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גברי בכנסת חילופי הודעה על
הכנסת חוק–יסוד: לפי

לחוק–יסוד: ו–43(א) 40 סעיפים פי  על כי בזה, מודיעים 
פסקה (2008 ביולי   31) התשס"ח  בתמוז כ"ח ביום הכנסת1, 
חבר בא מאיר כהן, ובמקומו של יעקב ישראל בכנסת חברותו

הכנסת אורי מקלב.

(31 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ח
 (3—22 (חמ

איציק דליה  
הכנסת ראש יושבת __________

.69 עמ' התשי"ח, 1  ס"ח

הסיעות וממלאי מקומם באי כוח הודעה על
חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 לפי

לכנסת לחוק הבחירות ו–(ה) 25(ב) סעיף לפי בזה, מודיעים
- "חד"ש סיעת כוח בא כי התשכ"ט-11969, משולב], [נוסח
הקומוניסטית (המפלגה ולשוויון לשלום הדמוקרטית החזית
הכנסת חבר הוא וערבים)"  יהודים ציבור וחוגי  הישראלית

גוז'נסקי2. תמר במקום ברכה, מוחמד

(29 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ו
 (3—16 (חמ

איציק דליה  
הכנסת ראש יושבת __________

.103 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח

.3888 עמ' התשס"ו, 2  י"פ

והרכבה ציבורית ועדה מינוי בדבר הודעה
חוק הכנסת, התשנ"ד-1994 לפי

הכנסת, לחוק 52(ה) לסעיף בהתאם בזה מודיעה אני
התשס"ח (22 ביולי 2008) בתמוז י"ט ביום התשנ"ד-11994, כי
הציבורית הוועדה את נוספת כהונה לתקופת הכנסת מינתה
שחבריה (28 ביולי 2003)2, התשס"ג בתמוז כ"ח ביום שמינתה
גילאור יוסף דין עורך ראש, יושב - גרונאו ראובן פרופ' הם:
שכר בדבר להמליץ ושתפקידה דורון, דניאל חשבון ורואה

הכנסת. לחברי אחרים ותשלומים

(22 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"ט
 (3—3093 (חמ

איציק דליה  
הכנסת ראש יושבת __________

.140 עמ' התשנ"ד, 1  ס"ח

.3810 עמ' התשס"ג, 2  י"פ

ערר לוועדת חבר מינוי
(נזק פיצויים) (תשלום פיצויים וקרן רכוש מס תקנות לפי

התשל"ג-1973 עקיף), ונזק מלחמה

וקרן רכוש מס לתקנות 12(ב)(2) לפי תקנה בתוקף סמכותי
ונזק עקיף), התשל"ג- מלחמה (נזק פיצויים (תשלום פיצויים)
ת"ז 023166986, זיד, את מועדי ממנה החוק), אני - 11973 (להלן
בוועדות לחבר החוק, לפי הביטחון שר שקבע ברשימה הנכלל

הצפון. במחוז האמור, הסעיף פי שעל ערר

(4 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ג'
 (3—206 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________
566 ועמ' 830. עמ' התש"ן, ;1682 עמ' התשל"ג, 1  ק"ת

ערר לוועדת חבר מינוי
(נזק פיצויים) (תשלום פיצויים וקרן רכוש מס תקנות לפי

התשל"ג-1973 עקיף), ונזק מלחמה

וקרן רכוש מס לתקנות 12(ב)(2) לפי תקנה בתוקף סמכותי
ונזק עקיף), התשל"ג- מלחמה (נזק פיצויים (תשלום פיצויים)
ת"ז 023166986, זיד, את מועדי ממנה החוק), אני - 11973 (להלן
בוועדות לחבר החוק, לפי הביטחון שר שקבע ברשימה הנכלל

חיפה. במחוז האמור, הסעיף פי שעל ערר

(4 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ג'
 (3—206 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________
566 ועמ' 830. עמ' התש"ן, ;1682 עמ' התשל"ג, 1  ק"ת

נוער שופט מינוי
טיפול), התשל"א-1971 (שפיטה, ענישה ודרכי חוק הנוער לפי

ענישה  (שפיטה, הנוער 2 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
אני המשפטים, שר ובהסכמת התשל"א-11971, טיפול), ודרכי
עד נוער שופטי  לשמש מטה הרשומים השופטים על  מטילה

שלום: בית משפט בערכאת תקופת כהונתם לתום

;024743023 ת"ז סבאג, חנא

;023487853 סאאב דבור, ת"ז

;023284367 ת"ז בולוס, אברהים

;026352856 אבו–אחמד, ת"ז שאדן נאשף

;023973548 ת"ז הוד, עירית

.029737269 ת"ז קובו, (עמירם) עמי

(29 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ו
 (3—686 (חמ

דורית ביניש  
המשפט העליון נשיאת בית __________

.134 עמ' התשל"א, 1  ס"ח

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

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

למבוגרים:

ירושלים מחוז

060742046 ת"ז שמואלביץ', רוזנברג רוחמה

28537413 ת"ז שגב, ענת

והצפון חיפה מחוז

31975840 חיות נוגה, ת"ז

והמרכז אביב תל מחוז

027974005 ת"ז טוב, בן יסמין

.304105668 נעמי פדהצור, ת"ז

(24 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ"א
 (3—141 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.312 עמ' ,14 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת
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מבחן לנוער מינוי קצינת
התשכ"ט-1969 חדש], [נוסח המבחן פקודת לפי

חדש],  [נוסח המבחן 27 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
,034158899 ת"ז גושן, יפעת  את ממנה  אני התשכ"ט-11969,
אביב תל במחוז האמור, החוק לענין לנוער, מבחן לקצינת

והמרכז.

בטל2. - הקודם מינויה

(24 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ"א
 (3—141 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.312 עמ' ,14 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.3188 עמ' התשס"ח, 2  י"פ

ערר בוועדת חברים מינוי שינוי
הסעד, התשי"ח-1958 חוק שירותי לפי

הסעד, שירותי לחוק 2(ה) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המקומיות, הרשויות עם התייעצות ולאחר התשי"ח-11958,
עובדים לשמש מטה הרשומים של מינוים את משנה אני

החוק: ערר לפי סוציאליים בוועדות

והמרכז אביב תל מחוז

או  ציבור "נציגת במקום -  001623305 ת"ז רודן2, נחמה 
סוציאלית"; "עובדת יבוא סוציאלית" עובדת

ירושלים מחוז

או  ציבור "נציג במקום - 052130069 ת"ז אילון3, אילוז חיים
סוציאלי". "עובד יבוא סוציאלי" עובד

(24 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ"א
 (3—1082 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.103 עמ' התשי"ח, 1  ס"ח

