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מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה 
וגופים מבוקרים

לפי חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963

המדינה  שירות  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הממשלה2,  ראש  עם  ובהתייעצות  התשכ"ג-11963,  )משמעת(, 
לפי  הדין למשמעת  בית  לחברי  אני ממנה את הרשומים מטה 

הסעיף האמור:

מתוך רשימת המשפטנים:
אפרת נאות מרקוביץ3

דורית מורג4

רנין יעקב מנסור
אהובה מטסרו5

מתוך רשימת נציב השירות:
אריה גונן6

שרית גור
נאוה לוי7

יעקב טרפוצ'ניק8
יצחק סוקמן9

יעל שטיינברג10
טובה אוגוסט11

מתוך רשימת הנציב של עובדי הוראה:
חיים לק12

מתוך רשימת ארגוני העובדים:
גאולה שמעיה13

פנינה סופר14

מתוך רשימת ארגוני העובדים - עובדי הוראה:
חנה לידור15

סינטיה גולדברג כהן16

ס"ח התשכ"ג, עמ' 50; התשל"ז, עמ' 170; התשמ"ג, עמ' 32;  1

התשנ"ד, עמ' 82.  
י"פ התשס"ז, עמ' 3790.  2

י"פ התשס"ד עמ' 886.  3

י"פ התשס"ו, עמ' 729.  4

י"פ התשנ"ח, עמ' 2218.  5

י"פ התשס"ט, עמ' 246.  6

י"פ התשס"ח, עמ' 1016.  7

י"פ התשס"ח, עמ' 1016.  8

י"פ התשנ"ז, עמ' 2383; התשס"ח, עמ' 1016; התשנ"ח, עמ' 2218.  9

י"פ התשס"ו, עמ' 729.  10

י"פ התשס"ט, עמ' 410.  11

י"פ התשמ"ז, עמ' 2204; התשס"ט, עמ' 410.  12

י"פ התשס"ט, עמ' 246.  13

י"פ התשס"ח, עמ' 1016.  14

י"פ התשס"ו, עמ' 1924.  15

י"פ התשס"ו, עמ' 729.  16

תוקף המינוי לחמש שנים, למעט מינויו של חיים לק שתוקפו 
עד יום י"ג בחשוון התשע"ז )14 בנובמבר 2016(.

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
)חמ 3-399-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

הודעה בדבר סכום מעודכן
לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

החברות,  לחוק  158)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הסעיף  לפי  המעודכן  הסכום  כי  מודיעה  אני  התשנ"ט-11999, 

האמור לשנת 2014 הוא 621,597.29 שקלים חדשים.

ו' באדר א' התשע"ד )6 בפברואר 2014(
)חמ 3-3204(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשס"ה, עמ' 238; התשס"ז, עמ' 322;   1

י"פ התשע"ג, עמ' 5152.  

הודעה על מינוי נציב קבילות חיילים
לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955

הצבאי,  השיפוט  לחוק  543)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשט"ו-11955, בהתייעצות עם שרת המשפטים ובאישור ועדת 
החוץ והביטחון של הכנסת, אני מודיע כי מיניתי את יצחק בריק 
לתפקיד נציב קבילות חיילים, מיום ח' בשבט התשע"ד )9 בינואר 

.)2014

מענו: נציב קבילות חיילים, ת"ד 7052, תל אביב 64734.

ו' באדר א' התשע"ד )6 בפברואר 2014(
)חמ 3-1583(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

ס"ח התשט"ו, עמ' 171.  1

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
ומע"מ  דרזי, עובד אגף המכס  )עדות(1, אני מרשה את ארקדי 
על  עבירות  לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך  האוצר,  במשרד 

החוקים הרשומים מטה והתקנות שלפיהם:

פקודת המכס2;

חוק סוכני המכס, התשכ"ה-31964;

פקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה(4;
 

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.  2

ס"ח התשכ"ה, עמ' 16.  3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74.  4
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פקודת הכהילים המפוגלים5;

פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-61979;

פקודת הטבק7;

חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-81961;

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-92007;

פקודת זכות יוצרים10;

פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-111972;

פקודת סימני סחורות12.

 31( התשע"ו  בטבת  י"ט  יום  עד  זו  הרשאה  של  תוקפה 
במשרתו  משמש  ההרשאה  מקבל  עוד  וכל   )2015 בדצמבר 

האמורה.

י"ב בשבט התשע"ד )13 בינואר 2014(
)חמ 3-279-ה1(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88.  5

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.  6

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 100.  7

ס"ח התשכ"א, עמ' 64.  8

ס"ח התשס"ח, עמ' 38.  9

חוקי א"י, כרך א', עמ' 364.  10

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511.  11

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 889.  12

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
)עדות(1, אני מרשה בזה את עובדי הרבנות הראשית, המפורטים 
חוק העבירות המינהליות,  פי  על  למפקחים  מונו  ואשר  להלן 
התשמ"ו-21985, לגבי עבירות לפי חוק איסור הונאה בכשרות, 
מינהליות  כעבירות  שנקבעו  החוק(,   - )להלן  התשמ"ג-31983 
הונאה  איסור   - מינהלי  )קנס  המינהליות  העבירות  בתקנות 
לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך  התשנ"ב-41992,  בכשרות(, 

עבירות על פי החוק:

יעקב סבג

ליאור ניסים כהן

רפאל יוחאי

עקיבא לונדון

אדיריה פנחס

שמאי אלעזר דימנט )יהלום(

חגי בר גיורא

יצחק רישרד כהן ארזי

חיים מלכה

כדורי אורי חנייא

 31( התשע"ו  בטבת  י"ט  יום  עד  זו  הרשאה  של  תוקפה 
בדצמבר 2015(, וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם 

האמורה.

כ"ח בשבט התשע"ד )29 בינואר 2014(
)חמ 3-279-ה1(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים    

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
התשתיות  התחבורה  משרד  עובד  את  מרשה  אני  )עדות(1, 
חקירות  לערוך  אסל,  מרדכי  בדרכים,  והבטיחות  הלאומיות 

בקשר לביצוע עבירות על החיקוקים שלהלן:

בפקודת  השני  לפרק  ו–ה'  ג'1  סימנים  לפי  עבירות 
התעבורה2 )להלן - הפקודה(;

עבירות לפי תקנה 84א לתקנות התעבורה, התשכ"א-31961  
)להלן - התקנות(;

עבירות לפי חלק ה' לתקנות - למעט פרק חמישי;

עבירות לפי חלק ו' לתקנות - למעט פרק רביעי.

ניתן  שלגביהם  ובמוניות  באוטובוסים  הנוסעים  ציבור 
בביצוע  כחשודים  ייחקרו  לא  והתקנות,  הפקודה  לפי  רישיון 

העבירות האמורות.

תוקף הרשאה זו עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 
2015( וכל עוד מקבל ההרשאה עובד במשרד האמור.

