,  לתכנית  ביטול  4/מק/2240", 

.76/101/02/4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, שכ' אפרידר 
- גוש 2870, ח"ח 43; מגרש 905 בשלמותו מתכנית 76/101/02/4.

עיקרי הוראות התכנית: הרחבת רחוב ח"ן בקצהו כדי לאפשר 
תמרון לכלי רכב.

עיקרי הבדלים תכנוניים בין התכנית המופקדת לתכנית/
תכניות קיימות: הרחבת דרך ח"ן על חשבון מגרש למגורים א, 

מגרש מס' 905.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק, רשאי  סעיף 100  לפי  לכך  כל הזכאי  וכן  ידי התכנית,  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות  להגיש 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
מרכז   ,7 הגבורה  רח'  אשקלון,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
יומצא ההתנגדות  העתק   .08-6792290 טל'  אשקלון,   נפתי, 
קריית  הדרום,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 
הממשלה, רח' התקוה 4, באר שבע, טל' 08-6263784. ניתן לעיין 
בתכנית המופקדת במשרדי הוועדה המחוזית, בשעות קבלת קהל 

ובתיאום מראש עם האחראית על הארכיב, בטל' 08-6263791.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 

מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  והבנייה, התשכ"ה-1965, 

4/מק/2232", שינוי לתכנית 1/110/03/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, שכ' ברנע ב, 
ג, רח' טבלן - גוש 1966, חלקות 95, 96, ח"ח 335; מגרשים 212, 

213 מתכנית 1/110/03/4.

עיקרי הוראות התכנית: איחוד 2 מגרשים בייעוד מגורים 
א בהסכמת בעלים, שינוי בקווי בניין, הקלה באחוזי בנייה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
10.8.2012 ובילקוט הפרסומים 4669, התשע"ג.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
נפתי, אשקלון,  מרכז   ,7 הגבורה  רח'  ולבנייה אשקלון,  לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  הוועדה המחוזית  ובמשרדי   ,08-6792290 טל' 
טל'  שבע,  באר   ,4 התקוה  רח'  הממשלה,  קריית  הדרום,  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-6263784

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

איתן קסנטיני  
יושב ראש ועדת המשנה  
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דרך מאושרת 513 מ"ר, סך הכל 3,708 מ"ר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
19.4.2012 ובילקוט הפרסומים 6423, התשע"ב, עמ' 4350.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  גת,  קרית   ,97 הקוממיות  רח'  גת,  קרית  ולבנייה  לתכנון 
08-6874773, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
הדרום, רח' התקוה 4, ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263384, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
אבירם דהרי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קרית גת  

מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה קרית מלאכי ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' 18/מק/2070", שינוי 

לתכנית 1/122/03/18.

שכ'  מלאכי,  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
המייסדים, רח' הבשור 6 - גוש 2470, חלקה 4.

תת– איחוד  בניין,  קווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מגרשים, שינוי בהוראות התכנית בדבר בינוי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
ז'בוטינסקי 8, קרית מלאכי,  לתכנון ולבנייה קרית מלאכי, רח' 
הוועדה  למשרדי  יוגש  ההתנגדות  העתק   .08-8608700 טל' 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, ת"ד 68, באר שבע, טל' 

.08-6263785

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מוטי מלכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קרית מלאכי  

מרחב תכנון מקומי רמת חובב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 19/מק/2023

שם התכנית: שינוי קו בניין במגרש 241
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמת חובב מופקדת "תכנית מפורטת מס' 19/מק/2023", 
שינוי לתכנית מפורטת 5/110/03/19, כפיפות לתשריט חלוקה 

.)4(5/110/02/19

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קואורדינטה 181.025 

22/מק/2083", שינוי לתכנית 133/03/22.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות, שכ' גרשונוביץ 
- גוש 39579, חלקה 47.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקת מגרשים בלא 
ג( העברת  מ';  ל–3  מ'  בניין מ–5  ב( שינוי בקו  שינוי בשטח; 
מתאי  שירות,  שטחי  מ"ר  ו–260  עיקריים  מ"ר שטחים   1,510
מ"ר   800 העברת  ד(   ;A100 שטח  לתא   103  ,102  ,101 שטח 
מעל  אל  לקרקע  מתחת  עיקריות  למטרות  הבנייה  משטחי 
הקרקע; ה( העברת 150 מ"ר משטחי הבנייה למטרות שירות 

מתחת לקרקע אל מעל הקרקע.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20.12.2012 ובילקוט הפרסומים 6543, התשע"ג.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה   התכנית 
 ,08-9938757 טל'   ,4 צרפת  יהדות  כיכר  נתיבות,  ולבנייה  לתכנון 
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
יחיאל זוהר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נתיבות  

מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' 9/מק/2044", 

שינוי תב"ע מקומית, מבא גלגל 15.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית גת - גוש 2430, 
חלקה 129 בשלמותה; גבולות התכנית: ממזרח - רח' אדוריים, 
מצפון - מבא גלגל, מדרום - אתרי המקרא; מגרש 91 בשלמותו 

מתכנית 126/03/9.

מטרת התכנית: שינוי בקווי בניין קדמי וצדי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
15.5.2012 ובילקוט הפרסומים 6469, התשע"ב, עמ' 6285.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  גת,  קרית   ,97 הקוממיות  רח'  גת,  קרית  ולבנייה  לתכנון 
08-6874773, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
הדרום, רח' התקוה 4, ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263384, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
מס' 9/מק/2051", רח' מבוא סיון 3, שינוי לתכנית 14/104/03/9, 

כפיפות לתכנית 29/104/03/9.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית גת - גוש 5844, 
חלקות 27, 33 בשלמותן; שטח התכנית: 3,708 מ"ר.

מטרת התכנית: שינוי בקווי בניין.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי הבניין הקבועים בתכנית.

מצב קיים - ייעוד: תעשייה 3,195 מ"ר, דרך מאושרת 513 
מ"ר, סך הכל 3,708 מ"ר; מצב מוצע - ייעוד: תעשייה 3,195 מ"ר, 
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עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין במשק 50 בהתאמה 
למצב קיים - הכשרת מחסן שבנוי בחריגה מקווי הבניין.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. קבלת קהל בימים: א', ג', 
פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל   .13.00-08.00 בשעות: 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
08-8500705. העתק  79835, טל'  ד"נ שקמים  ולבנייה שקמים, 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טל'   ,84100 שבע  באר   ,68 ת"ד   ,4 התקוה  רח'  הדרום,  מחוז 

.08-6263795

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
צביקה קדמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה שקמים  

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים

הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 

בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

משה דהן 08/07/2012 ימין דהן 923029/1

 משה מנדלסון
מאיר יוסף

24/11/2011  מנחם מנדלסון
מנדל

906503/5

שרון רחמני 09/08/2009 חנה רחמני 923174/1

אברהם אוחנינה 21/03/1995 יוסף אוחנונה 923279/1

אברהם אוחנינה 25/04/1999 סוליקה אוחנינה 923297/1

אברהם אליאסיאן 11/08/2010 רבקה אליסאן 923327/1

פינחס שימול-בן 23/11/2012 יעקב שימול-בן 923628/1

נחמה נאוה קלוגמן 31/05/2012 יהושע קליין 921261/5

יוסף זריהן 26/09/2012 תמר זריהן 923547/1

נחמה פור יצחק 20/11/2012 הרצל פור יצחק 923635/1

צבי שלום 27/12/2007 עזיז שלם 923700/1

בנימין פרנק 19/05/2012  אליעזר ברוורמן
ליפא

923729/1

ארנה הדר 15/09/2012 ראיסה לין 923746/1

יצחק צחי מלול 23/10/2012 יעקב מלול 923762/1

אורה אופרה 31/12/2012 רחמים לוי 924258/1

שמואל הורביץ 25/07/2009 יוסף עמרם הורביץ 923982/1

שטח   ;1 ח"ח  מוסדר,   100177 גוש   ;Y  560.225 קואורדינטה   ,X
גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו  21.116 דונם;  התכנית: 

כחול רצוף.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין נקודתי במגרש 241 המיועד 
לתעשייה כימית ברמת חובב.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל 

פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 

60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת 

חובב, ת"ד 360, באר שבע 84102, טל' 08-6543110.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אנדריי אוזן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת חובב  

מרחב תכנון מקומי רמת נגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
וכפיפות  שינוי  ו–102,   101 מגרשים  עם,  מרחב  20/מק/3040", 

לתכנית 60/101/02/20.

גוש   - עם  מרחב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
39070, ח"ח 3.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי חלוקת שטחים לבנייה בין 
השטח  כל  בסך  שינוי  בלא  ו–102,   101 מס'  קיימים  מגרשים 

הכולל המותר לבנייה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
31.8.2012 ובילקוט הפרסומים 6500, התשע"ג, עמ' 1040.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה   התכנית 
 ,08-6564129 טל'   ,85515 חלוצה  ד"נ  נגב,  רמת  ולבנייה  לתכנון 
קרית  הדרום,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
הממשלה, משרד הפנים, באר שבע, טל' 08-6263778, וכל מעוניין 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי 

לקהל.

שמואל ריפמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת נגב  

מרחב תכנון מקומי שקמים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מקומית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  שקמים  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מקומית מס' 6/מק/2172", 

משק 50, שינוי לתכנית 200/03/6 מושב חלץ.