.3189 עמ' התשס"ח, 2   י"פ

.3189 עמ' התשס"ח, 3   י"פ

מחוזית סעד פקידת מינוי
ונעדרים), נפש חולי קטינים, בענייני דין (סדרי הסעד חוק לפי

התשט"ו-1955

בענייני  דין (סדרי הסעד 9 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
את ממנה אני התשט"ו-11955, ונעדרים),  נפש חולי קטינים, 
לעניין מחוזית סעד לפקידת ,28646222 רחל, ת"ז סופר אביטל

הארץ. בכל האמור, החוק

בטל2. - הקודם מינויה

(24 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ"א
 (3—143 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.126 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח

.3921 עמ' התשס"ד, 2   י"פ

סעד פקידת מינוי
חוסים, התשכ"ו-1966 על חוק ההגנה לפי

חוסים,  על ההגנה לחוק  15 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לפקידת ,52135316 ת"ז יעל מזור, ממנה את אני התשכ"ו-11966,

ירושלים. בעיריית האמור, החוק לעניין סעד

(24 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ"א
 (3—1769 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.56 עמ' התשכ"ו, 1  ס"ח

קבר מחיים רכישת תעריפי עדכון הודעה בדבר
[נוסח משולב], היהודיים הדת חוק שירותי  לפי

התשל"א-1971

שירותי  14א6 לחוק סעיף סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
התעריפים התשל"א-11971, משולב], [נוסח היהודיים הדת
כ"ג מיום הם בתוספת, המפורטים מחיים, קבר חלקת לרכישת

כלהלן: (1 בינואר 2008) התשס"ח בטבת

קדישא החברה
(בשקלים תעריפים

חדשים)

12,315 בירושלים

אביב 9,145 בתל

12,315 בחיפה

6,641 באשקלון

4,893 באשדוד

3,897 באופקים

יהודה 3,477 באבן

עקיבא 3,477 באור

3,897 באילת

3,897 באריאל

שבע 6,769 בבאר

3,173 בבאר יעקב

דגן 3,173 בבית

שאן 3,897 בבית

שמש 5,299 בבית

3,173 בבנימינה

3,173 בבני עייש

עדה 3,173 בגבעת

3,897           בגדרה

יבנה 3,173           בגן

__________
523 עמ' התשס"א, ס"ח ;130 עמ' התשל"א, 1   ס"ח
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קדישא החברה
(בשקלים תעריפים

חדשים)

3,897 בדימונה

12,315 בהרצליה

השרון 3,301 בהוד

יעקב 3,173 בזיכרון

7,121 בחדרה

הגלילית 3,897 בחצור

3,897 בטירת הכרמל

6,682 בטבריה

3,897 ביבנאל

3,897 ביקנעם

7,864 ביבנה

4,113 ביהוד

סבא 10,607 בכפר

חסידים 4,282 בכפר

3,250 בכפר יונה

3,173 בכפר תבור

3,897 בכרמיאל

6,313 בלוד

העמק 3,897 במגדל

3,897 במודיעין

בתיה 3,173 במזכרת

3,897 במטולה

3,173 במנחמיה

3,897 במעלות

רמון 3,966 במצפה

3,173 במיתר

3,259 בנהריה

ציונה 7,712 בנס

6,587 בנצרת עילית

3,304 בנשר

3,173 בנתיבות

7,920 בנתניה

3,173 בסביון

3,173 בעומר

3,608 בעפולה

4,689 בעכו

3,897 בערד

3,477 בעתלית

קדישא החברה
(בשקלים תעריפים

חדשים)

חנה 3,094 בפרדס

תקוה 7,231 בפתח

3,477 בפרסיה

6,682 בצפת

מוצקין 4,228 בקרית

אתא 4,833 בקרית

3,399 בקדימה

3,173 בקיסריה

ארבע 3,173 בקרית

3,144 בקרית טבעון

3,173           בקרית עקרון

ביאליק 4,282 בקרית

גת 3,114 בקרית

ים 4,282 בקרית

3,173 בקרית מלאכי

3,897 בקרית שמונה

6,313 ברמלה

3,559 בראש העין

11,605 ברעננה

9,237 ברחובות

מרמורק-שעריים 9,237           ברחובות

3,173 בראש פינה

השרון 3,897 ברמת

ישי 3,173 ברמת

לציון 10,635 בראשון

3,897 בשדרות

3,897 בשלומי

3,173 בשבי ציון

מונד 3,897 בתל

במועצות הקדישא חברות
אשר ובהתיישבות האזוריות

לעיל מפורטות 4,254 אינן

מועצות באמצעות קבורה
חברה קדישא 4,254 דתיות שאינן

(30 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ז
 (3—3050 (חמ

כהן יצחק  
השר לשירותי דת         
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המשרד של תמיכות כספי לחלוקת מבחנים תיקון
דת לשירותי

התקציב, התשמ"ה-1985 חוק יסודות לפי

התשמ"ה-11985, התקציב, יסודות לחוק 3א לסעיף בהתאם
בזה מתפרסם לממשלה, המשפטי  היועץ  עם ובהתייעצות
דת לשירותי המשרד של תמיכות כספי לחלוקת מבחנים תיקון
ופיקוח הלכתי ייעוץ שירותי הנותנים ציבור (תמיכה במוסדות

כדלהלן: העיקריים), המבחנים - (להלן הפוריות)2 בתחום

יבוא: (א) פסקה במקום העיקריים, למבחנים 2 בסעיף .1

הפיקוח  מערך הפעלת בעבור יינתנו "(א) 65% מהתקציב  
שירותי את המקבלים הזוגות מספר לפי וההשגחה,

וההשגחה; הפיקוח

שירותי  בעבור הפעלת התמיכה סכום לא יעלה מקרה, בכל  
1,300 שקלים  על זו, כמפורט בפסקה וההשגה לזוג, הפיקוח

לטיפול;". חדשים

(1 בינואר  התשס"ח בטבת כ"ג ביום 1 סעיף תחילתו של .2
.(2008

(29 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ו
 (3—1888 (חמ

כהן יצחק  
השר לשירותי דת         __________

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

עמ' התשס"ח, ;2513 עמ' התשס"ז, ;4592 עמ' התשס"ו, י"פ   2 

.3850   

החינוך משרד של תמיכה לצורך למבחנים תיקון
ציבור במוסדות והספורט התרבות

התקציב, התשמ"ה-1985 חוק יסודות לפי

התשמ"ה- התקציב, יסודות לחוק 3א לסעיף בהתאם
מתפרסם לממשלה, המשפטי  היועץ עם  ובהתייעצות ,11985
התרבות החינוך משרד של תמיכה לצורך למבחנים תיקון בזה
 - (להלן נוער)2  בתנועות ("תמיכה ציבור  במוסדות והספורט

העיקריים): המבחנים

- העיקריים למבחנים 1 בסעיף .1

לפחות"  20 שנה בן "מדריך "מדריך בוגר", אחרי בהגדרה (1)
הדרכה תשלום) ללא (שירות לשל"ת שיצא מי "או יבוא

הנח"ל"; במסגרת

"קבוע" יבוא מדריך" "בידי אחרי "קבוצה", בהגדרה (2)
בממוצע"; לשבוע לפחות, אחת בוגר" יבוא "או ואחרי

בשנה "הנמצא יבוא קבוע" "אתר אחרי "סניף", בהגדרה (3)
31 במרס בשנת  מאז ופועל לפחות, לפעילותו השניה

ההערכה, לכל הפחות".