כ"ה בשבט התשע"ד )26 בינואר 2014(
)חמ 3-279-ה1-1(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  2

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  3

הסמכה וצו הענקת סמכויות
לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, 
התשכ"א-1961, לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, 

התשכ"ג-1963, ולפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - 
מעצרים(, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לפקודת מס הכנסה1, סעיף 48א 
לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-21961, וסעיף 97 לחוק מיסוי 
המס(,  חיקוקי   - )להלן  התשכ"ג-31963  ורכישה(,  )שבח  מקרקעין 
- מעצרים(,  )סמכויות אכיפה  סדר הדין הפלילי  לחוק  וסעיף 39 
התשנ"ו-41996 )להלן - החוק(, אני מסמיך את עובדי משרד האוצר 
חיקוקי  בביצוע  המועסקים  פקידי שומה  להלן, שהם  המפורטים 
המס, לערוך חקירות או חיפושים לשם מניעת עבירות על חיקוקי 

 
חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  2

ס"ח התשמ"ג, עמ' 128.  3

ק"ת התשנ"ב, עמ' 990.  4

 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1

ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשכ"ד, עמ' 91.  2

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשס"ח, עמ' 202.  3

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.  4
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אשר מנטוביץבנימין בר לב

ניר מקלרשרון ברגר

גולן מרדכידוד ברזין

יוסף אברהם נחמיהנעמי ברכה

אריה נחמנינירעם ניסים זנו

אברהם ניסןדן גבאי

אהרון ניצינסקייוסף גבע

אילן נסיםגיל גבע

אבנר סבאגרן גולדשטיין

לידוד סומרחוה גולני

רחל סייגענת-לאה גונן

אורי סייגסרגיי גוסליצר

גבריאל סימן-טובליאת גופרשטיין חביבי

יפית בת אל סלעגל יששכר גור אריה

אהרון עוזעמי-חי גורפינקל

סלמן עמרםאילנה גלזר

אהרן עסיסשמעון שלמה גליקמן

אבישי פדראלכסנדר גלפנבוים

חנוך פלגנטע גמליאל

נעמי פנחסיגלית גנור )מלמד(

פסח מתתיהומנחם ישראל  גנץ

יונתן פרנקוויצ'סלב גרבר

יעל פרנקל ברנראילן גרוסמן

אורן צופיסיון גרופינקל

אביב ציטרונבלטחיים גרשון

מאוריס צרפתידניאל דבש

אלדד קפחאללה דובינסקי 

אייל קולמןיונתן דוד

נח קופרשטייןדוד דחליקה

יונתן קורץשחר דמתי

ערן קורצינסקיאורנה דניאל

יהודית קידרדרור דניאל

עמית קרןרינה דנינו

אירית קרןדוד הנס

צבי קרןאילן הרשברג

לי ליליה רביןמרדכי וטורי

נירה רהטאלון וילנצ'יק

רונן רצוןעמוס ורד

המס או לשם גילוין, ולצורך כך יהיו רשאים להשתמש בסמכויות 
האמורות בחיקוקי המס וכן בסמכויות על פי החוק כדלקמן:

לעכב  סמכות  למעט  לחוק,   67 סעיף  פי  על  עיכוב  סמכויות   )1(
אדם העומד לעבור עבירה וסעיף 68 לחוק; על סמכויות עיכוב 

כאמור, יחולו הוראות סעיפים 73)א(, 73)ב( רישה ו–74 לחוק;

סמכות מעצר על פי סעיף 23)א()2(, )3( ו–)6( ו–)ב( לחוק.  )2(

נתנאל יוסףמרי אביאני

יוכבד יוסףאברהם אביסרור

דוד יעקבשלמה אבישר

רונן יעקובידניאל אברהם

ברוך יצחקייוסף אגם

גיל ישראלמיכל אגמון 

ג'קי ישראליוסף אזולאי

גיא ישראליעידן אילן

אבנר כהןשלמה אלגוזי

עופר כהןערן אלדובי

מישאל כהןיוסי אליאס

עופר כהןסימה אנידג'ר

שי כהןשלמה אסתרוגו

דוד כהןרמי אסעד

ברוך כהןאריה אקס

שמעון כהןיחיאל אליעזר ארד

אייל כהןערן באוברג

ששון כהןדניאל עמוס בידרמן

יצחק כהןסמדר בין

אברהם כהןאברהם בן ארדטה 

ענת כץאריה בן דוד

ששון לויאסתר בן חמו 

אברהם לוייורם בן משה

יוסף לויאיה בן יהודה אנגלנד

ענת לוי רון בן ישי

אמיר ליבוביץאלעד בן לולו

רבקה ללוםצמרת בן עדיבה

גלעד למפרוםציפורה בן עמי

יצחק אליהו לסריאלברט בן שטרית

אלינור מאיררות בן שמואל

מני מנשה מדרסמדר בנעים

שלמה מועלםשמואל בס

דורון מלכהזהבה בקר
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הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)ג( לחוק להגברת האכיפה של 
דיני העבודה, התשע"ב-12011 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב 
שיעור עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 2013 לעומת המדד 
הקבועים  הכספי  העיצום  סכומי   ,2012 יוני  בחודש  שפורסם 
בסעיף 3 לחוק עודכנו ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, 

והם כלהלן:

א'  בחלק  המנויה  הוראה  הפרת  בשל  כספי  עיצום   )1(
שקלים   5,110  - לחוק   )1(3 סעיף  לפי  השנייה  לתוספת 
חדשים, ולגבי יחיד כאמור באותה פסקה 2,550 שקלים 

חדשים;

ב'  בחלק  המנויה  הוראה  הפרת  בשל  כספי  עיצום   )2(
לתוספת השנייה לפי סעיף 3)2( לחוק - 20,420 שקלים 
חדשים, ולגבי יחיד כאמור באותה פסקה 10,210 שקלים 

חדשים;

עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ג' לתוספת   )3(
- 35,740 שקלים חדשים,  לחוק  סעיף 3)3(  לפי  השנייה 
ולגבי יחיד כאמור באותה פסקה 17,870 שקלים חדשים.

כ' בשבט התשע"ד )21 בינואר 2014(
)חמ 3-4631(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

ס"ח התשע"ב, עמ' 62; י"פ התשע"ג, עמ' 3933.  1

הודעה על מינוי חברים לוועדת מחקר וממלאי מקומם
לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד-1984

ו–49 לחוק לעידוד מחקר  9)ו(  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
)להלן - החוק(, אני מודיע  ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד-11984 
על מינוי הרשומים מטה לחברי ועדת מחקר וממלאי מקום בה 

לתקופה של שלוש שנים, כמפורט להלן:

סגן ראש המינהל שמינה ראש המינהל לממלא מקום יושב 
ראש הוועדה:

אברהם גרוס )מינוי מיום ז' בחשוון התשע"ג )23 באוקטובר 
.))2012

התעשייה   שר  שמינה  הכלכלה  משרד  נציג  מקום  ממלא 
המסחר והתעסוקה:

ינון אלרועי ממלא מקומו הקבוע של נציג משרד הכלכלה 
כמפורט בסעיף 9)א()3( לחוק )מינוי מיום ט' בחשוון התשע"ג )25 

באוקטובר 2012((;

מינויו הקודם של ממלא מקום נציג משרד הכלכלה בוועדת 
המחקר, יוסף דנקונה - בטל2.

נציגי משרד האוצר שמינה שר האוצר וממלא מקומם:

מיכה פרלמן )מינוי מיום כ"ט בתשרי התשע"ג )15 באוקטובר 
2012( ולממלא מקומו מונה שלמה פשקוס )מינוי מיום כ"ח באייר 
מונתה  מקומו  ולממלא  רזניק  יהונתן   ;))2013 במאי   8( התשע"ג 

דניאל פרג )מינויים מיום י"א בתמוז התשע"ב )1 ביולי 2012((;

אייל שבומוטי זהבי

עפר יואל שדהאורן זלקינד גורביץ

יעקב  שובזקרחל זנד

איתי משה שוהםעמירם זקס

יניב שמואל שטריתמאיר חגבי

משה שירהיוסף חזן

רחלי שלוםיצחק חזן

אלרן שלוםאלעזר חיימוב

ירון שם טוברון חכם

עמוס שמעונובגיל חריף

חיים שעיהאסף טטר

מרים שפיאןאולג טימרמן

איתן ישראל שפיראעזרא טרבלסי

יצחק שרעבימירי יולזרי

 31( התשע"ו  בטבת  י"ט  יום  עד  זו  הסמכה  של  תוקפה 
בדצמבר 2015(, וכל עוד מקבלי ההסמכה משמשים בתפקידם.