 ,2167 גוש   - חלץ  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה: ר' בתכנית; מגרש 50; שטח התכנית: 10.222 דונם.
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

 חיה ווייספיש
נחמה

14/01/2010 יעקב רובינשטיין 926299/1

 חיה ווייספיש
נחמה

02/08/2012 רחל רובינשטיין 926311/1

חנה דוודיאן 07/01/2006 יחזקאל הרטי 926621/1

חיים משה יוספי 07/05/2012 שושנה יוספי 926653/1

אורי נורי 02/04/2012 שמחה נורי 926797/1

מרדכי ישראל סגל 01/10/1998 אסתר סגל 926818/1

יעל אלחדד 21/08/2012 רחל סבג 927014/1

לוסט גיג 28/07/1997 אנדרה גיג 927120/1

אלחנן פלד 16/04/2009 רחל שולמייסטר 927235/1

אלדד ברעם 12/11/2012 מרים ברעם 927257/1

עדי פיסטינר 13/01/2013 פנינה פיסטינר 927492/1

אפרים פריימן 19/08/2005 חיה פריימן 927510/1

ענת יוסלסון 31/01/2013 נחמן שמש 929129/1

 סימון שימונוביץ
בנימין

11/02/2013  עינבל שימונוביץ
שרון

928885/1

14/02/2000 סיגל מלכה כהן  יעקב רפאל כהן
אשר

707310/2

יאיר מיזליש 11/07/2012 פנינה מיזליש 927715/1

 איתמר שרבאני
צבי

25/01/2013  שמואל שרבאני
מרדכי

929324/1

גילה וירט 15/05/2004 הנס חסקל וירט 927838/1

רפאל דרעי 14/01/2013 מימון דרעי 927863/1

רחל אלמלח 07/12/2012 יצחק אלמלח 928175/1

יונתן קורן 13/01/2013 מיני כהן 928227/1

שלמה ראטה 24/11/2012 פייגה ראטה 928249/1

משה שמואלי 01/02/2013 מרים מרינה בגדדי 928259/1

יוסף ויספיש 24/01/2013 מרים ווייספיש 928352/1

יהושע רישי 10/12/2001 מלוין רישי 928618/1

אסתר טויזר 25/01/2013 אליהו טויזר 928627/1

פליקס מזור 08/03/2009 בוריס גוזמן 928640/1

פליקס מזור 05/01/2013 נינה מזור 928646/1

אנה סיליוטין 24/01/2013 יוזף מנביץ 928691/1

רבקה זוננשיין 10/12/2012  אליהו קסטרשטיין
יצחק

928759/1

כ"א באדר התשע"ג )3 במרס 2013(
                                           משה ביטון, המזכיר הראשי

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שלמה כהן 25/12/2012 אברהם כהן 924578/1

משה קליין 01/10/2012 צפורה קליין 924705/1

צבי מירו 20/12/2012 חיה מירו 923829/1

לבנה פיינגולד 06/04/1950 קורין כהן 923896/1

פבל קצ'קה   15/12/2012 דליה דורון 923946/1

ציון בן לוין 04/01/2012 בתיה לוין 924015/1

יוסף אוחנה 05/12/2012 רחל אוחנה 924326/1

רוזמרי ברייר 18/12/2012 מרסל שמילביץ 924340/1

שמשון גרינבאום 26/09/2010 פני גרינבאום 924358/1

יוסף ברגר 06/11/2012 חיה ברגר 924580/1

יוסף ברגר 26/09/2009 יעקב ברגר 924587/1

נתן בר 30/07/1987 אריה בר 924595/1

אליהו ארזוני 30/06/2012 מרים ארזוני 924633/1

אברהם מייזליש 27/11/1989 שבתי שמואלי 924867/1

אריה וינשטוק 03/05/2006 משה וויינשטוק 926125/1

אברהם מייזליש 28/03/1996 שרה שמואלי 924872/1

שלמה דנן 23/09/2012 אסתר דנן 926674/1

אברהם מייזליש 25/05/2011 יוסף שמואלי 924875/1

בנימין גמליאלי 24/01/2011 חביבה גמליאלי 925021/1

רבקה אברגל 16/11/2012 אלברט אברגל 925149/1

שריה עופר 29/12/2012 חוה עופר 925163/1

הדסה חפצדי 12/12/2012 שמחה דוד בן 925317/1

מזל עדיבה בן 29/11/2012 אברהם עדיבה בן 925320/1

רדמה שפירו 07/11/2005  קוסטיאנובסקי
סימה

925357/1

פרומה כהן 30/06/2012 יצחק צבי רוטמן 925411/1

דלית טלשיר 10/12/2012  פלדשטין דורון
זהבה

925486/1

רגינה סלומון 29/12/2012 לנקה דודוביץ 925513/1

סילביה עיני 26/11/2012 אהרון עיני 925728/1

עמרם עמור 20/01/2013 ירון חיים עמור 925986/1

חוה עטייה 22/09/2012 מסודי עמאר 926014/1

חוה עטייה 24/01/1997 שלום עמאר 926015/1

מזל שומר 21/01/2013 משה שומר 926159/1

דוד יוסף 29/11/2012 שמחה יוסף 926199/1

רבקה אליהו 18/04/2008 יפת אליס 926241/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

זיתוני אלי 08/09/2011 זיתוני  אלגרה 924415/1

אוסי זכיה 21/05/2012 אוסי מחלוף 924434/1

סיני פרידה 25/06/2006 סיני יחזקאל 924462/1

תמיר  אילן 27/12/2012 תמיר דינה 924596/1

מרחבקה לבנה 28/09/2012 לוי אלגרה 924652/1

הלברשטם שמואל 15/12/2011 הלברשטם מאיר 924689/1

גייר אורנה 05/07/1988 ישיוטר מציסלב 924756/1

כהן פנינה 23/12/2012 אהרונוב זהבה 924814/1

שובל שושנה 20/09/2012 שובל שלום 924830/1

מיליכוב אירדה 22/11/2012 מיליכוב טופיק 924849/1

קריגר עמי 28/03/2011 קריגר דבורה 924852/1

יוספני אהובה 02/06/1992 יוספני עזרא 406173/2

לוגשי אבינועם 25/12/2012 לוגשי חיים 926172/1

בר סלע יהודית 23/11/2012 אבל זהבה 926169/1

אבירם אבי 23/10/2012 אבירם מנחם 925484/1

דוויק משה 20/12/2012 דוויק לאה 309447/3

יערי אלה 05/12/2012 יערי צור 925339/1

גרינפלד אלי 21/12/2012 גרינפלד רוברט 925597/1

זיתוני שרה 28/04/2012 משה חביבה 925969/1

פבישביץ סמדר 17/12/2012 קזס מרים 926438/1

ידוב חיה 13/06/2012 ידוב יהודה 917889/4

מגן ורדה-ויולט 25/10/2012 תגר סולטנה 919335/2

סהיגי גדעון 06/08/2012 סהיגי מרים 921823/2

קריגר עמי 22/12/2012 קריגר  יואל 924865/1

גיבלקה חיים 15/12/2012 גיבלקה אהרון 924878/1

אנגל אילנה 16/01/2012 קרבי שילה 924906/1

וינר ילנה 29/12/2012 ויינר מיה 924948/1

קורמן אבישי יזהר 03/10/2011 קורמן משה 925000/1

יחיא סוהם 05/01/2013 יחיא סולמן 925013/2

אלישב אסתר 22/06/2011 אלישב אשר 
נחמיה

925025/1

כהן ניסים 15/03/1986 כהן אהרן 925062/1

כהן ניסים 18/09/2012 כהן נעמי 925069/1

גורדון אריה 04/12/2012 גורדון מאירה 925118/1

ברוך מינה 15/04/2012 יום טוביאן מונוור 925212/1

יונסיאן טובה 02/01/2013 יונסיאן יונה 925231/1

לבדינסקי לאוניד 04/06/2004 לבדינסקי אנה 925267/1

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בנבנשטי חזקיהו 19/11/2012 בנבנישטי אסתר 922685/1

טוליאן עדנה 31/08/2012 נגר יעקב ישראל 922743/1

טוליאן עדנה 09/11/2012 נגר חנה 922750/1

רפפורט לייב 18/11/2012 רפפורט אסתר 922860/1

זנג יפית 04/07/2012 וידר מרדכי 922944/1

בן דוד יעקב 25/11/2012 בן דוד לאה 923144/1

ענאקי טריה 31/08/2011 ענאקי יוסף 860305/2

פטרוניו חיים 
רפאל

06/12/2012 פטריניו דינה 923181/1

אלגים שולמית 05/07/2004 לייב עליז )אסתר( 923613/1

אלגים שולמית 28/10/2012 לייב אדולף 
אברהם

923617/1

פולק יוסף מנחם 19/11/2012 פולק  יצחק 923633/1

שקלים שרה 22/08/2012 אמדאדי אבשלום 923644/1

ששון שושנה 11/12/2012 בוים חוה 923668/1

חבשוש שושנה 14/10/1990 חבשוש יהודה 402962/2

רוזנברג שרה 30/10/2012 רוזנברג יוחנן 923707/1

יאיר יהודית 17/04/2012 אלי נסים 923722/1

אלמוג נאוה 19/11/2012 רותם מרים 923751/1

קרצובסקה אוה 16/08/2009 מקובסקי יוסף 923807/1

קונה רונית 26/12/2012 קונה עליזה 923850/1

רמות סיבליה 14/12/2012 רמות שלמה 923868/1

בן חיים יעקב דוד 28/12/2012 בן חיים אסתר 923919/1

שחר חיים 06/12/2012 שורצברט חוה 923978/1

ריזל מאיר אריה 25/06/2012 ריזל אלתר דוד 924069/1

טויל מיכל 12/09/1995 הררי נסים 924091/1

טויל מיכל 07/12/2012 הררי רות מטי 924096/1

סודרי סוזן 13/03/2008 סודרי רפאל 924103/1

מנשה בתיה 08/11/2012 מנשה יוסף 924112/1

וינטרויב שמואל 26/11/2012 וינטרויב דב 924141/1

כהן רבקה 26/11/2012 כהן מאיר 924163/1

ג’יבלי תמר 24/09/2005 יהב יונה 924173/1

אשרף מרים 01/01/2013 אשרף דוד 924181/1
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בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 

בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

רוח ליזט 30/07/1989 רוח ארמנד 492766/2

גריסרו אהובה 13/12/2012 שושי שרה 588706/2

זיימן מיכאל 20/02/2012 זיימן מזל 923176/1

רוזנצויג צבי זאב 25/09/2012 רוזנצויג יהודית 922764/1

גרוס יעקב יוחנן 04/11/2012 גרוס שמואל 923154/1

לרנר מלכי 01/08/2010 בורגר ארנה 923173/1

ליבוביץ ראובן 21/12/2012 ליבוביץ ברכה 923831/1

גדסי תקוה 24/12/2012 גדסי יהודה 923717/1

בן הרוש לילי 15/06/2012 בן שלום פנינה 923324/1

רז טרזה 07/06/1996 אלזם קלרה 923295/1

אייל זיבלט אסתר 
ניקול

20/12/2012 אייל שמעון 923718/1

גרופר ענת 28/12/2012 אריאלי פאולה 923745/1

שמש אליהו 21/11/2012 שמש ראובן 923953/1

כהן שלה 09/12/2012 מוצ’ניק קלרה 
)חיה(

920465/2

לוי טובה 28/12/2012 לוי שמואל 924355/1

פרץ רחל 28/11/2012 פרץ יעקב 924448/1

דוד גאולה 27/12/2012 דוד אמנון 924068/1

מיארה מאור 
מימון

12/11/2012 מיארה נעמי 924330/1

אוחיון שמעון 06/12/2012 אוחיון מרים 924017/1

אללוף יעקב 15/09/2012 אללוף חנה 924281/1

בן חיון אירית 23/12/2012 גרוסמן זיוה 924293/1

אוביץ יעקב 17/05/2012 אוביץ דינה 924317/1

ממו ציון 23/06/2011 ממו חנה 924335/2

קוזיין חנה 23/12/2012 קוזיין יצחק 924427/1

אזרד רפאל 
ישראל

22/11/2012 אזרד לונה 924531/1

פלק ציפורי 14/11/2012 פלק דורה 924619/1

לוי אליהו 15/02/1997 לוי אלברט 924649/1

פלת אבישג 06/01/2013 פלת לוי יצחק 924798/1

גיל מאיר 17/12/2012 אברגיל שמואל 553446/2

זלמן מנשה 08/01/2013 זלמן רחל 924681/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

קריגר נימה יעל 17/09/1997 אבין קלר 925295/1

שומר אריה 04/08/2012 שומר ציון 925315/1

בלום יואב 02/01/2013 בלום קטלין 
)אהובה(

925397/1

אדם סוזנה 14/12/2012 פריד פול 925479/1

הר פז מרים 05/11/2012 פרינץ לאה )לוז’ה( 925606/1

רוזנסקי עטיל 
אסתר

24/08/2002 ליברזון שמעון 925613/1

ארביב מיכאל 11/05/2012 ארביבו זרמן 925627/1

לנקרי משה 20/07/2009 לנקרי אברהם 925662/1

סירוטה מיכאל 23/12/2001 סירוטה יעקב 925700/1

סירוטה מיכאל 25/12/2012 סירוטה סופיה 925706/1

דודין יבגניה 09/05/2008 דודין לב 925743/1

ירושלמי תמרה 24/12/2012 רוזנפלד בנימין 
פרנקלין

925888/1

פודולני אנה 11/06/2012 פודולני יבגני 925899/1

רוזנר חיים דוד 26/12/2012 רוזנר קלמן 926070/1

רוזנר חיים דוד 27/12/2012 רוזנר צפורה 926085/1

טובי שלומית 25/11/2012 טובי וירגיניה 925951/1

הוך יוסף 16/12/2012 הוך צסיה 925979/1

בנג’י אורלי 22/12/2012 בנג’י דורון 
גבריאל

925989/1

אבוהב יוסף 09/11/2012 אבוהב מטילדה 926059/1

שכטר חנה 02/08/2003 קוזלנקו שרה 926120/1

גלזר ברזילי 
שרונה

04/12/2012 גלזר יוסף 926131/1

חי ליאל שרה 06/01/2013 חי יחזקאל אשר 926136/1

אהרליך נורית 12/02/2012 פיק רפאל 926206/1

יסקולקה ישראלה 27/03/2006 פינס נינה 926220/1

יסקולקה ישראלה 15/01/2013 פינס אלעזר 926223/1

דבש לבנה 16/09/2009 תולדו חיים 926258/1

דבש לבנה 25/12/2012 תולדו פולה 926261/1

סנדרוביץ שושנה 22/07/2002 ישראל כהן זניק 926369/1

בנבנשטי חזקיהו 24/10/1992 בנבנישטי חיים 926383/1

איזנברג תרזה 01/03/1993 איזנברג יוסף 926414/1

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(

                                                רפאל כהן, המזכיר הראשי
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גרינמן דניאל 14/02/2013 גרינמן חנה )אני( 928721/2

ויקסלבאום 
אראלה

20/01/2013 ויקסלבאום 
מרדכי דוד

926427/2

אברגל מרים 06/02/2007 עטייה שמואל 927085/1

אשכנזי ישעיהו 21/12/2002 אשכנזי אדה 927196/1

רוזנברג יהודית 
אילנה

28/08/2011 הוכמן חיה ברטה 927208/1

פדל ציון 02/01/2013 פדל מרים 927395/1

זורנו דוד אנדרה 05/12/2001 זורנו גיזלה 927477/1

פלקסין אדוארד 15/10/2012 פלקסין נאום 927692/1

פלקסין אדוארד 03/03/2008 פלקסין אליזבטה 927695/1

בן חיים שמואל 20/12/2012 בן חיים שושנה 927698/1

סטרולוביץ יעקב 04/04/2005 סטרואלוביץ גיטה 927816/1

רידנר אולגה 12/05/2009 בדורב יעקב 928271/1

וקנין יעקב 23/04/1994 ווקנין תקוה 928321/1

קסטרל פולי רפאל 16/01/2008 קסטרל פאולה 928459/1

קפירובסקי מיכאל 01/02/2013 קופירובסקי ליובוב 928761/1

קפירובסקי מיכאל 25/09/1999 קופירובסקי יוסף 928766/1

קדוש חיים 25/04/2002 קדוש אנט 928811/1

ראובן עוזיאל 02/12/2008 ראובן פנינה 929002/1

ראובן עוזיאל 09/06/2002 ראובן דוד 929007/1

דיאמנטשטיין 
מריאנה אדלה

03/09/2012 דיאמנטשטיין 
מרטין

929094/2

כ"א באדר התשע"ג )3 במרס 2013(

                                       מנשה מילר, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אווקה אסמוניה 07/10/2007 אווקה פלקה 922922/1

אשרוב הני 07/11/2012 אשרוב דן 923146/1

רום מרטין 14/10/2012 שמילוביצי בטי 923358/1

רט קלרה 24/11/2012 רט יעקב 923791/1

המבורגר יששכר 13/12/2012 המבורגר דוד 
)ולטר(

923899/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מור יצחק 14/01/2013 מיץ מרים 926048/1

דים דבורה 15/10/2012 דים מרדכי 
יהושע

924701/1

בן שמחון דוד 15/08/2012 בן שמחון יוחאי 926816/1

גונט מיכאל-נחמן 02/08/2012 גונט דוד 926423/1

ארז מיכאל 26/10/2012 ארז רגינה 924918/1

הרפז ישראל 08/04/2009 גולדנברג יעטי 922706/2

דהן לילאן 21/09/2011 עמור סוליקה 924860/1

סלמאנינה שמעון 
יוסף

09/12/2012 חג 924928/1

שפיר פרידה 04/12/2012 שפיר מרדכי 925052/1

רויטמן עוזיאל 06/11/2012 רויטמן שלמה 925067/1

קנדל זלינה 11/12/2012 אורנשטיין פרץ 925117/1

זינו אלי 10/11/1995 זנו אסתרלה 925177/1

צ’ין פולין 11/12/2012 צ’ין שלמה 925420/1

שלוח אליהו 07/12/2012 שילוח אורה 925549/1

אבו דוד 23/12/2012 אבו אסתר 925602/1

דושק פירה 13/01/2013 דושק קורט 925711/1

שטרק אלכס 02/01/2013 שטרק לאון 925893/1

קרימסקי אינסה 30/10/2012 קרימסקי סוסנה 925897/1

טוויל נסים 07/12/2012 טויל רחל 925962/2

בארי עותניאל 08/04/2006 בארי אסתר 925975/1

קליפר גילה 17/01/2013 שנובסקי לאה 926227/1

כהן אתי 02/01/2013 בניטה יחיאל 926563/1

נפר גלי 16/12/2012 סלע חנה 926644/1

פונק אנטולי 17/05/2008 פונק ליזה 926666/1

פלג פרידה 23/08/1998 אנשל חיים 926677/1

גישבולינר מיכאל 03/09/2011 רויטמן ראיסה 926783/1

פליגמן מירה 23/01/2013 גולדפיין לאה 928715/1

קמינר אברהם 07/01/2013 קמינר יהודית 929425/2

אברהם חביב 17/02/2013 אברהם ויצמן 929026/1

בש תקוה 13/01/2013 יצחקי לילי 927962/1

זאובר יעל סוניה 26/01/2013 זאובר משה 927639/1

חורדה ליליאן 16/02/2013 חורדה שלמה 929046/1

גולדשמיד עקיבא 20/07/2012 בלגובסקי טילי 568912/2

גריפל אורן 30/12/2012 גריפל עדה 928600/2

אסייג אלי 19/01/2013 אסייג אלברט 928289/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