- העיקריים למבחנים 6 בסעיף .2

יבוא: פסקה (1) במקום  (1)

- העצמאות מגילת עקרונות ברוח חינוך (1)"
עשיה התנדבות, של ערכים להגשמת תחנך התנועה
תוך התאמה הקהילה, החברה והמדינה, ושירות למען
לסולידריות חינוך החברה;  של  העדיפויות לסדר
לאהבת קבוצות, לשילוב הסיכוי, לשוויון חברתית,

ביטוים את  שמוצאים ולארץ, לעם לקשר המולדת, 
בהתנדבות או שירות לאומי צבאי או לשירות בחינוך
המאורגנת השנה, כל לאורך ושיטתית רצופה מובנית,
יפחת בהיקף שלא הנוער תנועת ידי על  והמנוהלת 

פעילותה  תקופת בכל לחניך, לפחות בשנה מ–60 שעות
הבוגרת. השכבה של

של  שלמה קבלה מתוך לפעול  צריכה  הנוער תנועת  
ונהלים תקנות של קבלה תוך וכן וכיבודם המדינה חוקי
על החלים המשרד של הכללי המנהל חוזרי והוראות
האחדות ישראל; במדינת  מאורגנת נוער  פעילות כל
במדינת העולם  בתפיסת ומרכזי חשוב ערך  היא
הצטרפות המונעת תנועה  תוכר לא  לפיכך ישראל,

לאום; או דת עדה, מטעמי חניכים

יבוא: אחרי פסקה (6)  (2)

של קיומן - פורמליים בלתי פעילות מאפייני קיום (7)"
של הפעולה מאפייני את והמעמיקות המחזקות פעולות
השונים: בממדיו שימוש תוך פורמלי, הבלתי החינוך
מגוון ועזיבה, להצטרפות  חופשית בחירה  התנדבות,
בין וסימטריה שוויון יחסי  ומשתנה,  רחב פעילויות
בעלות ופעולות טקסים קיום המדריכים, לבין החניכים
המאפשרות פעולות וקיום וערכית חברתית משמעות

בכך." וכיוצא התנסות

יבוא: העיקריים למבחנים 9 סעיף במקום .3

בהתאוששות "תנועה

השנים   5 מתוך   4 במהלך ברציפות שנתמכה  תנועה (9)
התנועה כי מתברר  שבה התמיכה, לשנת  שקדמו
"תנועה תוגדר הכמותיות הסף  בדרישות עומדת אינה
מסלול של הבראה; אורך בהתאוששות", ותיכנס למסלול
התנועה של קיומה שנות למספר בהתאם יהיה ההבראה

הזו: הטבלה לפי בישראל,

משך קיומה של
בשנים ההתאוששותהתנועה מסלול אורך

אחת; אחרי10-1 שנה של מסלול ההבראה
דוח להגיש התנועה תידרש זו שנה
לניתוח הדוח בכפוף הבראה למינהל;
יכול התאוששות מגמת ולהוכחת
התמיכות לוועדת להמליץ המינהל

ההתאוששות שנת של הארכה על

שלוש40-11 עד  של ההבראה מסלול 
תידרש אלה משנים אחת בכל שנים;
למינהל; הבראה דוח להגיש התנועה
ולהוכחת מגמת הדוח בכפוף לניתוח
להמליץ המינהל יכול התאוששות
המשך מסלול לוועדת התמיכות על

ההתאוששות

ויותר שנים,41 חמש עד של ההבראה מסלול
תידרש אלה משנים אחת בכל
למינהל; הבראה דוח להגיש התנועה
ולהוכחת מגמת הדוח בכפוף לניתוח
להמליץ המינהל יכול התאוששות
המשך מסלול לוועדת התמיכות על

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

.3634 עמ' התשס"ז, 2  י"פ



24.8.2008 התשס"ח, באב כ"ג ,5842 הפרסומים ילקוט 4470

לה, שניתנה התמיכה למרות התאוששה שלא תנועה  
בקשת להגיש תוכל ולא נוספת, שנה להיתמך תוכל לא
בתנועה התמיכה  שנתיים; כעבור אלא מועמדות 

התקנה. מתקציב 0.48% על תעלה לא בהתאוששות

נתמכה  שלא "ובלבד אחרי העיקריים, 10 למבחנים בסעיף .4
להגשת שקדמו  בשנתיים המשרד בידי נוער כתנועת 
בשם ובמאפיינים תשתמש בסמלים, יבוא "ושלא הבקשה"

כלשהיא". ומוכרת קיימת לתנועה הייחודיים

בטל. - העיקריים למבחנים 11 סעיף .5

תנועת "כל אחרי העיקריים, למבחנים 14(ב)(1) בסעיף .6
"נתמכת"; יבוא נוער"

"הרשות במקום העיקריים, למבחנים 15(ד)(3) בסעיף .7
הלאומית "הרשות יבוא בדרכים" לבטיחות החדשה

בדרכים". לבטיחות

י"ג" בני "ושל  למבחנים העיקריים, אחרי 16(א)(1) בסעיף .8
לימוד חוק לפי את חוק לימודיהם שסיימו אלה "ושל יבוא
התשמ"ח- מיוחד, חינוך  חוק או התשי"ט-31949, חובה,
"ואינם מתוקצבים אחרי וכן לימודיהם" סיום  עם ,41988
תינתן "התמיכה יבוא אחרת"  דרך  בכל המדינה בידי

בלבד". אחת לשנה למתנדבים

(1 בינואר  בטבת התשס"ט  ה' ביום זה תיקון תחילתו של  .9
התשס"ח  בטבת כ"ג 3 ביום סעיף של תחילתו ואולם (2009

(1 בינואר 2008).