כ"ב בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2521(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים    

מינוי רשם העובדים הסוציאליים
לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק העובדים הסוציאליים, 
בפנקס   7376 מ"ר  אחדות,  אבנר  את  ממנה  אני  התשנ"ו-11996, 
והשירותים  הרווחה  משרד  עובד  הסוציאליים,  העובדים 
החברתיים, בעל השכלה אקדמית, לרשם העובדים הסוציאליים 

במקומו של גדעון שלום2.

ה' באדר א' התשע"ד )5 בפברואר 2014(
)חמ 3-2749(

                                                    מאיר כהן
                                    שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.  1

י"פ התשס"ח, עמ' 4806.  2

מינוי חברות במועצה לעבודה סוציאלית
לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 51 לחוק העובדים הסוציאליים, 
ארגון  כנציגות  מטה  הרשומות  את  ממנה  אני  התשנ"ו-11996, 
במועצה  רווחה  לשירותי  הנזקקת  האוכלוסייה  את  המייצג 

לעבודה סוציאלית:

שרי ריבקין

לירון יוחאי

ה' באדר א' התשע"ד )5 בפברואר 2014(
)חמ 3-2749(

                                                    מאיר כהן
                                    שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.  1

 
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"א, עמ' 150.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 5860.  2
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שם המוסד

הסכום שאושר 
לתמיכה 

בשקלים חדשים
תמיכה במוסדות ציבור הפועלים 

להנצחת זיכרון השואה:

אלה - מרכז לסיוע נפשי-חברתי 
ליוצאי הולנד וקרוביהם

77,733

העמותה להקמת המוזיאון למורשת 
היהדות הדוברת הונגרית

20,638

משואה - יד לחברי תנועות נוער 
ציוניות בשואה ובמרי

218,137

ארגון עובדי הכפיה תחת שלטון 
הנאצים

15,645

מכון שואה ואמונה - שם עולם, 
לעיון, תיעוד ומחקר

156,298

מרכז ארגונים של ניצולי השואה 
בישראל

228,263

איגוד יוצאי לטביה ואסטוניה 
בישראל

79,701

ארגון ניצולי מחנות ההשמדה יוצאי 
יוון בישראל

23,457

61,462ידידי יוסף ורבקה באו תל אביב

17,814ארגון יוצאי לודג' בישראל

ארגון הפרטיזנים לוחמי המחתרות 
ומורדי הגטאות בישראל

45,799

יש - ילדים ויתומים ניצולי שואה 
בישראל

37,920

ארגון אסירי הנאצים לשעבר - מחוז 
תל אביב

204,330

ארגון החיילים והפרטיזנים נכי 
המלחמה בנאצים

82,030

103,685תיאטראות עדות - לספר כדי לחיות

"יד לעד" - בית העדות למורשת 
הציונות הדתית והשואה, מיסודם 
של ותיקי בני–עקיבא מרכז אירופה

201,663

קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין 
)טרזיינשטט(

92,629

בית לוחמי הגטאות על שם יצחק 
קצנלסון למורשת השואה והמרד

39,398

16,745איגוד יוצאי וילנה והסביבה

דורות ההמשך - נושאי מורשת 
השואה והגבורה

136,807

הארגון העולמי של יהודים יוצאי 
לוב

176,696

76,789ארגון עולמי של יהודי בוקובינה

78,079ארגון יוצאי קהילות זגלמביה בפולין

מינוים הקודם של נציגי משרד האוצר בוועדת המחקר יובל 
רז3 ואלון מסר, וממלאי מקומם, לפי העניין, יהונתן רזניק4 ודני 

גלושנקוב - בטל.

ושר  האוצר  שר  שמינו  התעשיינים  מקרב  ציבור  נציגת 
הכלכלה:

בנובמבר   18( התשע"ד  בכסלו  ט"ו  מיום  )מינוי  בן–נר  יהל 
2013(. מינויו הקודם של נציג הציבור מקרב התעשיינים בוועדת 

המחקר ראובן גינל - בטל5.

מען הוועדה: רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים.

ט' באדר א' התשע"ד )9 בפברואר 2014(
)חמ 3-1873(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

י"פ התשע"ב, עמ' 5860.  3

י"פ התשע"ב, עמ' 5860.  4

י"פ התשע"ב, עמ' 5860.  5

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית יהוד-מונוסון
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
חברים  שבעה  בת  תהיה  יהוד-מונוסון  הדתית  שהמועצה 

והרכבתי אותה כדלהלן:

ויקטור חיים קריף

אברהם חביב

דוד זיילפד

הגר דוויג'י

שמעון בונפיל

אבשלום תזזו

ויטוריו ג'נח

תוקף המינוי מיום ה' באדר א' התשע"ד )5 בפברואר 2014(.

ה' באדר א' התשע"ד )5 בפברואר 2014(
)חמ 3-140-ה1(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 70.  1

מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי המשרד 
לאזרחים ותיקים

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בניסן  ל'  מיום   ,5374 מס'  הממשלה  להחלטות  בהתאם 
בניסן  ב'  מיום  )בק/4(   1881 ומס'   )1995 באפריל   30( התשנ"ה 
התשנ"ז )9 באפריל 1997( ולהוראות התכ"מ "פרסום על אודות 
בזה  מתפרסמת   ,6.1.5 שמספרה  ציבור",  במוסדות  תמיכות 
רשימת מוסדות ציבור שאושרה להם תמיכה לפי סעיף 3א לחוק 
בציון   ,2013 שנת  במהלך  התשמ"ה-11985,  התקציב,  יסודות 

סכום התמיכה שאושר לכל מוסד:

 
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.  1
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בתוך  רשאי,  המקור  כינוי  לרישום  להתנגד  המעוניין  כל 
שלושה חודשים מתאריך פרסום זה, להגיש לרשם סימני המסחר 
הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 4 לתקנות כינויי מקור 
חוץ(,  ארץ  היא  מקורם  שארץ  מקור  כינויי  של  רישום  )סדרי 
התשכ"ז-21967, ותקנה 14 לתקנות כינויי מקור )סדרי רישום של 

כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל(, התשכ"ו-31966. 

ספורט  אגודת  רחוב  היא:  המסחר  סימני  לשכת  כתובת 
הפועל 1, הגן הטכנולוגי, בניין מס' 5, ירושלים, מיקוד 96951. 
קבלת קהל בימים א' עד ה' בין השעות 8:30 עד 13:30. בימי ו' 

וערבי חגים אין קבלת קהל.

Appellation No. 919 מספר כינוי

Application date 22.4.2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese.

Conditions/Disclaimers

Transliteration of the appellation - MESKHURI 
CHECHILI

Producing area אזור ייצור

The territory of the region of Samtskhe-Javakheti, Georgia

Owners בעלים

Name: שם

Ministry of Agriculture of Georgia

Address: 6 Marshal Gelovani Ave., Tbilisi, Georgia

Name:

National Intellectual Property Center of Georgia

Address: 5 Antioch Str., Mtskheta, Georgia

Name:

Producers or groups of producers entitled to use the 
appellation of origin

Address: Tbilisi, Georgia 

ו' באדר א' התשע"ד )6 בפברואר 2014(
)חמ 3-973-ה1(

אסא קלינג  
רשם הפטנטים המדגמים  

2  ק"ת התשכ"ז, עמ' 1446.     וסימני המסחר

3  ק"ת התשכ"ו, עמ' 2206.

הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור
לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה-1965

וציונים  מקור  כינויי  הגנת  לחוק   8 לסעיף  בהתאם 
בקשה  התקבלה  כי  מודיע  אני  התשכ"ה-11965,  גאוגרפיים, 

לרישום כינוי מקור מס' 920, שפרטיה להלן.

שם המוסד

הסכום שאושר 
לתמיכה 

בשקלים חדשים
תמיכה במוסדות ציבור הפועלים 
להשגת פיצויים לנרדפי הנאצים 

ועוזריהם:

2,600,000מרכז ארגונים של ניצולי שואה בישראל

ט"ז באדר א' התשע"ד )16 בפברואר 2014(
)חמ 3-1888(

גלעד סממה  
המנהל הכללי של המשרד    

לאזרחים ותיקים  

 הודעה בדבר מיתקני הפקה
לפי סעיף 7)3( לתוספת השנייה לחוק המים, התשי"ט-1959

לחוק  השנייה  לתוספת   )3(7 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המים, התשי"ט-11959, אני קובע כי מיתקן ההפקה במעיין חרוד 
שמספרו הארצי 54-016 ומיתקן ההפקה במעיין חומה שמספרו 
הארצי 381-010, חומה ומודע אשר נמצאים בחזקת אגודת המים 
השיתופית עמק חרוד, הם מיתקנים, שאם לא יופקו באמצעותם 
באיכותם  דומה  לפגיעה  או  המים  להמלחת  הדבר  יביא  מים, 
למטרות  סבירה  בעלות  בהם  להשתמש  ניתן  יהיה  באופן שלא 
עמק  השיתופית  המים  אגודת  של  ההפקה  ברישיון  שהוגדרו 

חרוד )מס' 169(.

כ' באדר א' התשע"ד )20 בפברואר 2014(
)חמ 3-3042(

אלכסנדר קושניר  
מנהל הרשות הממשלתית    

למים ולביוב  
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ז, עמ' 68.  1

הודעה בדבר מיתקני הפקה
לפי סעיף 7)3( לתוספת השנייה לחוק המים, התשי"ט-1959

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)3( לתוספת השנייה לחוק המים, 
כי מיתקני ההפקה במעיינות שוקק,   קובע  התשי"ט-11959, אני 
חומה ומודע, אשר נמצאים בחזקת חברת מקורות, הם מיתקנים, 
שאם לא יופקו באמצעותם מים, יביא הדבר להמלחת המים או 
לפגיעה דומה באיכותם באופן שלא יהיה ניתן להשתמש בהם 
אגודת  של  ההפקה  ברישיון  שהוגדרו  למטרות  סבירה  בעלות 

אפיקי מים )מס' 52(.

כ' באדר א' התשע"ד )20 בפברואר 2014(
)חמ 3-3042(

אלכסנדר קושניר  
מנהל הרשות הממשלתית    

למים ולביוב  
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ז, עמ' 68.  1

הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור
לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה-1965

וציונים  מקור  כינויי  הגנת  לחוק   8 לסעיף  בהתאם 
בקשה  התקבלה  כי  מודיע  אני  התשכ"ה-11965,  גאוגרפיים, 

לרישום כינוי מקור מס' 919, שפרטיה להלן.
 

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 186.

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 186.
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בתוך  רשאי,  המקור  כינוי  לרישום  להתנגד  המעוניין  כל 
שלושה חודשים מתאריך פרסום זה, להגיש לרשם סימני המסחר 
הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 4 לתקנות כינויי מקור 
חוץ(,  ארץ  היא  מקורם  שארץ  מקור  כינויי  של  רישום  )סדרי 
התשכ"ז-21967, ותקנה 14 לתקנות כינויי מקור )סדרי רישום של 

כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל(, התשכ"ו-31966. 

ספורט  אגודת  רחוב  היא:  המסחר  סימני  לשכת  כתובת 
הפועל 1, הגן הטכנולוגי, בניין מס' 5, ירושלים, מיקוד 96951. 
קבלת קהל בימים א' עד ה' בין השעות 8:30 עד 13:30. בימי ו' 

וערבי חגים אין קבלת קהל.

Appellation No. 920 מספר כינוי

Application date 22.4.2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese.

Conditions/Disclaimers

Transliteration of the appellation - SVANURI SULGUNI

Producing area אזור ייצור

The municipalities of lentekhi and Mestia, siuated in 
the Svaneti region, Georgia

Owners בעלים

Name: שם

Ministry of Agriculture of Georgia

Address: 6 Marshal Gelovani Ave., Tbilisi, Georgia

Name:

National Intellectual Property Center of Georgia

Address: 5 Antioch Str., Mtskheta, Georgia

Name:

Producers or groups of producers entitled to use the 
appellation of origin

Address: Tbilisi, Georgia 

ו' באדר א' התשע"ד )6 בפברואר 2014(
)חמ 3-973-ה1(

אסא קלינג  
רשם הפטנטים המדגמים  

וסימני המסחר  

הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור
לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה-1965

וציונים  מקור  כינויי  הגנת  לחוק   8 לסעיף  בהתאם 
בקשה  התקבלה  כי  מודיע  אני  התשכ"ה-11965,  גאוגרפיים, 

לרישום כינוי מקור מס' 921, שפרטיה להלן.

בתוך  רשאי,  המקור  כינוי  לרישום  להתנגד  המעוניין  כל 
שלושה חודשים מתאריך פרסום זה, להגיש לרשם סימני המסחר 
הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 4 לתקנות כינויי מקור 
חוץ(,  ארץ  היא  מקורם  שארץ  מקור  כינויי  של  רישום  )סדרי 
התשכ"ז-21967, ותקנה 14 לתקנות כינויי מקור )סדרי רישום של 

כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל(, התשכ"ו-31966. 

ספורט  אגודת  רחוב  היא:  המסחר  סימני  לשכת  כתובת 
הפועל 1, הגן הטכנולוגי, בניין מס' 5, ירושלים, מיקוד 96951. 
קבלת קהל בימים א' עד ה' בין השעות 8:30 עד 13:30. בימי ו' 

וערבי חגים אין קבלת קהל.

Appellation No. 921 מספר כינוי

Application date 22.4.2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese.

Conditions/Disclaimers

Transliteration of the appellation - TUSHURI GUDA.

Producing area אזור ייצור

The territory of Tusheti , Georgia

Owners בעלים

Name: שם

Ministry of Agriculture of Georgia

Address: 6 Marshal Gelovani Ave., Tbilisi, Georgia

Name:

National Intellectual Property Center of Georgia

Address: 5 Antioch Str., Mtskheta, Georgia

Name:

Producers or groups of producers entitled to use the 
appellation of origin

Address: Tbilisi, Georgia 
ו' באדר א' התשע"ד )6 בפברואר 2014(

)חמ 3-973-ה1(
אסא קלינג  

רשם הפטנטים המדגמים  
  וסימני המסחר

 
2  ק"ת התשכ"ז, עמ' 1446.

3  ק"ת התשכ"ו, עמ' 2206.

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 186.

2  ק"ת התשכ"ז, עמ' 1446.

3  ק"ת התשכ"ו, עמ' 2206.
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בתוך  רשאי,  המקור  כינוי  לרישום  להתנגד  המעוניין  כל 
שלושה חודשים מתאריך פרסום זה, להגיש לרשם סימני המסחר 
הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 4 לתקנות כינויי מקור 
חוץ(,  ארץ  היא  מקורם  שארץ  מקור  כינויי  של  רישום  )סדרי 
התשכ"ז-21967, ותקנה 14 לתקנות כינויי מקור )סדרי רישום של 

כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל(, התשכ"ו-31966. 