פישלוביץ אהרן 22/01/1979 פישלוביץ מרקו 923693/1

פישקוביץ מנחם 31/12/2012 פישקוביץ הניה 923739/1

משולמי חיים 01/05/2009 כלף רבקה 918213/2

גרוס יחיאל 22/11/2012 גרוס שיינדל 924108/1

גולד פנינה 04/09/2000 רוזנצוויג חנה 924216/1

בן לטין שחרית 13/06/2012 מרקו אניקה 924231/1

אפריאט ניסים 
ניצן

24/04/2008 אפריאט סעדיה 924362/1

ריינשרייבר משה 01/01/2013 ריינשרייבר נחמה 924795/1

אהרונוביץ מיכאל 28/11/2012 אהרונביץ 
קלאודיה 

924811/1

ברקן צבי 17/12/2012 בקלו אמה 924945/1

הרפז יהודית 29/11/2012 הרפז חגי 925119/1

איכט סופיה 19/12/2012 איכט שמעון- 
רפאל

925132/1

מי טל שרה 23/12/2012 מי טל צבי אריה 925307/1

כהן יוגב 22/11/2012 כהן משה 925467/1

לוק רבקה 20/12/2012 זהבי ישראל 925696/1

לוק רבקה 21/02/2011 זהבי ולנציה 925697/1

הלוי )מסעוד( 
יחיאל

14/10/2012 הלוי )מסעוד( 
שרה

926090/1

אורנשטיין מירי-
חן

16/12/2012 אורנשטיין רחל 926104/1

מלדה ביגשאו 16/12/2012 מלדה גומג’או 926370/1

ישראלי פאולה 25/08/2007 ישראלי שאול 926413/1

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(

                                           חנוך גרנביץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

משה דורון 10/06/2012 שהי דאודיזדה 923137/1

סלין אלמקייס 15/10/2011 מקלוף אלמקיאס 923621/1

זאב  ברנשטם 21/09/2011 אלבינה ברנשטם 923624/1

סלין אלמקייס 16/05/2007 סימי אלמקיאס 923634/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אושרוב יורי 22/05/2012 אושרוב ולדימיר 924357/1

רזון חיה 01/02/2008 גטניו חיים 924361/1

רזון חיה 11/02/2011 גטניו זימבול 924364/1

רזון חיה 12/12/2012 גטניו רחל 924369/1

קליין ניר 11/12/2012 קליין אפרים 924599/1

מגן מלכה 17/10/2012 ספיבק לובה 924794/1

מגן מלכה 17/10/2012 ספיבק לובה 924794/2

כהן קליבנסקי מרים 01/01/2013 טרכטנברג סופיה 924963/1

אבישר יוסף 02/11/1974 אגאבאבא אדוארג 924988/1

אבישר יוסף 24/11/1992 גורגיט אבישר 925001/1

אלבוכיר רוזה 19/07/2012 אלבוכיר יוסף 925022/1

ברמן שולמית 05/12/2012 פיש שרה 925278/1

מלוא משה 13/12/2012 מלוא אוה 925392/1

כהן עדינה 07/12/2012 כהן יעקב 925471/1

קסלר אורי שרגא 23/12/2012 ביפוס אהרון 925475/1

שלמון רונית 21/07/2012 שלמון בנימין 925820/1

שלום דרור זאב 22/06/1996 שלום שושנה 925931/1

אשכנזי פרץ 07/01/2013 אשכנזי עליזה 925970/1

פטרבורג רותי 30/11/2012 פטרבורג שלום 926081/1

קוט מרים 13/01/2013 איצקוביץ מרדכי 926121/1

ליבוביץ יעקב 19/04/1989 ליבוביץ מרקו 926226/1

ליבוביץ יעקב 01/01/2013 ליבוביץ סילוויה 926233/1

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(

                                             משה הלוי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

מנדלביץ' מאי 13/11/2011 לכטמן קלרה 176408/2

שפירא אילוביץ 
רומית

19/12/2012 אילוביץ רוזה 922773/1

בן עמי יוסף 16/03/2006 בן עמי רחל 922824/1

בן עמי יוסף 29/06/2012 בן עמי יעקב 903041/2

פולק מרדכי 20/12/2012 פולק  שרה 923541/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

איגור יורובסקי 11/02/1937 ריטה יורובסקי 926129/1

ורה מליכין 03/01/2013 ראיסה לומזוב 926248/1

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(

                                              ניסים דרי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ירון קלרה שרה 19/10/2008 ”שמילוביץ יעקב 922818/1

קורון שמואל 05/10/2012  פפרמן
אברהם(אנדריי

923339/1

פינקיל יפים 16/12/2012 בורצוב סבטלנה 923612/1

כהן שמואל 03/04/2011 כהן אברהם 924184/1

עזריה מזל 26/12/2012 מוסלם זהרה 863583/2

אמסלם דוד 15/11/2012 אמסלם יצחק 924634/1

נגה אדנץ 27/05/2012 אברהם אלמיטו 924680/1

נגה אדנץ 15/09/2012 אברהם גטה 924687/1

דב מרמלשטין 13/02/2012 מרמלשטין מאיר 924712/1

כהן יהונתן אלדור 25/12/2012 כהן נסים 924952/1

שפינר יאינה 31/12/2012 שפינר אוה 925113/1

אלמקיאס יפה 02/01/2012 אלמקיאס שמעון 925123/1

מיכאלי לאה 24/08/2012 מושיאשוילי דורה 925310/1

פניו מלכה 20/03/1976 שטינברג וולף 925350/1

ברגינסקי סימה 20/12/2012 ברגינסקי לאוניד 925402/1

אברהמי יוסף 07/01/2013 אברהמי אסתר 925443/1

חדד אורי 12/11/2012 חדד בת שבע 925554/1

נעים חנה 29/03/2012 נעים נסים 925578/1

שמש יצחק 26/12/2012 שמש תרצה 925592/1

משולם שרית 17/12/2012 משולם דן 925638/1

 דזנציאולסקי
ולדימיר

21/12/2012  דזנציאולסקי
ילנה

925964/1

קובגנוב סמיון 16/11/2009 קובגנוב מירה 926152/1

קליד ראיסה 21/11/2012 פורמן ראובן 926155/1

קובגנוב סמיון 09/11/2012 קובגנוב מיכאל 926158/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

שאול בוסקילה 03/12/2012  איוט בוסקילה
אסתר

923641/1

אנה וולך 15/08/2007 סרפימה בורודה 923708/1

בוריס יזראייב 14/10/1999 ממר יזראייב 923712/1

רומן ויניצקי 07/09/1995 קלרה ויניצקי 1980/2

צירה אורן 06/11/2012  קוזיאשווילי
אליושה

923939/1

ליליה מלינובסקי 01/08/2009 חנה אלקין 924025/1

ליליה מלינובסקי 12/04/2008 נאום אלקין 924028/1

יוכבד ספיר 24/11/2012 שותא ספיר 924029/1

מאריה גרישפון 28/11/2012 סופיה חטינוק 21987/2

 חנה קרימולובסקי
רבקה

03/12/2012  ברוך הישריק
שמואל

924075/1

 חנה קרימולובסקי
רבקה

02/04/2007 יוכבד הישריק 924078/1

חיים לוי 17/10/2009 עליה לוי 924098/1

יהודית בסט 07/12/2012 ראובן קמרלקר 924228/1

חיים פסטל 18/11/2012 הדסה פסטל 924328/1

אסתר פלד 19/11/2012 סימונה לוסקי 924442/1

שמעון מויאל 07/10/2012 אליאן מויאל 925599/1

ולריה טרופימוב 29/09/2012 ציליה יפרימוב 4133/2

מיכאל רביבו 29/06/2012 אסתר רביבו 926287/2

רבקה אליאס 27/12/2010 מרדכי אליאס 925629/1

שמעון שי הדסי 16/12/2012  הדסי סעדה
אברהם

924516/1

אולג מושייב 02/06/2011 מיכאל מושייב 856617/2

אנה סוסקין 25/11/2008 יעקב סוסקין 925130/1

אברהם נסים שיר 23/09/2012 מלכה שיר 925160/1

בלה מטטוב 24/06/2012 ויקטוריה מטטוב 925229/1

שמואל שמשון 15/09/2011 דיאנה שמשון 925319/1

דוד צרפתי 25/01/2012 חנה צרפתי 925421/1

שמעון כחלון 19/09/2012 כוכבה כחלון 925791/1

דינה און 12/01/2013 חוותי כהן 925885/1

פירה סטרימלינג 19/11/2012 שורה לבוב 925947/1

יורם אביחסרה 25/10/2011 סולטנה רווח 925988/1

יורם אביחסרה 24/12/2012 סלומון אביחסרה 925997/1

 שימשילשוילי
ומבר’ג

26/12/2012 נאירה טצושווילי 926007/1
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שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשהפטירה

הרוש אסתר25/10/2012הרוש דוד924410/1

כבשנה יוסף14/10/2012כבשנה שרה924614/1

מזרחי נחום 924684/1
שמחה

מזרחי איל21/11/2012

זגדון אליהו17/12/2012זגדון איילה924000/2

ויצמן נסים חיים14/08/1998ויצמן ריימוד597211/2

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(

                                            שלמה דידי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

דה פיצ’יוטו רון 
שרל

07/02/2011 דה פיציוטו הלן 925550/1

רוזנצוייג ברכה 25/12/2012 וויס מניה 925807/1

בן דוד חנה 24/02/1989 אבוזגלו דוד 925932/1

עזרן תמי 08/09/2012 עזרן שלמה 926395/1

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(

                                     נפתלי אלמשעלי, המזכיר הראשי

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פש"ר 30693-12-12

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

ובעניין פירוק חברת טרו אור בע"מ, ח"פ 51-431039-0.

גואל  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,30717606 ת"ז  קרליק,  גרגורי  והמבקש: 
זכריה, מרח' השריון 6, נס ציונה, טל' 08-9405929, פקס' 072-248143.

בקשה  הוגשה   ,25.11.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 18.4.2013, 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.