(30 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ז
 (3—1888 (חמ

יולי תמיר  
החינוך שרת

__________
.287 עמ' התש"ט, 3  ס"ח

.114 עמ' התשמ"ח, 4  ס"ח

שזכו לתמיכת משרד רשימת מוסדות הציבור
2007 בשנת הביטחון

התקציב, התשמ"ה-1985 חוק יסודות לפי

מיום ב' בניסן (בק/4) 1881 מס' הממשלה להחלטת בהתאם
,1-01.01.01.12 מס' תכ"מ הוראת ,(1997 באפריל   9) התשנ"ז
התשמ"ה-11985, התקציב, יסודות לחוק 3א לסעיף ובהתאם 
להם שאושרה הציבור מוסדות  רשימת  בזאת מתפרסמת
התמיכה סכום  בציון  ,2007 בשנת הביטחון  ממשרד תמיכה 

שאושר לכל מוסד:

המוסד שם

שאושר הסכום
בשקלים לתמיכה

חדשים

צה"ל נכי 8,056,000ארגון

מרכז - לבנים יד 2,370,000ארגון

לדרוזים לבנים יד בית 2,000,000אגודת

המוסד שם

שאושר הסכום
בשקלים לתמיכה

חדשים

לבנים יד  - הבדואים החללים 1,000,000הנצחת 

צה"ל ויתומי אלמנות 2,097,000ארגון

המסוקים להנצחת חללי אסון 117,000עמותה

הקשר חיל חללי להנצחת העמותה
50,000והאלקטרוניקה

הנח"ל חללי להנצחת 25,000העמותה

גבעתי חטיבת 105,000בית

התותחנים 100,000יד

ומכון מוזיאון - שטורמן חיים בית
האזור 100,000לידיעת

ציון גוש בני 25,000אגודת

ממלכתי אתר הנצחה התחמושת - 100,000גבעת

ליד בית להנצחת חללי 56,000עמותה

הצנחנים להנצחת חללי 30,000עמותה

ירושלים משחררי הצנחנים ותיקי 220,000עמותת

ובבטחה בהשקט 25,000עמותת

דוד בני 10,000עמותת

בתמר אעלה 20,000עמותת

ארבע בקרית ניר 20,000ישיבת

ומתנדבות עובדות נשים תנועת - 100,000נעמ"ת

החימוש חיל 30,000עמותת

האוויר חיל 30,000עמותת

הצנחנים חללי במשפחות לטיפול 30,000הקרן

צה"ל חיילי עמותת - בלילה ערים
80,000שהיו בשבי

לנשים ציוניות עולמית - הסתדרות 50,000ויצ"ו

חללי לחברות נפשית לתמיכה העמותה
60,000צה"ל

לעיוורים מרכזית 100,000ספריה

לצה"ל קבע שירות גמלאי אגודת - 1,000,000צוות

- הלאומי הצבאי הארגון חיילי ברית
70,000אצ"ל

לח"י לוחמי מורשת להנצחת 70,000עמותה

ההגנה חברי של הארצי 187,000הארגון

יהודה 260,000נצח

__________
.60 עמ' התשמ"ה, 1   ס"ח
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המוסד שם

שאושר הסכום
בשקלים לתמיכה

חדשים

ישראל ע"ש  כוח המגן העמותה לחקר
60,000גלילי

לישראל טכנולוגי מכון 15,000הטכניון

יפה ישראל לארץ 80,000המועצה

למתנדבים הלאומי הארגון - שראל
450,000בישראל

ירושלים - לצה"ל מתנדבים 55,000אגודת

והצלה חילוץ איתור - 310,000זק"א

הפלמ"ח 20,000דור

לעזרה ישראלית  עמותה  - ער"ן
נפשית 200,000ראשונה

ישראל 50,000נגישות

(20 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"ז
 (3—1888 (חמ

בוכריס פנחס  
                 המנהל הכללי של משרד הביטחון

לשנות דוחות להגשת הטפסים מספרי בדבר הודעה
ו–2007 2006 המס

לפי התשמ"ב-1982, וחשבון), דין (טופס הכנסה מס תקנות לפי
אינפלציה), (תיאומים בשל הכנסה מס חוק הכנסה, לפי מס פקודת

התשי"ט-1959, הון, השקעות לעידוד חוק לפי התשמ"ה-1985,
(הקלות במס חקיקה) (תיקוני המדינה במשק הסדרים ולפי תקנות

התשנ"א-1990 לחקלאים), סיוע להסדרי בקשר

דין  מס הכנסה (טופס 1 לתקנות לפי תקנה בתוקף סמכותי
לפקודת  ד' 2 לחלק רביעי פרק לפי התשמ"ב-11982, וחשבון),
לפקודה, 240ב(א) סעיף  לפי הפקודה), - (להלן הכנסה2  מס
אינפלציה),  בשל (תיאומים הכנסה מס לחוק  25 סעיף לפי
הון, השקעות לעידוד לחוק 81א סעיף לפי  התשמ"ה-31985,
במשק  הסדרים לתקנות ו–9  7 תקנות ולפי  התשי"ט-41959,
הסיוע להסדרי  בקשר מס (הקלות  חקיקה)  (תיקוני המדינה 

לאמור: מודיע אני התשנ"א-51990, לחקלאים),

לעניין   2007 המס לשנת דוחות להגשת הטפסים מספרי
הם: הנלווים והטפסים לפקודה 131 או 135 הסעיפים

המס 2007. 1301 לשנת טופס .1

המס 2007. 0135 לשנת טופס .2

המס 2007. ב' לשנת 1214 ונספח טופס .3

ולטופס   1301 לטופס  (נספח   2007 המס  לשנת  6111 טופס .4
.(1214

__________
.1434 עמ' התשמ"ב, 1   ק"ת

התשס"ח, ס"ח ;120 עמ' ,6 חדש נוסח  ישראל, מדינת דיני    2 

עמ' 524.  
.172 עמ' התשמ"ה, 3   ס"ח

.234 עמ' התשי"ט, 4   ס"ח

.181 עמ' התשנ"א, 5   ק"ת

המס 2007. 1323 לשנת טופס .5

המס 2007. 1220 לשנת טופס .6

.2007 המס לשנת 1392א' טופס .7

.2007 המס לשנת 1392ב' טופס .8

.2007 המס לשנת 1392ג' טופס .9

.2007 המס לשנת 1392ד' טופס .10

ו–7 ורשימות 1, 6 ,5 ,4 ,3 אינפלציוני תיאום לדוח נספחים .11
המס 2007. ו–4 לנספח 7 לשנת 3 ,2

המס 2007. 1320 לשנת טופס .12

המס 2007. 1321 לשנת טופס .13

המס 2007. 1324 לשנת טופס .14

המס 2007. 1399 לשנת טופס .15

המס 2007. 1322 לשנת טופס .16

המס 2007. 1325 לשנת טופס .17

המס 2007. 1326 לשנת טופס .18

.2007 המס לשנת 1326א' טופס .19

.1304 טופס .20

.1504 טופס .21

.118 טופס .22

.119 טופס .23

המס 2007. 134 לשנת טופס .24

המס 2007. 158 לשנת טופס .25

.1213 טופס .26

.1385 טופס .27

.4431 טופס .28

.4435 טופס .29

.4440 טופס .30

.150 טופס .31

1327 לשנת 2007. טופס .32

151ח. טופס .33

.141 טופס .34

.142 טופס .35

.143 טופס .36

.144 טופס .37

.147 טופס .38

.148 טופס .39

טופס 149.  40

(2 במאי 2007)6, באייר התשס"ז י"ד מיום על הודעתי ונוסף
פרק  לעניין  2006 המס לשנת דוחות להגשת הטפסים מספרי
והטפסים  ולעניין סעיף 131 לפקודה לפקודה 2 לחלק ד' רביעי

