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תיקון תקנון הכנסת
לפי	חוק–יסוד:	הכנסת

לפי	סעיף	155	לתקנון	הכנסת1,	מתפרסם	בזה	תיקון	לתקנון	
התש"ע	 באדר	 כ"ג	 ביום	 בישיבתה	 אישרה	 שהכנסת	 הכנסת,	

)				9	במרס	2010(:

מחיקת כותרות בחלק א'

יושב	1. ראשון:	 "פרק	 הכנסת",	 ארגון	 א':	 "חלק	 הכותרות	
ראש	הכנסת	והסגנים",	"פרק	שני:	ועדות",	"פרק	שלישי:	
לתקנון	 א'	 בחלק	 הכנסת"	 חברי	 רביעי:	 ו"פרק	 סיעות"	

הכנסת	-	יימחקו.

תיקון סעיף 10

בסעיף	10)א(	לתקנון	הכנסת	-	2.

יבוא	 )4(,	ברישה,	אחרי	"שכללה	את	שמו"	 	בפסקה	 )1(
)3(	של	סעיף	 )1(	או	 "אם	התפלגה	לפי	הוראות	פסקאות	
59	לחוק	הכנסת,	התשנ"ד-21994,	אף	אם	התפלגה	גם	לפי	

הוראות	פסקה	)2(	לסעיף	האמור";

	אחרי	פסקה	)4(	יבוא: )2(

	השתייכותו	הסיעתית	של	חבר	הכנסת	שהחל	 )5("
היו	 שבה	 הסיעה	 שהתפלגה	 לאחר	 בכנסת	 לכהן	
חברים	חברי	רשימת	המועמדים	שכללה	את	שמו,	
	59 סעיף	 של	 	)2( פסקה	 הוראות	 לפי	 התפלגה	 אם	

לחוק	הכנסת,	בהתאם	להוראות	אלה:

הכנסת	 חבר	 כי	 תקבע	 הכנסת	 	ועדת	 )א(
המפלגה	 את	 המייצגת	 לסיעה	 משתייך	
סעיף	 לפי	 בהסכם	 צוינה	 אליה	 שהשתייכותו	

59)2(	לחוק	הכנסת;

	על	אף	האמור	בפסקת	משנה	)א(,	מסר	חבר	 )ב(
הכנסת	לוועדת	הכנסת	הודעה	בכתב,	בתוך	24	
שעות	מעת	היותו	לחבר	הכנסת,	כי	הוא	מבקש	
שהגישה	 מפלגה	 המייצגת	 לסיעה	 להשתייך	
את	ההסכם	לפי	סעיף	59)2(	לחוק	הכנסת	ואינה	
יינתן	 משנה,	 פסקת	 באותה	 האמורה	 הסיעה	
האישור	בהתאם	להודעתו,	ובלבד	שהן	הסיעה	
שאליה	היה	אמור	להשתייך	לפי	פסקת	משנה	
)א(	והן	הסיעה	שאליה	הוא	מבקש	להשתייך,	
מסרו	לוועדת	הכנסת,	לפני	שדנה	בעניין,	את	

הסכמתן	לבקשתו."

מחיקת כותרות בחלק ב'

הכותרות	"חלק	ב':	עבודת	הכנסת",	"פרק	ראשון:	ישיבות",	3.
"פרק	 שאילתות",	 שלישי:	 "פרק	 היום",	 סדר	 שני:	 "פרק	
סדר	 א':	 ו"סימן	 כלליות"	 הוראות	 	- הדיונים	 סדר	 רביעי:	

הנאומים"	בחלק	ב'	לתקנון	הכנסת	-	יימחקו.

סימון סעיפים 28 ו–29

סעיפים	28	ו–29	לתקנון	הכנסת	יסומנו,	כסדרם,	כסעיפים	4.
156	ו–157,	ומעל	סעיף	156	תבוא	הכותרת	"חלק	ה':	הוראות	

שונות".

ביטול סעיפים 31 עד 33

סעיפים	31,	32	ו–33	לתקנון	הכנסת	-	בטלים.5.

סימון סעיף 33א

סעיף	33א	לתקנון	הכנסת	יסומן	כסעיף	6.158.

ביטול סעיפים 34 ו–35

סעיפים	34	ו–53	לתקנון	הכנסת	-	בטלים.7.

הוספת פרק שני ופרק שלישי בחלק ג'

אחרי	סעיף	24	לתקנון	הכנסת	יבוא:	8.

"פרק שני: סדר היום

סדר היום השבועי

	מזכיר	הכנסת	יפרסם,	לא	יאוחר	מיום	הישיבה	25.	 )א(
האחרון	בכל	שבוע,	את	רשימת	הנושאים	שעל	סדר	

יומה	של	הכנסת.