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

קליד ראיסה 11/12/2011 פורמן אנה 926162/1

פלג ציגלר דן 01/01/2013 לזר מרים מיכל 926212/1

מושקא גדעון 20/07/2001 מושקא מוסא 926266/1

מושקא גדעון 25/12/2012 מושקא לולו 926270/1

סופן שרה 25/11/2012 סופן יעקב 926322/1

אהרוני אתי שירן 11/01/2013 אהרוני ללא שם 926774/1

הנדלר רוזה 27/02/2003 טובק שינדל 927114/1

תורגמן פנחס 16/08/2001 תורג'מן עישה 927211/1

סטרובינסקי אמה 18/02/2012 חייקין חנה 927355/1

דיאמנט לריסה 02/10/1998 מסינובסקי פאניה 927379/1

דיאמנט לריסה 02/10/1998 מסינובסקי פאניה 927379/2

צבח מרי 18/01/2013 צבח שמעון 927471/1

יהודית  יהודי 25/10/2012 נפומנישצ’י חנה 927777/1

זסלבסקי סבטלנה 16/01/2013 זסלבסקי אנטולי 928499/1

חיימוב אורית 25/01/2013  הרב חיימוב
יהודה

929102/1

זוארץ פטריסיה 14/04/2010 זוארץ סימון 929018/1

שובל חנה ענת 12/10/2012 שבו אילנה 928021/1

אפשטיין לב 15/05/2011 קרסנוב רות 928150/1

רבה דוד 16/12/2010 רצק הננה 928386/1

הלוי מתנה 07/02/2013 הלוי רחמים 928742/1

שמואל יהודית 15/11/2000 שמואל הרצל 928925/1

גרינברג לב 14/08/2012 גרינברג יעקב 929130/1

שונק שרה 11/11/2012 שונק משה 929435/1

כ"א באדר התשע"ג )3 במרס 2013(

                                           אברהם פרץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשהפטירה

בצלאל משה01/11/2012בצלאל סימן טוב924038/1

עבדאן זיוה23/10/2012עבדאן יצחק924149/1

נחמני אהרון 03/12/2011נחמני אסתר924219/1
יחיאל
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המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אלעד גריינר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 15408-12-12

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

ובעניין פירוק חברת אילה ש.ר נכסים וסוכנויות בע"מ, ח"פ 
,51-323247-0

בראונשטיין,  עדי  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  והמבקשת: החברה 
ממשרד חיים צדוק ושות', עורכי דין, רח' לינקולן 20, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.12.2012 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 10.00.

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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 26.3.2013, 

בשעה 16.00.

המבקשת,  ב"כ  ימסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עדי בראונשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 27115-12-12

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

ובעניין פירוק החברה החדשה לניהול מועדון הכדורגל כפר 
סבא )2009( בע"מ )חל"צ(, ח"פ 51-435172-5,

והמבקש: עו"ד ליאור דגן, מפרק זמני, ע"י ב"כ ממשרד עורכי 
דין אור נוי, פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני, מרכז עזריאלי 1, הבניין 

העגול, קומה 41, תל אביב 67021.

בקשה  הוגשה   12.12.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

24.4.2013, 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 16.4.2013, בשעה 

.16.00

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 15.4.2013, בשעה 

.14.00

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

גואל זכריה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 5826-01-13

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

ובעניין פירוק חברת אור שירי גורמה בע"מ, ח"פ 51-302116-2, 
מרח' יוניצמן 21, תל אביב.

והמבקש: טדסה אסטטקאו, ע"י ב"כ עו"ד ריבה רוכברג, מרח' 
ארלוזורוב 62, תל אביב, טל' 03-5231607, פקס' 03-5231175.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.1.2013, הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.4.2013, 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 15.4.2013.

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

ריבה רוכברג, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 12414-06-12

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

ובעניין פירוק חברת איזיראן בע"מ,

והמבקשת: רו"ח רוחמה סלמן, בתפקידה כנאמנה להקפאת 
הליכים ולהסדר נושים של החברה, ע"י ב"כ עו"ד אלעד גריינר, 

ממשרד עו"ד שבלת ושות', רח' ברקוביץ' 4, תל אביב 6423806.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.2.2013 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 12.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל.
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הודעות על שינוי שמות אגודות
שיתופית  אגודה   - אפיקים  חשמלי  רכב  הקודם:  השם   )1(

יצרנית חקלאית בע"מ.

השם החדש: אפיקים רכב חשמלי - אגודה שיתופית יצרנית   
.Afikim Eleetric Vehicles Ltd .חקלאית בע"מ

מס' האגודה: 57-004363-8.  

מיום: ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2013(.  

שיתופית  אגודה   - יזרעאל  עמק  ביטוחי  הקודם:  השם   )2(
חקלאית בע"מ.

השם החדש: מעוז עמק יזרעאל - אגודה שיתופית חקלאית   
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005211-8.  

מיום: י"ד באדר התשע"ג )24 בפברואר 2013(.  

י"ד באדר התשע"ג )24 בפברואר 2013(

מירון הכהן  
                                             רשם האגודות השיתופיות

החלפת מפרק

בעניין: אלאזדהאר - אגודה שיתופית למים בעילוט בע"מ.

מס' אגודה: 57-001659-2.

ובעניין: החלפת מפרק.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות השיתופיות 
השיתופיות  האגודות  לתקנות   7 תקנה  להוראות  ובהתאם 
)פירוק(, התשמ"ד-1994, אני מבטל בזה את מינוי המפרק עו"ד 
כנאנה עמראן, ת"ד 165, כפר יפיע 16955, וממנה במקומו את 

עו"ד זועבי עבדלסלם, מרח' מקור חיים 35, ירושלים 93465.

צו הפירוק ניתן ביום 9.2.1999, ופורסם בילקוט הפרסומים 
4732, התשנ"ט, עמ' 1941.

כ"ד בשבט התשע"ג )4 בפברואר 2013(

מירון הכהן  
                                             רשם האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודות שיתופיות
אל  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   24.7.2012 וביום  הואיל   )1(
בירושלים  מוכבר  בל  לשיכון  שיתופית  אגודה  משהרה 
בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003198-9 אגודה  מס'  בע"מ, 
והפירוק  והואיל   ,5881 עמ'  התשע"ב,   ,6461 הפרסומים 
הנ"ל הושלם ביום 20.2.2013, ניתנת בזה הודעה כי רישום 
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה 

חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

ניתן צו לפירוק האגודה דאהיש   10.5.2012 וביום  הואיל   )2(
מס'  בע"מ,  השקיה  למי  חקלאית  שיתופית  אגודה  ירקא 
הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004073-3 אגודה 
6424, התשע"ב, עמ' 4366, והואיל והפירוק הנ"ל הושלם 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,20.2.2013 ביום 
ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

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

ליאור דגן, עו"ד  
מפרק זמני  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 32041-12-12

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

ח"פ בע"מ,  פרוייקטים  פי.אל.אף.טי.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-283840-0

והמבקשת: חברת מ.ל.ע.ו.י. בע"מ, ח"פ 51-327863-0, ע"י ב"כ 
עו"ד אייל פאר ו/או רונן גפני, גפני אבוקרט פאר, עורכי דין, מרח' 

הנמל 33, חיפה 33031, טל' 04-8663839, פקס' 04-8663840.

בקשה  הוגשה   17.12.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

29.4.2013, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה.

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

     אייל פאר, עו"ד

בא כוח המבקשת    

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות

בעניין: נען-דן גיין השקייה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

תיק מס' 57-003551-9.

ובעניין: הפיכת האגודה לחברה בהתאם להוראות סעיף   
345 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

החלטה

ולאחר  החברות,  לחוק   345 סעיף  להוראות  בהתאם 
שקיבלתי לידי את החלטת האסיפה הכללית של האגודה מיום 
31.1.2013 בדבר אישור תכנית ההפיכה ותעודת רישום האגודה 
האגודה  רישום  ביטול  על  מורה  אני   ,10.2.2013 מיום  לחברה 

מפנקס האגודות השיתופיות.

כ"א באדר התשע"ג )3 במרס 2013(
מירון הכהן  

                                             רשם האגודות השיתופיות
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לייפסטיל בע"מ
)ח"פ 51-116291-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי טיטלבוים, ת"ז 

028662799, מרח' לוי אשכול 16, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי טיטלבוים, מפרק

מיץ תות בע"מ
)ח"פ 51-405563-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עפר כהן, ת"ז 029266038, 
אצל עו"ד בנאי עזריאל שטרן, מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, 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.

עפר כהן, מפרק

שיטנשטיין פישהיימר טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-419981-9(

)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 27.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  פישהיימר,  שלום  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הדף היומי 614, ירושלים, 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.

שלום פישהיימר, מפרק

הואיל וביום 19.4.2012 ניתן צו לפירוק האגודה פרוז'ו -   )3(
אגודה חקלאית שיתופית מוצרי מזון בע"מ, מס' אגודה 
 ,6415 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004424-8
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,3952 עמ'  התשע"ב, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,20.2.2013 ביום 
ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

י' באדר התשע"ג )20 בפברואר 2013(

מירון הכהן  
                                             רשם האגודות השיתופיות

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

נ.ה.ש. בע"מ
)ח"פ 51-129214-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
7.2.2013, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
ולמנות את שושנה שפירא,  החלטה לפרק את החברה מרצון 
ת"ז 009413055, אצל עו"ד זאב גולדוין, מושב נהלל, 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.

זאב גולדוין, עו"ד
בא כוח המפרקת

 SHALOM TEL-AVIV TRAVEL AND
TOURIZM 1998 LTD

)ח"פ 51-258904-5(

)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 10.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גילה בן זאב, מרח' 

שוהם 5, רמת גן, טל' 03-7534428, 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.

גילה בן זאב, עו"ד, מפרקת
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נאותי שביטים בע"מ
)ח"פ 51-074908-8(

)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 3.3.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  ערוסי,  דורון  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

אחד העם 9, תל אביב 61292, 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.

דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

באריון בע"מ
)ח"פ 51-181042-6(

)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 3.3.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  ערוסי,  דורון  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

אחד העם 9, תל אביב 61292, 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.

דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

פינץ בע"מ
)ח"פ 51-180557-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.3.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  ערוסי,  דורון  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

אחד העם 9, תל אביב 61292, 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.

דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

אוריה סוכנות לביטוח פנסיוני )2007( בע"מ
)ח"פ 51-400934-9(

)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 28.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר אפריאט, מרח' 

גולדה מאיר 3, פארק המדע, נס ציונה 74036, 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.

אשר אפריאט, עו"ד, מפרק

פירסטליידי בע"מ
)ח"פ 51-396742-2(

)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 28.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא סגלוביץ', מרח' 

אחוזה 83, רעננה, 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 סגלוביץ', עו"ד, מפרק

רענן )ק.מ.( פתוח והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-371738-9(

)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 1.3.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  צ'צ'קס,  ארז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

031486699, מרח' יפו 33, בית יואל, 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.