הם: הנלווים

1327 לשנת 2006. טופס .1

151ח. טופס .2

.141 טופס .3

__________
.3375 עמ' התשס"ז, 6   י"פ
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.142 טופס .4

.143 טופס .5

.144 טופס .6

.147 טופס .7

.148 טופס .8

.149 טופס .9

(30 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ז
 (3—720 (חמ

נסרדישי יהודה  
מנהל רשות המסים בישראל    

פטנטים עורכי בחינות בדבר הודעה
מסמכים דין, הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי תקנות לפי

התשכ"ח-1968 ואגרות),

הלשכה, (נוהלי הפטנטים לתקנות 124(ב) לתקנה בהתאם
תקנות   - (להלן  התשכ"ח-11968  ואגרות), מסמכים  דין, סדרי
כעורכי להירשם כי הבחינות למבקשים מודיע אני הפטנטים),

בתאריכים שלהלן: פטנטים יתקיימו

 9) התשס"ט  בחשוון י"א א', ביום פה, בעל הבחינות  (1)
התשס"ט (11 בנובמבר  י"ג בחשוון ג', 2008) וביום בנובמבר

.9.00 בשעה החל ,(2008

בחשוון התשס"ט (18 בנובמבר  כ' ג', ביום הבחינה בכתב:  (2)
כ"א ד', וביום וביוטכנולוגיה כימיה בתחומים (2008
מכניקה, בתחומים ,(2008 בנובמבר   19) התשס"ט בחשוון
בהתאם  הבחינה -  9.00 בשעה ואלקטרוניקה, מחשבים
הבחינה  -  14.00 ובשעה  הפטנטים לתקנות  130 לתקנות

הפטנטים. לתקנות 129 לתקנה בהתאם

המעוניין  על הפטנטים, לתקנות  126 לתקנה בהתאם
כך, על הפטנטים לרשם להודיע האמורות בבחינות להיבחן
בהודעתו לציין  הבחינה,  מועד לפני ימים מחודש  יאוחר  לא
להודעתו ולצרף להיבחן, מבקש הוא שבהם הנושאים את
לכל  חדשים 158 שקלים בחינה בסך אגרות תשלום קבלה על
,0241452 חשבון מס'  הדואר, בבנק ישולמו האגרות בחינה. 
שרת דרך או הפטנטים לשכת של רגיל תשלום שובר באמצעות

האינטרנט. באמצעות הממשלתי התשלומים

הפטנטים רשות אתר בכתובת נמצאים ההרשמה נוהלי
.www.patents.gov.il

(14 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ג
 (3—884 (חמ

מאיר נועם  
המדגמים הפטנטים רשם

המסחר וסימני __________
.1140 עמ' התשכ"ח, 1  ק"ת

שיופנו הגבלת מספר התובענות בדבר הודעה
תל–אביב-יפו השלום משפט בבית מהו"ת לפגישת

התשמ"ד-1984 האזרחי, הדין סדר תקנות לפי

לתקנות 99י(ב) תקנה לפי סמכותי  בתוקף כי מודיע  אני
בכל  כי התקנות), - התשמ"ד-11984 (להלן האזרחי, הדין סדר
(1 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול א' שמיום מהתקופות אחת
י"ב ומיום ,(2009 באוגוסט   31) התשס"ט באלול י"א יום עד
התש"ע ט"ז באייר יום עד (1 בספטמבר 2009) התשס"ט באלול

בלבד  5,000 תביעות מהו"ת לפגישת יופנו (2010 (30 באפריל 
השלום משפט לבית שיוגשו האזרחיות התביעות מתוך - 
לפגישת להפנותן יש לתקנות 99י(א) תקנה תל–אביב-יפו ושלפי
תביעה כל בחירת בדרך של - מאגר התביעות) - (להלן מהו"ת
כפי התביעה, של  מספרה פי על התביעות ממאגר  שלישית

המשפט. בית במזכירות שנקבע

(18 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ז
 (3—1778 (חמ

שופט גל, משה  
מנהל בתי המשפט

לאשראי הממוצעת הכוללת העלות בדבר  הודעה
לציבור הניתן צמוד לא

חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993 הלוואות חוק הסדרת לפי

חוץ–בנקאיות, הלוואות הסדרת לחוק 5(א) סעיף לפי
הכוללת העלות ששיעור מודיע ישראל בנק התשנ"ג-11993,
 2008 מרס בחודש הניתן לציבור לא צמוד לאשראי הממוצעת

אחוזים. 6.65 היה

(1 ביוני 2008) התשס"ח באייר כ"ז
 (3—2468 (חמ

דוד גבע  
ולדיווח למידע היחידה מנהל

הבנקים על הפיקוח
בנק ישראל             __________

.174 עמ' התשנ"ג, 1  ס"ח

לאשראי הממוצעת הכוללת העלות בדבר  הודעה
לציבור הניתן צמוד לא

חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993 הלוואות חוק הסדרת לפי

חוץ–בנקאיות, הלוואות הסדרת לחוק 5(א) סעיף לפי
הכוללת העלות ששיעור מודיע ישראל בנק התשנ"ג-11993,
 2008 אפריל בחודש לציבור הניתן צמוד לא לאשראי הממוצעת

אחוזים. 6.14 היה

(9 ביולי 2008) בתמוז התשס"ח ו'
 (3—2468 (חמ

דוד גבע  
ולדיווח למידע היחידה מנהל

הבנקים על הפיקוח
בנק ישראל             __________

.174 עמ' התשנ"ג, 1  ס"ח

לאשראי הממוצעת הכוללת העלות בדבר  הודעה
לציבור הניתן צמוד לא

חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993 הלוואות חוק הסדרת לפי

חוץ–בנקאיות, הלוואות הסדרת לחוק 5(א) סעיף לפי
הכוללת העלות ששיעור מודיע ישראל בנק התשנ"ג-11993,
 2008 מאי בחודש הניתן לציבור לא צמוד לאשראי הממוצעת

אחוזים. 6.18 היה

(28 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ה
 (3—2468 (חמ

דוד גבע  
ולדיווח למידע היחידה מנהל

הבנקים על הפיקוח
בנק ישראל             

__________
86 ועמ' 850. עמ' התשס"ח, ;198 עמ' התשמ"ד, 1  ק"ת



4473 24.8.2008 התשס"ח, באב כ"ג ,5842 הפרסומים ילקוט

מרשם תכשירי מחירון של מיוחד עדכון על הודעה
(מחירים ושירותים תכשירים מחירי על הפיקוח צו לפי