ספורט  אגודת  רחוב  היא:  המסחר  סימני  לשכת  כתובת 
הפועל 1, הגן הטכנולוגי, בניין מס' 5, ירושלים, מיקוד 96951. 
קבלת קהל בימים א' עד ה' בין השעות 8:30 עד 13:30. בימי ו' 

וערבי חגים אין קבלת קהל.

QUARTIROLO LOMBARDO

Appellation No. 923 מספר כינוי

Application date 22.4.2014 תאריך הגשה
Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese.

Producing area אזור ייצור

Lombardia region: the entire territory of the 
provinces of Brescia, Bergamo, Como, Cremona, Lecco, 
Lodi, Milano, pavia, Varese

Owners בעלים

Name: שם

Consorzio Tutela Quartirolo Lombardo 

Address: Via Rodi, 5 - 25124, Brescia, Italy

י"ז באדר א' התשע"ד )17 בפברואר 2014(
)חמ 3-973-ה1(

אסא קלינג  
רשם הפטנטים המדגמים  

  וסימני המסחר
2  ק"ת התשכ"ז, עמ' 1446.

3  ק"ת התשכ"ו, עמ' 2206.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ה בשבט התשע"ד )26 
בינואר 2014(, בתיק בד"מ 048/2011, החליט להטיל על חוסאם 
מוחסן, רישיון מספר 26886, עונש של הוצאה מן הלשכה מיום 

כ"ה בשבט התשע"ד )26 בינואר 2014(.

כ"ז בשבט התשע"ד )28 בינואר 2014(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
                          סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור
לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה-1965

וציונים  מקור  כינויי  הגנת  לחוק   8 לסעיף  בהתאם 
בקשה  התקבלה  כי  מודיע  אני  התשכ"ה-11965,  גאוגרפיים, 

לרישום כינוי מקור מס' 922, שפרטיה להלן.

בתוך  רשאי,  המקור  כינוי  לרישום  להתנגד  המעוניין  כל 
שלושה חודשים מתאריך פרסום זה, להגיש לרשם סימני המסחר 
הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 4 לתקנות כינויי מקור 
חוץ(,  ארץ  היא  מקורם  שארץ  מקור  כינויי  של  רישום  )סדרי 
התשכ"ז-21967, ותקנה 14 לתקנות כינויי מקור )סדרי רישום של 

כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל(, התשכ"ו-31966. 

ספורט  אגודת  רחוב  היא:  המסחר  סימני  לשכת  כתובת 
5, ירושלים, מיקוד 96951.  הפועל 1, הגן הטכנולוגי, בניין מס' 
קבלת קהל בימים א' עד ה' בין השעות 8:30 עד 13:30. בימי ו' 

וערבי חגים אין קבלת קהל.

TALEGGIO

Appellation No. 922 מספר כינוי

Application date 20.1.2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese.

Producing area אזור ייצור

Lombardia region: the entire territory of the 
provinces of Brescia, Bergamo, Como, Cremona, 
Milano, Pavia.

Veneto region: the entire territory of the province of 
Treviso.

Piemonte region: the entire territory of the province 
of Novara.

Owners בעלים

Name: שם

Consorzio Tutela Taleggio 

Address: Via Roggio Vignola, 9 - 24047, Treviglio )BG(, 
Italy

י"ז באדר א' התשע"ד )17 בפברואר 2014(
)חמ 3-973-ה1(

אסא קלינג  
רשם הפטנטים המדגמים  

  וסימני המסחר
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 186.

2  ק"ת התשכ"ז, עמ' 1446.

3  ק"ת התשכ"ו, עמ' 2206.

הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור
לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה-1965

וציונים  מקור  כינויי  הגנת  לחוק   8 לסעיף  בהתאם 
בקשה  התקבלה  כי  מודיע  אני  התשכ"ה-11965,  גאוגרפיים, 

 לרישום כינוי מקור מס' 923, שפרטיה להלן.
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 186.

 
1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.



ילקוט הפרסומים 6764, ל' באדר א' התשע"ד, 2.3.2014  4114

בשקלים חדשים    צד ההכנסות
46,321,000תקבולים ממשרד החינוך

והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 
החברתיים

17,870,000

580,000תקבולים ממשלתיים אחרים
      -מענק כללי לאיזון

      -מענקים אחרים ממשרד הפנים
64,771,000 תקבולי ממשלה

      -תקבולים אחרים
      -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
 הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי 

גירעון נצבר
287,960,000

25,000,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

312,960,000 הכנסות בלא מותנה

      -הכנסה מותנה
312,960,000 הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשים    צד ההוצאות
101,152,000שכר כללי

67,026,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

168,178,000 הוצאות כלליות

26,948,000שכר עובדי חינוך
48,497,000פעולות חינוך

75,445,000 חינוך

7,377,000שכר עובדי רווחה
22,771,000פעולות רווחה

30,148,000 רווחה

      -פירעון מילוות מים וביוב
12,645,000פירעון מילוות אחר

12,645,000 פירעון מילוות

1,544,000הוצאות מימון
      -הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

וכיסוי  בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות   
גירעון נצבר

287,960,000

25,000,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

312,960,000 הוצאות בלא מותנה
      -הוצאה מותנה

312,960,000 הוצאות כולל מותנה

ז' בכסלו התשע"ד )10 בנובמבר 2013(
)חמ 360—3( 

                                                                גילה אורון
                                               הממונה על מחוז תל אביב

הודעה בדבר קיצור השעיית חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי של 
לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום כ"ח בשבט התשע"ד )29 בינואר 
2014(, בתיק בד"א 026/2013, החליט לדחות את ערעורה של מירי 
והוא ששנה מתוך  לסייג אחד  רישיון מספר 17751, בכפוף  טל, 
ארבע השנים של ההשעיה בפועל יהיה חופף לעונש ההשעיה 

הקיים שהוטל עליה בבד"מ 55/09.
 30( ביום  יסתיים  ההשעיה  תוקף  לעיל,  לאמור  בהתאם 

בינואר 2019(.

כ"ט בשבט התשע"ד )30 בינואר 2014(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
הארצי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
 3( התשע"ד  א'  באדר  ג'  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
בפברואר 2014(, בתיקי בד"א 88/10, 58/11, 134/11, החליט לקבל 
את ערעורו של מוחמד פוקרא, רישיון מספר 18417, ולהטיל עליו 
של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק  השעיה  של  עונש 

שמונה עשרה שנה.
תוקף ההשעיה מיום כ"ב באלול התש"ע )1 בספטמבר 2010( 

עד יום ט' באלול התשפ"ח )31 באוגוסט 2028(.