ארז צ'צ'קס, עו"ד, מפרק
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המדייק דואר וחבילות בע"מ
)ח"פ 51-236303-7(

)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 3.3.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  סנדברג,  תאודור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אבטליון 8, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

תאודור סנדברג, מפרק

בית המונית סוכנות לביטוח )1999( בע"מ
)ח"פ 51-279459-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל ג'רבי, מרח' הפלד 

13, חולון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמואל ג'רבי, מפרק

דיקיי ריבר )2005( בע"מ
)ח"פ 51-375861-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל קרב, מרח' מרסל ינקו 

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.

אייל קרב, מפרק

נוה פסיג )1988( בע"מ
)ח"פ 51-064628-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.3.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  ערוסי,  דורון  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

אחד העם 9, תל אביב 61292, 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.

דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

ליעד השקעות נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-423248-7(

)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 3.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי קורש, ת"ז 033426578, 

משד' ניצה 8ג, נתניה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבי קורש, מפרק

מירנת טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-372148-0(

)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 3.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאלה גפני, מרח' שד' 

חן 25, רחובות, 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.

גבריאלה גפני, מפרקת



3857 ילקוט הפרסומים 6568, ט' בניסן התשע"ג, 20.3.2013 

גברי גנור השקעות
)ח"פ 51-438228-2(

)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 28.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לישי גנור, מרח' השנהב 5, 

אבן יהודה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   20 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.

לישי גנור, מפרק

ג.א.א.ס. חברה למסחר ושרותים בע"מ
)ח"פ 51-144963-9(

)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 17.1.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  פיינשטיין,  אביקם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

59670281, מרח' רביד 2, אלפי מנשה, 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.

אביקם פיינשטיין, מפרק

ר.ת.ש יעוץ והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-271567-3(

)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 7.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידו שר–טוב, מרח' 

סמילנסקי 12, נתניה, 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.

עידו שר–טוב, עו"ד, מפרק

תו יועצים ארגוניים וניהול פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-133600-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים גרניט, מרח' דוד בן 

גוריון 61, יהוד-מונוסון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חיים גרניט, מפרק

מאגרים סיעודיים אנושיים בע"מ
)ח"פ 51-399715-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.3.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  אביטל,  שמואל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שבדיה 105א, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
שמואל אביטל, מפרק

בני אפרים אגם בע"מ
)ח"פ 51-214141-7(

)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 5.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול אגם, מרח' קורדובה 

יצחק 83, משמר השבעה, 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.

שאול אגם, מפרק
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ויעל אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-443361-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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 17.2.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עליזה מנור, ת"ז 

022625313, מרח' הדסה 78, באר שבע, 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.

עליזה מנור, מפרק

איסטורי אונליין בע"מ
)ח"פ 51-430272-8(

)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 21.2.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  ניסנסון,  אלינור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

025475450, מרח' כרמלי 6, רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אלינור ניסנסון, מפרקת

צבי גרינגולד השקעות בע"מ
)ח"פ 51-314996-3(

)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 21.2.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי גרינגולד, ת"ז 

051247286, מיישוב קורנית, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צבי גרינגולד, מפרק

ואקאבין בע"מ
)ח"פ 51-457404-5(

)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 10.2.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  חביב,  מאיה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

025302373, מרח' הל"ה 41, גבעתיים, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מאיה חביב, עו"ד, מפרקת

מטג - מרכז טכנולוגיות גימור בע"מ
)ח"פ 51-314696-9(

)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 15.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גד לנדאו, מרח' בן 

גוריון 2, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גד לנדאו, עו"ד, מפרק

קשת גוונים בע"מ
)ח"פ 51-275381-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חיים גל, מרח' דרך 

מנחם בגין 154, 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.

חיים גל, עו"ד, מפרק
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אלונה פרנקל בע"מ
)ח"פ 51-269251-8(

)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 27.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלונה פרנקל, משד' בן ציון 

15, תל אביב 64285, 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.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

מיקרוויב - כאוס בע"מ
)ח"פ 51-401683-1(

)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 27.2.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  צדיקי,  אסתר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

024472755, מרח' לילך 2, נס ציונה, 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.

אסתר צדיקי, עו"ד, מפרקת

אי.איי.אם סופרסטאר בע"מ
)ח"פ 51-383727-8(

)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 28.2.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  צדיקי,  אסתר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

024472755, מרח' לילך 2, נס ציונה, 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.

אסתר צדיקי, עו"ד, מפרקת

מיי מוטו בע"מ
)ח"פ 51-433923-3(

)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 25.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  לאור,  יעקב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מנחם בגין 58/6, כפר יונה, 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 לאור, עו"ד, מפרק

ג.מ בבילון מרקטינג בע"מ
)ח"פ 51-276799-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל רשפי, ת"ז 055727127, 

מרח' בר אילן 9, רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יובל רשפי, מפרק

טיים שר קלאב )אקסצ'יינג'( בע"מ
)ח"פ 51-279018-9(

)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 26.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל רשפי, ת"ז 055727127, 

מרח' בר אילן 9, רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יובל רשפי, מפרק



ילקוט הפרסומים 6568, ט' בניסן התשע"ג, 20.3.2013  3860

טייטל מימונים בע"מ
)ח"פ 51-113648-3(

)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 28.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק נטוביץ, מרח' 

דרך מנחם בגין 132, 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.

יצחק נטוביץ, עו"ד, מפרק

טייטל נכסים ובניין בע"מ
)ח"פ 51-174778-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק נטוביץ, מרח' 

דרך מנחם בגין 132, 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.

יצחק נטוביץ, עו"ד, מפרק

דקל מודיעין בניה בע"מ
)ח"פ 51-227582-7(

)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 28.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק נטוביץ, מרח' 

דרך מנחם בגין 132, 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.

יצחק נטוביץ, עו"ד, מפרק

מוהליבר ייזום ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-256559-9(

)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 28.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק נטוביץ, מרח' 

דרך מנחם בגין 132, 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.

יצחק נטוביץ, עו"ד, מפרק

טייטל נכסים בניין ופיתוח )1993( בע"מ
)ח"פ 51-185632-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק נטוביץ, מרח' 

דרך מנחם בגין 132, 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.

יצחק נטוביץ, עו"ד, מפרק

זימן 8 קבלנים בע"מ
)ח"פ 51-152295-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק נטוביץ, מרח' 

דרך מנחם בגין 132, 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.

יצחק נטוביץ, עו"ד, מפרק
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אמריקן ביגל בע"מ
)ח"פ 51-270019-6(

)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 4.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברוך וינברגר, מרח' 

סמילנסקי 4, נתניה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ברוך וינברגר, עו"ד, מפרק

ק ע ת 1957 בע"מ
)ח"פ 51-066702-5(

)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 5.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רינת אלקיים, מרח' 

אבא הלל סילבר 12, רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רינת אלקיים, מפרקת

יו.אס.איי קאר וואש בע"מ
)ח"פ 51-195861-3(

)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 5.3.2013, התקבלה החלטה 
משד'  מורדוב,  שי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוטשילד 4, 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.

שי מורדוב, עו"ד, מפרק

איזיממבר בע"מ
)ח"פ 51-423171-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.3.2013, התקבלה החלטה 
 ,232 מת"ד  אייזק,  אילן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

קרית טבעון, 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.

אילן אייזק, מפרק

אורמגרף בע"מ
)ח"פ 51-398780-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיורא גרף, אצל עו"ד רונן 

פריד, רח' המדע 1, רחובות 76703, 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.

גיורא גרף, מפרק

רביב טכנולוגיות פלסטיק מתקדמות )1998( בע"מ
)ח"פ 51-269163-5(

)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 4.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ולנטינה אופנגנדן, מקיבוץ 

רביבים, ד"נ חלוצה 85515, 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.

ולנטינה אופנגנדן, מפרקת
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פפרולי בע"מ
)ח"פ 51-443969-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את קובי משה, ת"ז 039430012, 

מרח' יגאל ידין 53/5, מודיעין, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

קובי משה, מפרק

ש.ד. בתי קפה בע"מ
)ח"פ 51-297230-8(

)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 11.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד שרר, ת"ז 010356350, 

מרח' ההדרים 38, כפר ביל"ו, 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.

דוד שרר, מפרק

אלגד תכנון ועריכת מעגלים מודפסים )2001( בע"מ
)ח"פ 51-317855-8(

)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 11.3.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  זלמנוביץ,  אבינועם  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

054122213, מרח' עובדיה 15, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבינועם זלמנוביץ, מפרק

נכסי שבן חלקה 2 בגוש 6609 בע"מ
)ח"פ 51-033151-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר נוי, ת"ז 041987637, 
למפרק  אביב,  תל   ,136 רוטשילד  שד'  פרץ,  אריאל  עו"ד  אצל 

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.

אליעזר נוי, מפרק

טל-רונן פרויקטים ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-228246-8(

)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 7.3.2013, התקבלה החלטה 
 ,53436846 ת"ז  טל,  רונן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
הודעה זו, למען משרדי בא כוח החברה, עו"ד צור ושות', רח' 

מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, רמת גן.

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

רונן טל, מפרק

הנעל הנוסעת בע"מ
)ח"פ 51-196969-3(

)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 10.3.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  מרנס,  איתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

015731193, מרח' רמב"ן 31, ירושלים 91073, 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.

איתן מרנס, עו"ד, מפרק
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צ.ק.ה. שרותים ואספקה בע"מ
)ח"פ 51-083847-7(

)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 11.3.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחזקאל צוייג, ת"ז 

043717198, מרח' רימון 2, רמת אפעל, 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.

יחזקאל צוייג, מפרק

פ.ל. פתרונות לתעשיה בע"מ
)ח"פ 51-348075-6(

)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 11.3.2013, התקבלה החלטה 
יוסף, ת"ז 05438170,  לפרק את החברה מרצון ולמנות את סגי 

מרח' שביל כסלו 22, כרמיאל, 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.