התשס"א-2001 מרשם), תכשירי שהם לתכשירים מרביים

מחירי הפיקוח על ו–(ד) לצו 3(ג) לפי סעיף בתוקף סמכותי
תכשירי שהם לתכשירים מרביים (מחירים ושירותים מצרכים
בממוצע שינוי עקב כי מודיעה אני התשס"א-12001, מרשם),
לעומת אחוזים שלושה על  העולה בשיעור  החליפין שערי
(1 ביולי 2008), התשס"ח בסיוון כ"ח ביום החליפין שער ממוצע
באלול א' ביום מרשם של תכשירי המרביים המחירים יעודכנו
.4.39% של בשיעור מיוחד עדכון (1 בספטמבר 2008) התשס"ח

(17 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ט"ז

 (3—2722 (חמ
רלב"ג רות  

המפקחת על המחירים
הבריאות משרד

__________
.115 עמ' התשס"ח, ;412 עמ' התשס"א, 1  ק"ת

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

התשכ"ט-1969

/12639 מס' רישום גוש של הזכויות לוח כי להודיע הריני
היום הוצג חיפה, נפת 10831/חיפה), שומה מגוש (חלק חיפה
אזור המקרקעין, הסדר פקיד בלשכת לעיון יום, שלושים למשך
,(14 קומה הממשלה, (קרית 15א פלי"ם שברח' חיפה, הסדר
חיפה, קרית חיפה, בעיריית מחוז הממונה על חיפה, ובלשכת

חיפה. הממשלה,

(24 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"א

חיים לרדו  
המקרקעין הסדר פקיד

חיפה הסדר אזור

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

התשכ"ט-1969

/12640 מס' רישום גוש של הזכויות לוח כי להודיע הריני
היום הוצג חיפה, נפת 10831/חיפה), שומה מגוש (חלק חיפה
אזור המקרקעין, הסדר פקיד בלשכת לעיון יום, שלושים למשך
,(14 קומה הממשלה, (קרית 15א פלי"ם שברח' חיפה, הסדר
קרית חיפה, מחוז על הממונה ובלשכת חיפה בעיריית חיפה

חיפה. הממשלה,

(31 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ח

חיים לרדו  
המקרקעין הסדר פקיד

חיפה הסדר אזור

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

התשכ"ט-1969

מס' רישום גושי של  הזכויות לוחות כי  להודיע הריני
ביום הוצגו כנרת, נפת 15402/עילבון, ,15401 ,15430 ,15429
יום לעיון למשך שלושים (31 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ח

לב בבניין כנרת,  הסדר אזור המקרקעין, הסדר פקיד  בלשכת
המקומית במועצה עילית, נצרת ,16 המלאכה רח'  העסקים, 
הממשלה, בית מחוז הצפון, ממונה הרשויות, ובלשכת עילבון

עילית. נצרת

(31 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ח

חיים לרדו  
המקרקעין הסדר פקיד

כנרת הסדר אזור

השיתופיות האגודות פקודת לפי הודעות
שיתופיות רישום אגודות על הודעות

האגודות: בעניין נתונים להלן

שיתופית אגודה - אלומות מילואים קרנות האגודה: שם (1)
בע"מ. חקלאית

האגודה: 005101-1―57. מס'  

אלומות 15223. תחתון, גליל ד"נ המען:  

(17 ביולי 2008). התשס"ח בתמוז י"ד רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

שיתופית אגודה - סאלד כפר קיבוץ חברי האגודה: שם (2)
בע"מ. חקלאית

האגודה: 005102-9―57. מס'  

סאלד 12230. כפר עליון, גליל ד"נ המען:  

(17 ביולי 2008). התשס"ח בתמוז י"ד רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה כפר סאלד - אחזקות האגודה: שם (3)
בע"מ.

האגודה: 005103-7―57. מס'  

סאלד 12230. כפר עליון, גליל ד"נ המען:  

(17 ביולי 2008). התשס"ח בתמוז י"ד רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

קהילתית להתיישבות אגודה - סופה מתיישבי האגודה: שם (4)
בע"מ.

האגודה: 005104-5―57. מס'  

סופה 85457. הנגב, ד"נ המען:  

(17 ביולי 2008). התשס"ח בתמוז י"ד רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג

קהילתית. להתיישבות אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה - השרון משמר עסקי האגודה: שם (5)
בע"מ.

האגודה: 005105-2―57. מס'  

המען: משמר השרון, משמר השרון 40270.  

(17 ביולי 2008). התשס"ח בתמוז י"ד רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג
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בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה - האגודה: קלטה שם (6)
האגודה: 005106-0―57. מס'  

הנגב, חצרים 85420. המען: ד"נ  
(17 ביולי 2008). התשס"ח בתמוז י"ד רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה - חצרים יזמויות האגודה: שם (7)
בע"מ.

האגודה: 005107-8―57. מס'  
הנגב, חצרים 85420. המען: ד"נ  

(17 ביולי 2008). התשס"ח בתמוז י"ד רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה - במדבר האגודה: נוה שם (8)
האגודה: 005108-6―57. מס'  

הנגב, חצרים 85420. המען: ד"נ  
(17 ביולי 2008). התשס"ח בתמוז י"ד רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה - הארץ האגודה: דגת שם (9)
האגודה: 005109-4―57. מס'  

עמל) 19150. (תל דוד ניר שאן, בית עמק ד"נ המען:  

(23 ביולי 2008). התשס"ח בתמוז כ' רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה - עסקים אדמית האגודה: שם (10)
בע"מ.

האגודה: 005110-2―57. מס'  
מערבי, אדמית 22875. גליל המען: ד"נ  

(23 ביולי 2008). התשס"ח בתמוז כ' רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה - הסוללים נוטעי האגודה: שם (11)
בע"מ.