ג' באדר א' התשע"ד )3 בפברואר 2014(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.\

תמצית תקציב רגיל של עיריית גבעתיים לשנת 
הכספים 2013

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

גבעתיים לשנת התקציב 2013, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים    צד ההכנסות
170,624,000ארנונה כללית

60,000מפעל מים
3,210,000עצמיות חינוך
1,578,000עצמיות רווחה

47,717,000עצמיות אחר
223,189,000 עצמיות

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשים    צד ההוצאות
1,430,000הוצאות מימון

93,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

115,000הוצאות בשל בחירות

וכיסוי  בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות   
גירעון נצבר

124,224,000

6,919,000הנחות בארנונה
     -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

131,143,000 הוצאות בלא מותנה

     -הוצאה מותנה
131,143,000 הוצאות כולל מותנה

ז' בשבט התשע"ד )8 בינואר 2014(
)חמ 360—3(

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז  

תמצית תקציב רגיל של עיריית הוד השרון לשנת 
הכספים 2013

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

השרון לשנת התקציב 2013, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים      צד ההכנסות
169,650,000ארנונה כללית

350,000מפעל מים
17,404,000עצמיות חינוך
390,000עצמיות רווחה

73,601,000עצמיות אחר
261,395,000 עצמיות

66,011,000תקבולים ממשרד החינוך
והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 

החברתיים
16,379,000

1,215,000תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

430,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
84,035,000 תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
    -הכנסת חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

וכיסוי  בארנונה  הנחות  לפני  הכנסות   
גירעון נצבר

345,430,000

11,000,000הנחות בארנונה
    -הכנסות לכיסוי גרעון נצבר

    -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
356,430,000 הכנסות בלא מותנה

2,570,000הכנסה מותנה
359,000,000הכנסות כולל מותנה

תמצית תקציב רגיל של עיריית גבעת שמואל לשנת 
הכספים 2013

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

שמואל לשנת התקציב 2013, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים    צד ההכנסות
58,444,000ארנונה כללית

11,673,000מפעל מים
3,124,000עצמיות חינוך
366,000עצמיות רווחה

14,099,000עצמיות אחר
87,706,000 עצמיות

20,100,000תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים 

החברתיים
7,070,000

1,007,000תקבולים ממשלתיים אחרים
3,600,000מענק כללי לאיזון

715,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
32,492,000 תקבולי ממשלה

4,026,000תקבולים אחרים

      -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
וכיסוי  בארנונה  הנחות  לפני  הכנסות   

גירעון נצבר
124,224,000

6,919,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

131,143,000 הכנסות בלא מותנה
      -הכנסה מותנה

131,143,000 הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשים    צד ההוצאות
18,710,000שכר כללי

32,179,000פעולות כלליות
9,830,000מפעל המים

60,719,000 כלליות

14,231,000שכר עובדי חינוך
27,001,000פעולות חינוך

41,232,000 חינוך

2,965,000שכר עובדי רווחה
9,425,000פעולות רווחה

12,390,000 רווחה

640,000פירעון מילוות מים וביוב
7,605,000פירעון מילוות אחר

8,245,000 פירעון מילוות

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

__________2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההכנסות
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים 

החברתיים
7,858,000

849,000תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

243,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
29,400,000 תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

וכיסוי  בארנונה  הנחות  לפני  הכנסות 
גירעון נצבר

161,070,000

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

    -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
169,855,000הכנסות בלא מותנה

478,000הכנסה מותנה

170,333,000 הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
33,727,000שכר כללי

45,279,000פעולות כלליות
16,050,000מפעל המים

95,056,000 כלליות

15,195,000שכר עובדי חינוך
18,752,000פעולות חינוך

33,947,000 חינוך

4,096,000שכר עובדי רווחה
9,974,000פעולות רווחה

14,070,000 רווחה

3,870,000פירעון מילוות מים וביוב
11,900,000פירעון מילוות אחר

15,770,000 פירעון מילוות

1,990,000הוצאות מימון
237,000הוצאות בשל בחירות

    -הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

וכיסוי  בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות   
גירעון נצבר

161,070,000

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

169,855,000 הוצאות בלא מותנה

478,000הוצאה מותנה
170,333,000 הוצאות כולל מותנה

י"ג בשבט התשע"ב )6 בפברואר 2012(
חמ 360—3(

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז  

בשקלים חדשים     צד ההוצאות
69,516,000שכר כללי

89,085,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

158,601,000 כלליות

66,833,000שכר עובדי חינוך
64,679,000פעולות חינוך

131,512,000 חינוך

5,051,000שכר עובדי רווחה
23,816,000פעולות רווחה

28,867,000 רווחה

1,500,000פירעון מילוות מים וביוב
23,500,000פירעון מילוות אחר

25,000,000 פירעון מילוות

1,150,000הוצאות מימון
300,000הוצאות בשל בחירות

    -הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

וכיסוי  בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות   
גירעון נצבר

345,430,000

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

356,430,000 הוצאות בלא מותנה

2,570,000הוצאה מותנה

359,000,000 הוצאות כולל מותנה

כ"ח באייר התשע"ג )8 במאי 2013(
)חמ 360—3(

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית יהוד-מונוסון לשנת
הכספים 2013

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

מונוסון לשנת התקציב 2013, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
95,813,000ארנונה כללית

16,480,000מפעל מים
602,000עצמיות חינוך
498,000עצמיות רווחה

18,277,000עצמיות אחר
131,670,000 עצמיות

20,450,000תקבולים ממשרד החינוך

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
5,070,000הוצאות מימון

2,140,000הוצאות בשל בחירות
9,551,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

1,142,039,000

94,550,000הנחות בארנונה
    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

1,236,589,000סך הכול הוצאות בלא מותנה
    -הוצאה מותנה

1,236,589,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

א' בכסלו התשע"ד )4 בנובמבר 2013(
)חמ 360—3(

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית קרית אונו לשנת 
הכספים 2013

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

אונו לשנת התקציב 2013, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
86,723,000ארנונה כללית

288,000מפעל מים
3,074,000עצמיות חינוך
573,000עצמיות רווחה

32,590,000עצמיות אחר
123,248,000 עצמיות

55,540,000תקבולים ממשרד החינוך
והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 

החברתיים
10,137,000

945,000תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

200,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
66,822,000 תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

וכיסוי  בארנונה  הנחות  לפני  הכנסות   
גירעון נצבר

190,070,000

27,270,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

217,340,000 הכנסות בלא מותנה
    -הכנסה מותנה

217,340,000 הכנסות כולל מותנה

 תמצית תקציב רגיל של עיריית נתניה לשנת 
הכספים 2013

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

לשנת התקציב 2013, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
580,000,000ארנונה כללית

1,800,000מפעל מים
17,400,000עצמיות חינוך
4,181,000עצמיות רווחה

77,869,000עצמיות אחר
681,250,000סך הכול עצמיות

249,546,000תקבולים ממשרד החינוך
והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 

החברתיים
111,958,000

10,819,000תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

2,170,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
374,493,000סך הכול תקבולי ממשלה

86,296,000תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

1,142,039,000

94,550,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

    -כיסוי ממקורות הרשות לשנים הבאות
1,236,589,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
1,236,589,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
219,324,000שכר כללי

256,685,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

476,009,000סך הכול הוצאות כלליות

206,548,000שכר עובדי חינוך
206,872,000פעולות חינוך
413,419,000סך הכול חינוך

32,140,000שכר עובדי רווחה
127,844,000פעולות רווחה
159,983,000סך הכול רווחה

    -פירעון מילוות מים וביוב
75,865,000פירעון מילוות אחר

75,865,000סך הכול פירעון מילוות

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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מי שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות החלקה 
שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד ההסדר 
של  חשבונו  על  קבע  בציוני  יצוינו  החלקה  שגבולות  לצוות 

אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח הזכויות.

י' באדר א' התשע"ד )10 בפברואר 2014(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חדרה 																 

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רצ/1/7/50/1, 
הפרסומים 5139, התשס"ג, עמ' 816, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5177, התשס"ג, עמ' 2166, 
לציון  ראשון  עיריית  והמוחלט של  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בראשון לציון -  

ששטחה 660 מ"ר, המזוהה כגוש 3628, חלקה 298 )לשעבר   
גוש 3628, חלקי חלקה 17( בשלמותה; רחוב משה ובנימין 

משעול בחלקו המערבי, שכונת נחלת יהודה;

ששטחה 61 מ"ר, המזוהה כגוש 3628, חלקה 299 )לשעבר   
רחוב  הרחבת  בשלמותה;   )17 חלקה  חלקי   ,3628 גוש 

המייסדים מצדו הדרומי, שכונת נחלת יהודה.