סגי יוסף, מפרק

פיי - איי בע"מ
)ח"פ 51-227646-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  קומיסר,  גבריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

006573414, למפרק החברה.
גבריאל קומיסר, מפרק

החברה להבטחת חברי קבוץ עין חרוד מאוחד בע"מ
)ח"פ 51-307410-4(

)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 27.2.2013, לאחר שכל 

פולי - זיפ בע"מ
)ח"פ 51-272520-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף למפל, ת"ז 13670088, 

מרח' חיים ואלישע 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.

יוסף למפל, מפרק

בית משה ויוסף - השקעות ובניה בע"מ
)ח"פ 51-128471-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.3.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב טואשי, ת"ז 

57652802, מרח' מנחם בגין 4, קרית אונו, 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 טואשי, מפרק

פרי השפלה שווק והפצה בע"מ
)ח"פ 51-238355-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי סייג, ת"ז 012593331, 

מרח' חיל חימוש 10, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסי סייג, מפרק
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המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.3.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
בדר אבו רביע, ת"ז 059519884, מרח' האגס 1, באר שבע, למפרק 

החברה.
בדר אבו רביע, מפרק

קוקטייל הנעלה בע"מ
)ח"פ 51-147727-5(

)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 5.3.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
חיפה, למפרק   ,17 002055267, מרח' אידר  ת"ז  אברהם ברצלר, 

החברה.
אברהם ברצלר, מפרק

א.ו. ציון - סחר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-269707-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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 5.3.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה  מראש, 
חיפה,   ,15 22550487, מרח' החשמונאים  ת"ז  ישראלי,  ורד  את 

למפרקת החברה.
ורד ישראלי, מפרקת

ג'אקו מאכלי ים בע"מ
)ח"פ 51-340288-3(

)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 5.3.2013, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
יעקב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אללוף, ת"ז 039465828, מרח' דולב 3, חיפה, למפרק החברה.

יעקב אללוף, מפרק

נוף ירוק - פיתוח ותשתיות בע"מ
)ח"פ 51-266240-4(

)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 

החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
רמון בן ארי, ת"ז 053438289, מקיבוץ עין חרוד מאוחד 18965, 

למפרק החברה.
רמון בן ארי, מפרק

הייר סנטר ש.ת. בע"מ
)ח"פ 51-359926-6(

)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 27.2.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
יניב שושן, ת"ז 025615170, מרח' בן צבי 14, פתח תקוה, למפרק 

החברה.
יניב שושן, מפרק

ג.ר. אשכנזי נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-331465-8(

)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 5.3.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
עו"ד איל צורף, ת"ז 029086295, מרח' הנמל 36, חיפה, למפרק 

החברה.
אייל צורף, עו"ד, מפרק

ס.ר. לעובדים זרים בע"מ
)ח"פ 51-425906-8(

)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 5.3.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

סעיד חמזי, ת"ז 050793363, מבית ג'ן 24990, למפרק החברה.

סעיד חמזי, מפרק

מובילי הר חברון בע"מ
)ח"פ 51-298202-6(

)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 
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קפה ג'ורג' בע"מ
)ח"פ 51-241979-7(

)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 17.2.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק מזרחי, ת"ז 

002947653, מרח' האלון 8, כפר טרומן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק מזרחי, מפרק

א.מ. סחר עץ בע"מ
)ח"פ 51-370552-5(

)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 17.2.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר אילוז, ת"ז 

056029234, מרח' זכרון יעקב 16, אשקלון, 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.

מאיר אילוז, מפרק

רנסנס חברה למפעלי ארוח בע"מ
)ח"פ 51-056224-2(

)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 17.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב אברהמס, ת"ז 

013779970, מרח' יפו 97/823, 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.

יעקב אברהמס, עו"ד, מפרק

המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.3.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
זיו שלומי, ת"ז 31974504, מרח' יעקב כהן 4, קרית אתא, למפרק 

החברה.
זיו שלומי, מפרק

אי.די.איי. עלדק תכנה לתיכון אלקטרוני בע"מ
)ח"פ 51-454889-0(

)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 5.3.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
למפרק  רעננה,   ,49 מרח' השלום   ,001288174 ת"ז  אמיר,  גדעון 

החברה.
גדעון אמיר, מפרק

קיט 121 בע"מ
)ח"פ 51-280576-3(

)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 7.3.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
חנוך לבקוביץ', ת"ז 30183925, מרח' יאיר כ"ץ 7, חיפה, למפרק 

החברה.
חנוך לבקוביץ', מפרק

קליק אטליז ערד בע"מ
)ח"פ 51-480716-3(

)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 10.2.2013, התקבלה החלטה 
ולמנות את קונסטנטין מאיורוב, ת"ז  לפרק את החברה מרצון 

310518816, מרח' מואב 51/2, ערד, 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 מאיורוב, מפרק
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ארגוני הקניה האזוריים חברה להחזקת מניות בע"מ
)ח"פ 51-042382-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד וינשטיין, ממשרד 
למפרק  אביב,  תל   ,2 ויצמן  רח'  ושות',  מאיר  ליפא  דין  עורכי 

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.

דוד וינשטיין, עו"ד, מפרק

ארגוני הקניה האזוריים - ניהול ריכוז והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-086029-9(

)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 5.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד וינשטיין, ממשרד 
למפרק  אביב,  תל   ,2 ויצמן  רח'  ושות',  מאיר  ליפא  דין  עורכי 

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.

דוד וינשטיין, עו"ד, מפרק

מ.א. יבוא גרעינים בע"מ
)ח"פ 51-042537-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד וינשטיין, ממשרד 
למפרק  אביב,  תל   ,2 ויצמן  רח'  ושות',  מאיר  ליפא  דין  עורכי 

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.

דוד וינשטיין, עו"ד, מפרק

כספונית בע"מ
)ח"פ 51-203611-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני אורן, ת"ז 028988897, 
למפרק   ,40593 נטר  כפר  התעשייה  אזור  אינטרגאמא,  מבית 

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.

רוני אורן, מפרק

החומוס והטבון בע"מ
)ח"פ 51-412093-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  נחום,  עדו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
39267349, מרח' נרבתה 11, ירושלים, טל' 050-6698965, 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.

עדו נחום, עו"ד, מפרק

עירית נוי רשתות בע"מ
)ח"פ 51-405813-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  גולן,  שלומי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מנחם בגין 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלומי גולן, עו"ד, מפרק
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חלקה 53 בגוש 7105 בע"מ
)ח"פ 51-062584-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן סגל, ת"ז 2151272, 
אצל עו"ד סגל-כהן, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ראובן סגל, מפרק

שאיפה )1999( כוח אדם בע"מ
)ח"פ 51-278848-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.3.2013, התקבלה החלטה 
יגאל ספרבר, מרח'  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

הרב קוק 8, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 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 ספרבר, עו"ד, מפרק

ישראמרין משאות ומנופים בע"מ
)ח"פ 51-221050-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלברט סרויה, מרח' פורצי 

הדרך 2, אשדוד, 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.

אלברט סרויה, מפרק

החזקות תעופה וריסוסי אויר בע"מ
)ח"פ 51-090429-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד וינשטיין, ממשרד 
למפרק  אביב,  תל   ,2 ויצמן  רח'  ושות',  מאיר  ליפא  דין  עורכי 

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.

דוד וינשטיין, עו"ד, מפרק

קיי וי סולושנס בע"מ
)ח"פ 51-416521-6(

)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 
6.3.2013, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
ת"ז  לב,  יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
וזאת  החברה,  למפרק  אביב,  תל   ,4 ברקוביץ  מרח'   ,029628039
בתוך  חובותיה  את  לפרוע  יכולת החברה  על  לאחר שהוצהר 

שנים עשר חודשים.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק לב, מפרק

וולספרינג בע"מ
)ח"פ 51-333194-2(

)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 6.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי גרנות, מרח' דרך 

מנחם בגין 125, קומה 28, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי גרנות, עו"ד, מפרק
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רידף בע"מ
)ח"פ 51-236408-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.3.2013, התקבלה החלטה 
חיים  יוסף אביוני, מרח'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

ויסבורג 25, 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.

יוסף אביוני, מפרק

אלאור יהל השקעות ואחזקות )2002( בע"מ
)ח"פ 51-333449-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.3.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  בכר,  גלעד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החשמונאים 100, תל אביב 67133, 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.

גלעד בכר, עו"ד, מפרק

סיקמור טכנולוגיות ונצ'ורס בע"מ
)ח"פ 51-395867-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
התקבלה   11.3.2013 ביום  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
ולמנות את  החלטה ע"י הדירקטריון לפרק את החברה מרצון 
עו"ד עידן לידור, ת"ז 029281382, מרח' תובל 5, תל אביב 67897, 
בכל הפעולות בהתאם  לנקוט  אותו  ולהסמיך  למפרק החברה 

לחוק לצורך פירוק החברה מרצון.

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.

עידן לידור, עו"ד, מפרק

מ. שניצקי )1999( בע"מ
)ח"פ 51-272478-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה מרדכי, מרח' הניצן 

13, רמלה, 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.

יהודה מרדכי, מפרק

בי. ג'י. קי. 7 בע"מ
)ח"פ 51-162705-1(

)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 10.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בינה קסירר, מרח' הרצל 

66, זכרון יעקב, 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.

בינה קסירר, מפרקת

אלונים ליווי פיננסי בע"מ
)ח"פ 51-376397-9(

)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 10.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל פרץ, מרח' ששת 

הימים 11, כפר סבא, 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.

מיכאל פרץ, מפרק
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שקד וונצ'רס
)ש"מ 55-022592-4(

הודעה על שינויים בפרטי השותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 28.10.2012, 
העביר   ,51952877 ת"ז  צ'רניחובסקי,  אריק  המוגבל,  השותף 
 Tudor לשותף  בשותפות,  מוגבל  כשותף  חלקו  מלוא  את 

Worldwide Corp, מס' רישום 1013099.