האגודה: 005111-0―57. מס'  
הסוללים 17905. המוביל, ד"נ המען:  

(23 ביולי 2008). התשס"ח בתמוז כ' רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

(23 ביולי 2008) בתמוז התשס"ח כ'

זליגמן אורי
השיתופיות האגודות רשם

שיתופית אגודה רישום ביטול
קופת"ג האגודה  לפירוק צו ניתן  26.2.2008 וביום הואיל
וגומי בע"מ, אג"ש בע"מ,  צמיגים מפעלי "אליאנס" עובדי של
הפרסומים בילקוט פורסם זה וצו ,57-001362-3 האגודה מס'
ביום הושלם והפירוק הנ"ל והואיל ,2937 עמ' התשס"ח, ,5799
נמחק הנ"ל האגודה שרישום  הודעה  בזה נמסרת ,21.7.2008

האגודה חדלה שעה  ומאותה השיתופיות האגודות  מספר
מאוגד. כגוף מלשמש

(21 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"ח

זליגמן אורי
השיתופיות האגודות רשם

לנושים והודעות מפרקים מינוי פירוק, צווי
השיתופיות האגודות לפקודת ,46 לפי סעיף בתוקף סמכותי

האגודות: פירוק על בזה מצווה אני

של לקידום הבניה מרכזית אג"ש - פינה) ההר (אבן ראש (1)
.57-002960-3 האגודה מס' בע"מ, אמנה חברי

האגודות  סעיף 48 לפקודת לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
מדוד דגני, יזהר עו"ד את למפרק ממנה אני השיתופיות,
ירושלים ,27 היסוד קרן רח' דין, עורכי חברת ושות', רותם

.94188

שיתופית חקלאית  אגודה אחזקות - השיטה חקלאות  (2)
.57-003824-0 האגודה מס' בע"מ,

האגודות  לפקודת  48 סעיף  לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
כהן דגן, משלמה עו"ד גיל את ממנה למפרק השיתופיות, אני

.36680 נשר ,50 בר יהודה ושות', דרך

בע"מ, שיתופית חקלאית אגודה - כבלים ומוליכים טלדור (3)
.57-003890-1 האגודה מס'

האגודות  לפקודת  48 סעיף  לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
מלבנון, הלל, יובל עו"ד את למפרק ממנה אני השיתופיות,

.52522 גן רמת ,6 החילזון רח' ושות', אקוניס

האגודה מס' בע"מ, חקלאית שיתופית  אגודה - הייליט (4)
.57-003891-9

האגודות  לפקודת  48 סעיף  לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
מלבנון, הלל, יובל עו"ד את למפרק ממנה אני השיתופיות,

.52522 גן רמת ,6 החילזון רח' ושות', אקוניס

(פירוק), השיתופיות האגודות  תקנות  להוראות בהתאם
את האגודה להגיש תביעה מן כל בעל נדרש התשמ"ד-1984,
פרסום הודעה למפרק בתוך שישים ימים מיום תביעתו בכתב

מענו. לפי זו

אגודה  חבר רשאי כל ו–51 לפקודה, (2)46 לסעיפים בהתאם
המסחר והתעסוקה בתוך התעשיה שר זה לפני צו לערער על

ברשומות. מיום פרסומו ימים שישים

(20 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"ז

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

המשפט בית ידי על חברות לפירוק בקשה

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1237/08 אזרחי תיק

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

 Elite Protection Security Services & חברת פירוק ובעניין
 107  CROWTHER ,(בבריטניה הרשומה זרה Products Ltd (חברה

,ROAD, SOUTH NORWOOD, LONDON
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ת"ז עוז, אלדד .2 ;022754816 ת"ז עוז, משה .1 והמבקשים:
,23 מנחם בגין מדרך ושות', זליגמן מ' עו"ד ע"י ב"כ ,031520539

.03-7101617 פקס' ,03-7101616 טל' ,66184 אביב תל

בוקסר, יניב עו"ד ב"כ ע"י ,022233838 ת"ז עוז, דוד המשיב:
טל' ,64733 אביב  תל  משפט), אמות (בית   8 המלך שאול  שד'

.03-6912332 פקס' ,03-6919977

לבית  בקשה 21.2.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

4.9.2008 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

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

.28.8.2008 ביום

מבקשת העתק רשאילצלם זאת, שיבקש משתתף או נושה
המבקשים. בכתובת הפירוק

עו"ד ברדוגו, אלעד  
כוח המבקשים בא

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

בע"מ  ניר  מרחבי
(51-273688-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,11.00 בשעה ,25.9.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,10 מאנה
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, רוזנבוים, יוסף

ומשכנתאות בע"מ החברה להשקעות
(51-006738-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפת נושים כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של נושים אסיפת כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אבא במשרדי החברה, רח' ,11.00 בשעה ,23.9.2008 תתכנס ביום
ומינוי עסקיה החברה מצב על דוח לשם הגשת גן, רמת ,3 הלל

לחברה. מפרק

עו"ד דוד,      נטע

החברה כוח באת

בע"מ אינוואסק
(51-387682-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ועידה שיחת באמצעות ,16.00 בשעה ,25.9.2008 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ,03-6167055 טלפונית בטלפון
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק שמולביץ, אשר ד"ר

ו–2057 בע"מ  466 281 בגושים 405, חלקה
(51-050164-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
דיסקונט בנק  במשרדי  ,10.00 בשעה ,28.9.2008 ביום תתכנס 
תל ,7 קומה סונול, מגדל ,52 בגין מנחם דרך בע"מ, לישראל
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, וקסברג, יצחק

בע"מ הובלות יאיר ח.
(51-235336-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרב במשרדי המפרק, רח' ,10.00 בשעה ,30.9.2008 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם לציון, ראשון ,6 נריה
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, טל, שרון

בע"מ ושיקום החלמה א.ב.
(51-235214-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,31.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' חכם, מלצר עו"ד חיה את מרצון ולמנות החברה את לפרק

אזור התעשיה נתניה, למפרקת החברה. ,7 גיבורי ישראל

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,
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בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת עו"ד, חיה מלצר חכם,

דין בע"מ  - משרד עורכי גרינגליק צבי
(51-289794-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,11.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
גרינגליק, ת"ז צבי עו"ד ולמנות את מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק גן, רמת ,12 בגין מנחם מרח' ,54147822

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק גרינגליק, צבי

הידרה ווירלס בע"מ
(51-340297-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,4.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אפללו, עו"ד יהונתן את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק ,09-8359662 טל' נתניה, ,24 גיבורי ישראל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, אפללו, יהונתן

בע"מ השקעות סטרינג
(51-262136-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,54201520 אור, ת"ז ליניר את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,24 יבנה רח' כהן, גיל עו"ד אצל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק אור, ליניר

בע"מ עסקי שת"פ
(51-214795-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ליבוביץ, עו"ד רונן את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק ,03-5624456 תל אביב, טל' ,2 טברסקי

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, ליבוביץ', רונן

בע"מ וקבלנות הנדסה שרותי חרוד
(51-172552-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,27.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
דבורה מרח' וולפסון, ולמנות את ראובן מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,18 הנביאה

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, הרשקוביץ, ירון

ברייט סקיי בע"מ
(51-355293-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בגין מנחם מרח' יוספי, ולמנות את לוי מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק דגן, בית ,50

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,
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בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק יוספי, לוי

בע"מ קווים וילנאי
(51-257877-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
משד' זקס, יצחק עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,64927 אביב תל ,8 המלך שאול

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, זקס, יצחק

בע"מ פי.אר. וילנאי
(51-298562-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
משד' זקס, יצחק עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,64927 אביב תל ,8 המלך שאול