כ' בשבט התשע"ד )21 בינואר 2014(
)חמ 3-4(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רצ/33/22/1, 
הפרסומים 4641, התשנ"ח, עמ' 3474, מצהירה בזה הוועדה 

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
47,895,000שכר כללי

36,534,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

84,429,000סך הכול הוצאות כלליות

55,700,000שכר עובדי חינוך
25,819,000פעולות חינוך
81,519,000סך הכול חינוך

5,227,000שכר עובדי רווחה
11,851,000פעולות רווחה
17,078,000סך הכול רווחה

586,000פירעון מילוות מים וביוב
5,189,000פירעון מילוות אחר

5,775,000סך הכול פירעון מילוות

1,329,000הוצאות מימון
150,000הוצאות בגין בחירות

500,000הוצאות חד פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

190,780,000

26,560,000הנחות בארנונה
    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

217,340,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
217,340,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

י"א באב התשע"ג )18 ביולי 2013(
חמ 360—3(

גילה אורון  
הממונה על מחוז תל אביב  

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  חדרה,  של  ההסדר  באזור  להלן  המתוארים   במקרקעין 

ח' באדר ב' התשע"ד )10 במרס 2014(, או בסמוך לתאריך זה.
תיאור המקרקעין

21184/מועאויה  מס'  רישום  בגוש  הנכללים  מקרקעין 
)השטח הבנוי של כפר מועאויה, גוש ישן 20427, חלקה 9(.

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגיש לפקיד ההסדר 
במחנהו, או בלשכתו, רח' המלאכה 16, בניין לב העסקים, נצרת 
על  בהודעות  לזמן  מזמן  שיפורסמו  המועדים  בתוך  עילית, 
תזכיר  בטופס  התביעות  את  להגיש  יש  ההסדר.  התקדמות 
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את 

כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.
שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.
__________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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התקבלה   ,16.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דוד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 

ביטון, מרח' אבן שמואל 39, ירושלים, 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.

 ,12.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,20.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דוד ביטון, מפרק

א.ז.ד.י.י. בע"מ
)ח"פ 51-450219-4(

)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 
התקבלה   ,16.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דוד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 

ביטון, מרח' אבן שמואל 39, ירושלים, 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.

 ,12.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,20.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דוד ביטון, מפרק

פריים לייף בע"מ
)ח"פ 51-327728-5(

)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 
התקבלה   ,6.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

טל מייק, מת"ד 5805, הרצליה, 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.

המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4725, התשנ"ט, עמ' 1747, 
לציון  ראשון  עיריית  והמוחלט של  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה כ–883 מ"ר, המזוהה   
כגוש 4246, חלק מחלקה 155, הרחבת רחוב נחמיה מצדו 
המזרחי וחלק מדרך מצדו המזרחי של רחוב נחמיה, שיכוני 

המזרח.

כ' בשבט התשע"ד )21 בינואר 2014(
)חמ 3-4(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

פסגת שניר בע"מ
)ח"פ 51-245541-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן 

נטף, מרח' צמח 12, ירושלים, 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.

 ,16.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אורן נטף, מפרק

המרכז הארצי לחיזוק מבנים בע"מ
)ח"פ 51-450293-9(

)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 



ילקוט הפרסומים 6764, ל' באדר א' התשע"ד, 2.3.2014  4120

ספורטל טכנולוגיות )1999( בע"מ
)ח"פ 51-276510-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

מנשה לוי, מרח' החשמונאים 100, תל אביב, 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.

 ,11.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
מנשה לוי, רו"ח, מפרק

אקסיס יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-294002-4(

)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 
התקבלה   ,10.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
רם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
שנהב, מרח' תמר 2, דירה ד, ת"ד 209, שעלבים, טל' 054-3976016, 

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.

 ,15.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל עו"ד שרון חומרי, רח' דובנוב 10, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
רם שנהב, מפרק

ר.ש.נ. אייבורי תכשיטים בע"מ
)ח"פ 51-294011-5(

)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 

 ,5.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, במשרדי המפרק, רח' ברקוביץ 4, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק

ש.נ.ל אבטחה בע"מ
)ח"פ 51-363251-3(

)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, שנועדה והתכנסה ביום 9.2.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נועם לוי, מרח' 

המייסד 6, הוד השרון, טל' 057-2211001, 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.

 ,9.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

נועם לוי, מפרק

נועם אקספרס 94 שרותי כוח אדם בע"מ
)ח"פ 51-198167-2(

)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, שנועדה והתכנסה ביום 9.2.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נועם לוי, מרח' 

המייסד 6, הוד השרון, טל' 057-2211001, 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.

 ,9.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

נועם לוי, מפרק
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 ,17.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,15.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מאגד עווידה, מפרק

רז אל נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-450905-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחמים 
למפרק   ,050-7303889 טל'  יהודה,  אור   ,18 האלה  מרח'  זמירה, 

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.

 ,17.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

רחמים זמירה, מפרק

קרויס כובעים - מורסן בע"מ
)ח"פ 51-428068-4(

)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 
התקבלה   ,12.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אבי אלברט איטח, מרח' הרב אבידע 3, ירושלים, 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.

 ,30.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אבי אלברט איטח, עו"ד, מפרק

התקבלה   ,10.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
רם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
שנהב, מרח' תמר 2, דירה ד, ת"ד 209, שעלבים, טל' 054-3976016, 

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.

 ,15.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.30, אצל עו"ד שרון חומרי, רח' דובנוב 10, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
רם שנהב, מפרק

עדי את סיוון בע"מ
)ח"פ 51-376829-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-7522011 טל'  גן,  רמת   ,7 ז'בוטינסקי  דרך  מרח'  כהן,  אמיר 

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.

 ,15.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אמיר כהן, עו"ד, מפרק

עווידה את גלעד בע"מ
)ח"פ 51-395866-0(

)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 
התקבלה   ,16.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאגד 
עווידה, מואדי אום אלעמיד 1, בית חנינה החדשה, ירושלים, טל' 

02-6567277, נייד 050-5340306, 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.
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התקבלה   ,10.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
מאיר בן–דור, מרח' ביאליק 15, רמת גן, טל' 03-6735844, 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.

 ,10.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
מאיר בן–דור, רו"ח, מפרק

בן דור גלעד בע"מ
)ח"פ 51-240584-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
מאיר בן–דור, מרח' ביאליק 15, רמת גן, טל' 03-6735844, 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.

 ,10.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
מאיר בן–דור, רו"ח, מפרק

וונטיל בע"מ
)ח"פ 51-341390-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
מאיר בן–דור, מרח' ביאליק 15, רמת גן, טל' 03-6735844, 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.

אייל טייבי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-467115-5(

)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 
התקבלה   ,16.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

שי פרטוש, מרח' ההסתדרות 19, פתח תקוה, 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.

 ,1.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

שי פרטוש, עו"ד, מפרק

סימו יבוא ושיווק נייר בע"מ
)ח"פ 51-368691-5(

)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 
התקבלה   ,10.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
מאיר בן–דור, מרח' ביאליק 15, רמת גן, טל' 03-6735844, 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.

 ,10.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מאיר בן–דור, רו"ח, מפרק

א.מ.ש.מ תחזוקה ושיפוצים בע"מ
)ח"פ 51-297251-4(

)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 
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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.

 ,30.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אלימלך רפאל, מפרק

אילן ביו 2009 בע"מ
)ח"פ 51-430813-9(

)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 
התקבלה   ,26.12.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רם יולוס, משד' רוטשילד 3, תל אביב, טל' 03-5757173, 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.