אייל שקד, בא כוח השותפות

גאמה בר אור בע"מ
)ח"פ 51-349656-2(

)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 7.3.2013, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  נחום,  עדו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
למפרק   ,072-2345342 טל'  ירושלים,   ,11 נרבתה  מרח'   ,39267349

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.5.2013, בשעה 
17.00, 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.

                                    עדו נחום, עו"ד, מפרק

רשברש בע"מ
)ח"פ 51-251179-1(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חטיבה- מרים  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

נעים, מרח' תובל 5, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.6.2013, בשעה 
8.00, 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.

                                    מרים חטיבה-נעים, עו"ד, מפרקת

פיטרו - הכט רהיטים )הרצליה( בע"מ
)ח"פ 51-250698-1(

)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 12.3.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירון יונה, 
גבעתיים,  הורד,  מגדל   ,53 השלום  דרך  מרח'   ,038814695 ת"ז 

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.

לירון יונה, עו"ד, מפרק

איגיס טכנולוגיות חישה בע"מ
)ח"פ 51-484843-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.3.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  מייסלוס,  אריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
017084294, אצל יגאל ארנון ושות' - עורכי דין, מרכז עזריאלי 

1, קומה 46, תל אביב 67021, 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.

אריאל מייסלוס, מפרק

דמבור כימיקלים בע"מ
)ח"פ 51-216315-5(

)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 14.10.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מקסים חסון, ת"ז 

025775446, 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.

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

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

 ,11.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    משה קריסטל, מפרק

גז דור הגליל )1998( בע"מ
)ח"פ 51-268026-5(

)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 11.3.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים נדאף, אצל עו"ד 
רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 08-9477080, 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.

 ,11.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  פריד,  רונן  עו"ד  אצל   ,13.00 בשעה 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
                                    מרים נדאף, מפרקת

הדרי יגאל בע"מ
)ח"פ 51-237569-2(

)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 11.3.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל ברקוביץ, אצל עו"ד 
רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 08-9477080, למפרק 

החברה.

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

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

 ,11.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, 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.

                                    יגאל ברקוביץ, מפרק

ר.דטנר אריזות בע"מ
)ח"פ 51-233940-9(

)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   ,25.2.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
דטנר,  ראובן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
ת"ז 001439124, מרח' הנשיאים 26, פתח תקוה, טל' 050-4333255, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  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  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ראובן דטנר, מפרק

הלב שירותי רכב בע"מ
)ח"פ 51-457579-4(

)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 1.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל פרטר, מרח' נהלל 

2, חדרה, טל' 052-2792930, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  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   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יואל פרטר, מפרק

ד"ר קרישטל חיים
)ח"פ 51-327707-9(

)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 11.3.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  קריסטל,  משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

מניה וישראל 11, תל אביב, למפרק החברה.



3871 ילקוט הפרסומים 6568, ט' בניסן התשע"ג, 20.3.2013 

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

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

 ,15.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד מטרי, מאירי ושות', עורכי דין, רח' דרך מנחם 
בגין 7, רמת גן 52681, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    זיו שני, מפרק

ג'י.די.אייץ.איי.אנ. בע"מ
)ח"פ 51-373438-4(

)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 28.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל שגיא, מרח' 
הנדיב 13, זכרון יעקב 30900, טל' 04-6290127, פקס' 04-6290130, 

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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.7.2013, בשעה 
12.00, 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.
                                    יעל שגיא, עו"ד, מפרקת

הכל בחנות )2007( בע"מ
)ח"פ 51-405344-6(

)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 3.3.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל שגיא, מרח' 
הנדיב 13, זכרון יעקב 30900, טל' 04-6290127, פקס' 04-6290130, 

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 15.7.2013, בשעה 
12.00, 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.

                                    יעל שגיא, עו"ד, מפרקת

"מרזים" המרכז הארצי להפחתת משקל בע"מ
)ח"פ 51-299651-3(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 

סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.3.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד כמיל גרייב, מדרך 

העצמאות 132, חיפה, טל' 04-8511335, למפרק החברה.

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

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

 ,14.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,17.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    כמיל גרייב, עו"ד, מפרק

ג.ד.מ. פר בע"מ
)ח"פ 51-410305-0(

)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 11.3.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר פרצלינה, מרח' פרחי 

הבר 39, יהוד, למפרק החברה.

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

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

 ,14.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי רון רוטשילד ושות' משרד עו"ד, רח' היצירה 
3, רמת גן 52521, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    ניר פרצלינה, מפרק

אר.אס.או. ניהול ביוטכנולוגיה ומדע בע"מ
)ח"פ 51-446024-5(

)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 13.3.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו שני, מרח' גבעתי 10, 

מזכרת בתיה 76804, טל' 08-9319550, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

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

 ,21.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    משה תומר כהן, עו"ד, מפרק

דפוס אביטן בע"מ
)ח"פ 51-176132-2(

)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 5.3.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי ביטון, מרח' 
למפרק   ,052-4077737 טל'  אשדוד,   ,62 ת"ד   ,0 קומה   ,19 רוגוזין 

החברה.

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

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

 ,25.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  15.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלי ביטון, עו"ד, מפרק

מיכל מ.א.נ שירותים בע"מ
)ח"פ 51-349612-5(

)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 3.3.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם ניימן, מרח' זלמן 

שניאור 16, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

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

 ,28.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אברהם ניימן, מפרק

עמי לוסטיג בע"מ
)ח"פ 51-333317-9(

)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 10.3.2013, התקבלה החלטה במניין 
מונסליזה,  נדב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
מרח' הגלבוע 18, תל אביב 6522342, טלפקס' 076-5440402, למפרק 

החברה.

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

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

 ,17.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרד עמי לוסטינג, רח' באר טוביה 5, תל אביב 
6458305, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    נדב מונסליזה, עו"ד, מפרק

שמשום מרואן בע"מ
)ח"פ 51-435872-0(

)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 26.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  שמשום,  מרואן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
23450109, מרח' ניצן 25/2, נצרת עילית, טל' 050-5325183, למפרק 

החברה.

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

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

 ,21.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, שד' חן 3, אזור תעשייה, קרית ביאליק, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.
                                    מרואן שמשום, מפרק

יוגנו נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-376793-9(

)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 11.3.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תומר משה כהן, 
מדרך מנחם בגין 52, קומה 10, תל אביב, טל' 03-7914700, למפרק 

החברה.



3873 ילקוט הפרסומים 6568, ט' בניסן התשע"ג, 20.3.2013 

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

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

 ,11.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף לוק, מפרק

קשב שרותי תקשורת סלולרית בע"מ
)ח"פ 51-187652-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
סילבר  הלל  אבא  בדרך   ,14.00 בשעה   ,9.5.2013 ביום  תתכנס 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  16, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רפי רן, מפרק

ע.ת.ד. משאבי אנוש בע"מ
)ח"פ 51-320051-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
כנפי  רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,9.5.2013 ביום  תתכנס 
נשרים 15, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    עמירם בוגט, עו"ד, מפרק

נתנקוב בע"מ
)ח"פ 51-180380-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תל   ,65 אלון  יגאל  ברח'   ,10.00 בשעה   ,9.5.2013 ביום  תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    ג'ק רבין, מפרק

פרסט קלאס נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-462449-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.3.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר הורוויץ, מרח' בעל 

התניא 22/23, בני ברק, טל' 054-6899999, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2013, בשעה 
10.00, 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.

                                    אשר הורוויץ, מפרק

מדיה דיזיין בע"מ
)ח"פ 51-387630-0(

)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 3.3.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לינדה דהן, מרח' איזנברג 

1/70, רחובות, 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 1.8.2014, בשעה 
סופי של  דוח  12.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לינדה דהן, מפרקת

טלג'וי סחר בע"מ
)ח"פ 51-429802-5(

)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 10.3.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף לוק, מרח' נחל מאור 

8/5, רמת בית שמש 99623, למפרק החברה.
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בן-טל חב' לבניה והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-178117-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12.5.2013, בשעה 12.30, ברח' דרך השרון 35, הוד 
השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    ברק כובשי, עו"ד, מפרק

א.פ.ג.פ ניהול והשקעות )1999( בע"מ
)ח"פ 51-279808-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13.5.2013, בשעה 10.00, ברח' האחות חיה 11, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אבי פוקס, מפרק

ארמז )בגירה( ניהול פרוייקטים )1997( בע"מ
)ח"פ 51-254667-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,19 הנ"ל תתכנס ביום 13.5.2013, בשעה 10.00, ברח' הארבעה 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

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

קרן לעזרה הדדית למובילי משאות במשרד הבטחון 
)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה מרצון ומינוי מפרקים

העמותות,   לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
התש"ם-1980, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של העמותה 
לפרק את  19.2.2013, התקבלה החלטה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד עמירם בוגט ואת עו"ד שולי 

וייס, מרח' כנפי נשרים 15, ירושלים, למפרקי העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

שולי וייס, עו"ד        עמירם בוגט, עו"ד
                     מ פ ר ק י ם

פרופקס מספר עשרים ושלוש בע"מ
)ח"פ 51-127314-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תל   ,65 אלון  יגאל  ברח'   ,12.00 בשעה   ,9.5.2013 ביום  תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ג'ק רבין, מפרק

ג.א. פז שירותים בע"מ
)ח"פ 51-449921-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דוח  הגשת  לשם   ,16.30 בשעה   ,12.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    טובה פריד, עו"ד, מפרקת

פסו יוסקוביץ בניה אלפיים )1998( בע"מ
)ח"פ 51-258853-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,92 סוקולוב  ברח'   ,11.00 בשעה   ,12.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יהושע סגל, עו"ד, מפרק

נסים ששון חברה לבניה בע"מ
)ח"פ 51-283085-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12.5.2013, בשעה 12.00, ברח' דרך השרון 35, הוד 
השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    ברק כובשי, עו"ד, מפרק