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, זקס, יצחק

פרסום וילנאי מקבוצת וילנאי בע"מ
(51-298588-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
משד' זקס, יצחק עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,64927 אביב תל ,8 המלך שאול

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, זקס, יצחק

בע"מ נקסט נט בר-דוד
(51-379449-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,5.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גולן, מרדכי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
,09-8340179 פקס' ,09-8337377 טל' ,42390 נתניה ,25 הרצל

החברה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, גולן, מרדכי

בע"מ (1994) מדיה אינטרטיימנט ניו נ.מ.
(51-199258-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
על ויתור לאחר ,1.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
את  לפרק החלטה התקבלה 21 ימים, מוקדמת של מתן הודעה
,055438444 ת"ז קונפורטי, עמוס עו"ד את ולמנות מרצון החברה
למפרק ,61296 אביב תל ,9 העם אחד מרח' ,12308 מס' רישיון

החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, קונפורטי, עמוס

בע"מ יזמות ק.ו.ה.א
(51-355683-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז קפלינסקי,  תמיר את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק 

החברה. למפרק ויתקין, כפר ,8 המגדלור מרח' ,028714491
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את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק קפלינסקי, תמיר

בע"מ (1997) כל אדם טלרום שירותי
(51-244845-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז יקותיאל,  גיא  עו"ד את ולמנות מרצון החברה  את לפרק 
החברה. למפרק גן, רמת ,16 מרח' אבא הלל סילבר ,034417485

מפרק עו"ד, יקותיאל, גיא

בע"מ מבטח אחזקות אשטרום
(51-244843-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז יקותיאל,  גיא  עו"ד את ולמנות מרצון החברה  את לפרק 
החברה. למפרק גן, רמת ,16 מרח' אבא הלל סילבר ,034417485

מפרק עו"ד, יקותיאל, גיא

בע"מ (אירופה) נכסים קיסטרון
(51-401772-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז יקותיאל,  גיא  עו"ד את ולמנות מרצון החברה  את לפרק 
החברה. למפרק גן, רמת ,16 מרח' אבא הלל סילבר ,034417485

מפרק עו"ד, יקותיאל, גיא

בע"מ והשקעות בנוי אש אדם
(51-265778-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,4.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז הושיה, אמיר ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק גן, רמת ,20 גרנדוס מרח' ,28012482

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק הושיה, אמיר

והנדסה בע"מ שרותי מגן
(51-163525-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברים שכל לאחר ,6.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה

החברה. למפרק ,95484 ירושלים ,5 חפצדי מרח' פלייסיג, עמי

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, פלייסיג, עמי

בע"מ אנרגיה טורל
(51-208885-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,27.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
אפרים, רמי עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה
למפרק ,64683 תל–אביב-יפו ,26 מרח' בצלאל ,056556848 ת"ז

החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, אפרים, רמי

בע"מ אדם וכח לבניין חברה מאתיים
(51-230344-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,27.11.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז מיכאל אדרי, ולמנות את החברה מרצון לפרק את החלטה

החברה. למפרק מיבנה, ,64832603
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את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק אדרי, מיכאל

בע"מ ישראל ורטיקלנט
(51-284243-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ברי לבנפלד, עו"ד את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק ירושלים, ,22 ריבלין

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, לבנפלד, ברי

בע"מ ופיתוח שירותים (1999) היטק עדי
(51-282794-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בעלי שכל לאחר ,17.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ימים   21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם  על ויתרו המניות
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
למפרק השרון, הוד ,12 רש"י מרח' ,058320177 ת"ז עופר, נחמיה

החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עופר, נחמיה

בע"מ ושירותים הובלות י.ש.מ.
(51-333097-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,4.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
זכרון  מרח' מנצור, שאול את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק תקוה, פתח ,10 יעקב

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק מנצור, שאול

כמיגן בע"מ
(51-355058-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בעלי שכל לאחר ,5.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ימים   21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם  על ויתרו המניות
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
חדרה, 28א, יפה הלל מרח' ,031450018 יצחקי, ת"ז עו"ד אייל

החברה. למפרק

ברינקר         דני

האסיפה ראש יושב

בע"מ ניהול פיננסי אטריום
(51-312177-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בעלי שכל לאחר ,5.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ימים   21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם  על ויתרו המניות
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
חדרה, 28א, יפה הלל מרח' ,031450018 יצחקי, ת"ז עו"ד אייל

החברה. למפרק

נתנזון          דב

האסיפה ראש יושב

בע"מ וולף יעוץ כלכלי הילמן,
(51-289185-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,007395601 וולף, ת"ז אורי את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק גן, רמת ספורט, גיבור בית ,7 בגין מנחם מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק אורי וולף,
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בע"מ קום דוט סיבואו
(51-355381-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,3.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז ניצן שנער, את ולמנות מרצון  החברה לפרק את החלטה
מימון, ואת ליאור הרצליה, ,12 שניאור זלמן מרח' ,038931218

החברה. למפרקי השרון, רמת ,42 מרח' הבנים ,033541285 ת"ז

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

המפרקים הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מימון שנער     ליאור        ניצן

מ פ ר ק י ם    

בע"מ  - (צפון) מנוסה
(51-246859-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בעלי שכל לאחר ,10.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ימים   21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם  על ויתרו המניות
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
למפרק חולון, ,8 הלהב מרח' ,054963376 ת"ז דימור, אדי את

החברה.

מפרק דימור, אדי

בע"מ ליאור ניר דפוס
(51-256368-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בעלי שכל לאחר ,3.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ימים   21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם  על ויתרו המניות
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
למפרק סבא, כפר ,31 חי תל מרח'  ,58618653 ת"ז ליאור, ניר

החברה.

מפרק ליאור, ניר

בע"מ תקשורת ריאלטק
(51-250689-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

בעלי שכל לאחר ,3.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ימים   21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם  על ויתרו המניות
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
למפרק רעננה, ,32 חזן יעקב מרח' ,53291680 ת"ז ילין, רונן את

החברה.

מפרק רונן ילין,

בע"מ אופנה אגם
(51-314649-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בעלי שכל לאחר ,31.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ימים   21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם  על ויתרו המניות
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
אילת, ,12 דפדוף ממשעול ,022175731 ת"ז אוברלנדר,  אלון 

החברה. למפרק

מפרק אוברלנדר, אלון

בע"מ מהנדסים זבו
(51-389193-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בעלי שכל לאחר ,5.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ימים   21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם  על ויתרו המניות
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
תל ,9 גורדון י"ל מרח' ,009425539 ת"ז בן–זאב, אור אברהם

החברה. למפרק אביב,

מפרק בן–זאב, אור אברהם

לקרוס בע"מ
(51-298922-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,11.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' חיים, ישראל רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,6 אהליאב

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רו"ח, חיים, ישראל