 ,1.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
גזית ושות', עורכי דין, בכתובת  יולוס,  בשעה 10.00, במשרדי 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

רם יולוס, עו"ד, מפרק

ספא בכפר בע"מ
)ח"פ 51-306086-3(

)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 
התקבלה   ,23.12.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איריס 
למפרקת   ,050-4241363 טל'  יוקנעם,   ,33 העמק  מדרך  שריקי, 

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.

 ,10.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
מאיר בן–דור, רו"ח, מפרק

וירטשפטר בע"מ
)ח"פ 51-385912-4(

)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 
התקבלה   ,16.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
נתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
וירטשפטר, אצל עו"ד יעקב מרקס, רח' קרן היסוד 29ב, ירושלים 

94188, טל' 02-6257751, 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.

 ,20.7.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד יעקב מרקס, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
נתן וירטשפטר, מפרק

ארנון זהבי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-188482-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.4.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אבא הלל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,7
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ארנון זהבי, מפרק

ר.א. עילם אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-411511-2(

)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 
התקבלה   ,22.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלימלך 

רפאל, מרח' הסחלב 2א, נשר, למפרק החברה.
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האף אנד האף אינווסטמנטס
)ח"פ 51-444220-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

מאיר קמרי, ת"ז 021552278, טל' 04-9555105, 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.

 ,29.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
עכו,   ,27 הגטאות  לוחמי  רח'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר קמרי, עו"ד, מפרק

אם סקוור בע"מ
)ח"פ 51-356829-5(

)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, שנועדה והתכנסה ביום 6.2.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יפעת ניר-
כץ, מרח' המלאכה 5, נתניה, טל' 09-9667364, 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.

 ,6.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,11.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
יפעת ניר-כץ, עו"ד, מפרקת

ההר האדום אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-342952-2(

)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 
התקבלה   ,12.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

 ,20.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,14.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

איריס שריקי, מפרקת

האחים בן אסולין את פרז שווק ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-112954-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שמעון מור–יוסף, מרח' השבעה 89/15, ת"ד 433, בית שמש, טל' 

02-9917766, 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.

 ,25.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.30, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

שמעון מור–יוסף, עו"ד, מפרק

ד"ר גיורא פרנקל רפואת שיניים בע"מ
)ח"פ 51-379230-9(

)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 
התקבלה   ,18.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ד"ר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
גיורא פרנקל, ת"ז 011405917, מרח' הדר 5, חולון, טל' 03-5081557, 

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.

 ,25.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
גיורא פרנקל, מפרק
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 ,15.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, במשרדי המפרק, רח' ק. חב"ד 221/22, צפת, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
מנחם פרידמן, מפרק

א.ס.י.ו אינטלג'נס
)ח"פ 51-437416-4(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,16.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
טל'  אונו,  קרית   ,4/32 רבין  יצחק  מרח'  שמילוביץ,  פנחס  את 

054-4309330,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.

 16.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
פנחס שמילוביץ, מפרק

נ.י.ת.א.י. שיווק ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-430907-9(

)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 
התקבלה   ,16.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אילון מירון, מרח' הכנסת 2, עפולה, 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.

 ,16.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אילון מירון, עו"ד, מפרק

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
דניאל עשור, מרח' ביאליק 164, רמת גן, 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.

 ,12.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
דניאל עשור, רו"ח, מפרק

אסף אריאל אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-311359-7(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,30.1.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 את אסף אריאל, ת"ז 024604092, מרח' ארזים 15, נס ציונה, טל' 

052-8892892, 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.

 ,15.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אסף אריאל, מפרק

מורל תיירות ואבטחה בע"מ
)ח"פ 51-362729-9(

)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 
התקבלה   ,15.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם 

פרידמן, מרח' דקר 9/26, לוד, טל' 054-6709794, 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.
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התקבלה   ,16.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 

איזמן, 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.

 ,17.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
נתניה,   ,3 לוין  יעקב מנקין, רח' משה  16.00, אצל עו"ד  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל איזמן, מפרק

אורן בורקס בע"מ
)ח"פ 51-475434-0(

)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 
התקבלה   ,16.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 

איזמן, 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.

 ,17.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
נתניה,   ,3 לוין  יעקב מנקין, רח' משה  16.00, אצל עו"ד  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל איזמן, מפרק

פרי תשוקה בע"מ
)ח"פ 51-475427-4(

)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 
התקבלה   ,16.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 

איזמן, 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.

 ,17.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
נתניה,   ,3 לוין  יעקב מנקין, רח' משה  16.00, אצל עו"ד  בשעה 

שועל פתרונות אחסון בע"מ
)ח"פ 51-475424-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 

איזמן, 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.

 ,17.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
נתניה,   ,3 לוין  יעקב מנקין, רח' משה  16.00, אצל עו"ד  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל איזמן, מפרק

ד"ר קינגספילד בע"מ
)ח"פ 51-475426-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 

איזמן, 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.

 ,17.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
נתניה,   ,3 לוין  יעקב מנקין, רח' משה  16.00, אצל עו"ד  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל איזמן, מפרק

אבי מערבלי מזון בע"מ
)ח"פ 51-475431-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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אוגת תותחים בע"מ
)ח"פ 51-475430-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 

איזמן, 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.

 ,17.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
נתניה,   ,3 לוין  יעקב מנקין, רח' משה  16.00, אצל עו"ד  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל איזמן, מפרק

דוס אחזקות 2012 בע"מ
)ח"פ 51-475436-5(

)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 
התקבלה   ,16.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 

איזמן, 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.

 ,17.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
נתניה,   ,3 לוין  יעקב מנקין, רח' משה  16.00, אצל עו"ד  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל איזמן, מפרק

א.ה. צינון רפתות בע"מ
)ח"פ 51-475428-2(

)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 

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

בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל איזמן, מפרק

איזמרלדה נגרות בע"מ
)ח"פ 51-475435-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 

איזמן, 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.

 ,17.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
נתניה,   ,3 לוין  יעקב מנקין, רח' משה  16.00, אצל עו"ד  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל איזמן, מפרק

אנוצקה אירוח בע"מ
)ח"פ 51-475433-2(

)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 
התקבלה   ,16.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 

איזמן, 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.

 ,17.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
נתניה,   ,3 לוין  יעקב מנקין, רח' משה  16.00, אצל עו"ד  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל איזמן, מפרק
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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.

 ,17.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

אדוה עשור, עו"ד, מפרקת

כאן גרים בע"מ
)ח"פ 51-369989-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה הכללית שלא 
מן המניין של החברה הנ"ל, שנועדה ונתכנסה ביום 17.4.2013, 
הקודמת  ההחלטה  את  לבטל  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 

מיום 19.12.2012 על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק.

                                    לירז רז, מפרק

זד מחשבים א.ב. בע"מ
)ח"פ 51-467247-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
משק  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,3.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
20, מושב ניר עקיבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בני אביטן, מפרק

2 - ווד אתרי חתונות בע"מ
)ח"פ 51-442103-1(

)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 15.4.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' הברזל 
32, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נעם יניב, עו"ד, מפרק

התקבלה   ,16.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 

איזמן, 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.

 ,17.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
נתניה,   ,3 לוין  יעקב מנקין, רח' משה  16.00, אצל עו"ד  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל איזמן, מפרק

איזדרכת פתרונות בע"מ
)ח"פ 51-475737-3(

)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 
התקבלה   ,16.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 

איזמן, 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.

 ,17.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
נתניה,   ,3 לוין  יעקב מנקין, רח' משה  16.00, אצל עו"ד  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל איזמן, מפרק

אשד חיים מדע וטכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-472067-1(

)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 
התקבלה   ,17.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אדוה עשור, מדרך מנחם בגין 132, תל אביב, טל' 03-7197008, 

למפרקת החברה.