שבוע	 כל	 בתחילת	 יקבע	 הכנסת	 ראש	 	יושב	 )ב(
את	סדר	היום	השבועי	המפורט	של	הכנסת	בהתאם	
להוראות	סעיף	זה,	ויציגו	בישיבתה	השבועית	של	
נשיאות	הכנסת;	מזכיר	הכנסת	יפרסם,	לאחר	ישיבת	

הנשיאות,	את	סדר	היום	שנקבע.	

באלה:	 ייפתח	 הכנסת	 ישיבות	 של	 היום	 	סדר	 )ג(
ביום	ב'	-	בהצעות	להביע	אי–אמון	בממשלה,	אם	
	- ד'	 וביום	 דקה,	 בני	 בנאומים	 	- ג'	 ביום	 הוגשו,	

בתשובות	לשאילתות	דחופות.

היום	)ד( סדר	 את	 יקבע	 הכנסת	 ראש	 	יושב	 )1(
של	הכנסת	כך	שישיבות	הכנסת	בימים	ב'	ו–ג'	
ולדיונים	 הממשלה	 בהצעות	 לדיונים	 יוקדשו	
בקריאה	 הכנסת	 חברי	 של	 חוק	 בהצעות	
הראשונה,	בקריאה	השניה	ובקריאה	השלישית,	
וישיבת	הכנסת	ביום	ד'	תוקדש	לדיון	בהצעות	
לדיון	מוקדם	 חוק	של	חברי	הכנסת	המובאות	
לשאילתות	 תשובות	 היום;	 לסדר	 ובהצעות	

יכול	שיינתנו	בכל	אחת	מישיבות	הכנסת.

יושב	 רשאי	 	,)1( בפסקה	 האמור	 אף	 	על	 )2(
של	 יומה	 סדר	 על	 להעמיד	 הכנסת	 ראש	
כאמור	 הכנסת	 חברי	 בהצעות	 דיון	 הכנסת	
באותה	פסקה	בימים	ב'	ו–ג',	ודיון	לפי	בקשת	
שהועמד	 שנושא	 ובלבד	 ד',	 ביום	 הממשלה	
הנושאים	 לאחר	 יידון	 היום	 סדר	 על	 כאמור	
)1(,	והודעה	על	כך	 שנקבעו	לדיון	לפי	פסקה	

תימסר	לחברי	הכנסת	לפני	תחילת	הדיון	בו.

	יושב	ראש	הכנסת	רשאי	לקבוע	סדר	יום	החורג	 )ה(
שבהן	 בנסיבות	 ו–)ד(,	 )ג(	 קטנים	 סעיפים	 מהוראות	
מתקיימות	 לא	 שבו	 בשבוע	 לרבות	 מתחייב,	 הדבר	
שבו	 בשבוע	 הכנסת,	 של	 רגילות	 ישיבות	 שלוש	
או	 השנתי	 התקציב	 חוק	 בהצעת	 דנה	 הכנסת	
של	 האחרון	 ובשבוע	 לה,	 הנלוות	 החוק	 בהצעות	

כנסי	הכנסת.
__________

1		י"פ	התשכ"ח,	עמ'	590;	התש"ע,	עמ'	2272.

2			ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	140.
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הודעה על הנחה על שולחן הכנסת

מזכיר	הכנסת	או	סגן	למזכיר	הכנסת	ימסור	לכנסת,	26.
בדבר	המסמכים	שהונחו	 הודעה	 ישיבתה,	 במהלך	

על	שולחן	הכנסת.

פרק שלישי: סדרי הדיון

צורת הדיון

	הדיונים	בכנסת	הם	סיעתיים	או	אישיים.	72. )א(

	הדיון	באלה	יהיה	סיעתי: )ב(

	כינון	הממשלה	או	התפטרותה; )1(

	הודעת	הממשלה; )2(

	הבעת	אי–אמון	בממשלה; )3(

לפי	 הממשלה	 ראש	 בהשתתפות	 	דיון	 )4(
סעיף	42)ב(	לחוק–יסוד:	הממשלה3.

הנוהל בדיון סיעתי ובדיון אישי

	בדיון	סיעתי	-	28. )א(

הזמן	 מסגרת	 את	 תקבע	 הכנסת	 	ועדת	 )1(
שיוקדש	לדיון;

	כל	סיעה	תקבע	את	שמות	חבריה	שישתתפו	 )2(
הזמן	 ובלבד	שמסגרת	 ואת	סדר	הופעתם,	 בדיון	

לכל	נואם	לא	תפחת	משלוש	דקות;

	מזכיר	הכנסת	יקבע	את	סדר	הנואמים	בין	 )3(
הסיעות	לפי	גודלן,	ואולם	חבר	הכנסת	מסיעתו	
ראשון	 לנאום	 ייקרא	 האופוזיציה	 ראש	 של	
הממשלה	 ראש	 של	 מסיעתו	 הכנסת	 וחבר	

ייקרא	לנאום	אחרון;

כשהגיע	 מהישיבה	 שנעדר	 הכנסת	 	חבר	 )4(
תורו	לנאום,	בלי	שהודיע	על	כך	מראש,	לא	יהיה	
רשאי	לנאום	בדיון,	אך	סיעתו	רשאית	להעביר	את	
מסגרת	הזמן	שהוקצבה	לו	לחבר	אחר	מהסיעה.	

	בדיון	אישי	- )ב(

	מסגרת	הזמן	לכל	נואם	תהיה	שלוש	דקות,	 )1(
אלא	אם	כן	החליט	יושב	ראש	הכנסת	על	מסגרת	

זמן	ארוכה	יותר;

למזכיר	 להודיע	 רשאי	 כנסת	 חבר	 	כל	 )2(
הכנסת	על	רצונו	להשתתף	בדיון,	ושמו	יירשם	
ברשימת	הנואמים;	הודעה	כאמור	תימסר	לפני	
תחילת	הדיון,	ואולם	רשאי	חבר	הכנסת	למסור	
הודעה	לאחר	שהחל	הדיון	וכל	עוד	לא	הודיע	

יושב	ראש	הכנסת	על	סגירת	הרשימה;	

את	 לשנות	 לבקש	 רשאי	 הכנסת	 	חבר	 )3(
שנעדר	 הכנסת	 חבר	 הנואמים;	 בסדר	 מקומו	
שהודיע	 בלי	 לנאום,	 תורו	 כשהגיע	 מהישיבה	

על	כך	מראש,	לא	יהיה	רשאי	לנאום	בדיון.

פתיחת הדיון וסיכומו

בסעיף	העומד	על	סדר	יומה	של	הכנסת	לפי	הצעתה	29.
של	הממשלה	או	של	ועדה	מוועדות	הכנסת,	למעט

בהתאם	 ויסוכם	 הדיון	 ייפתח	 חוק,	 בהצעות	 דיון	
להוראות	אלה:

יפתח	שר	או	 	בנושא	שהביאה	הממשלה	 )1(
סגן	שר	והוא	רשאי	לסכם	את	הדיון;

ראש	 יושב	 יפתח	 ועדה	 	בנושא	שהביאה	 )2(
הוועדה	או	חבר	הוועדה	שהוא	הסמיכו	לכך,	

והוא	רשאי	לסכם	את	הדיון;

שלא	 זמן	 במסגרת	 יהיו	 הפתיחה	 	דברי	 )3(
יהיו	 הסיכום	 דברי	 דקות;	 עשר	 על	 תעלה	

במסגרת	זמן	שלא	תעלה	על	חמש	דקות.

הצעה לסדר ניהול הישיבה או ההצבעה

הישיבה	30. ראש	 מיושב	 הכנסת	 חבר	 	ביקש	 )א(
רשות	להציע	הצעה	לסדר	ניהול	הישיבה	או	לסדר	
ההצבעה,	יחליט	היושב	ראש	אם	לתת	לחבר	הכנסת	
רשות	דיבור	כדי	להעלות	את	הצעתו;	מסגרת	הזמן	

להנמקת	הצעה	כאמור	לא	תעלה	על	דקה	אחת.

	במהלך	הצבעה	או	סדרת	הצבעות,	לא	תינתן	 )ב(
רשות	דיבור,	אלא	להצעה	לסדר	ההצבעה.

	יושב	ראש	הישיבה	יכריע	בהצעות	לפי	סעיף	 )ג(
זה.

רשות הדיבור של שר או סגן שר

	שר	אחד,	המדבר	בשם	הממשלה,	רשאי	לקבל	31. )א(
ובטרם	 הדיון	 משלבי	 שלב	 בכל	 הדיבור	 רשות	 את	
החלה	ההצבעה;	ביקש	שר	נוסף	לדבר	בשם	הממשלה,	
רשאי	יושב	ראש	הישיבה	לתת	לו	את	רשות	הדיבור,	

במסגרת	זמן	שלא	תעלה	על	חמש	דקות.

	על	אף	האמור	בסעיף	קטן	)א(,	בדיון	המוקדם	 )ב(
כאמור	 דיבור	 רשות	 תינתן	 פרטית	 חוק	 בהצעת	
באותו	סעיף	קטן	רק	אם	הסכים	לכך	מציע	הצעת	

החוק,	ובמסגרת	זמן	שלא	תעלה	על	חמש	דקות.

יחול	גם	לגבי	סגן	 זה	לגבי	שר	 	האמור	בסעיף	 )ג(
שר	המבקש	לדבר	בשם	הממשלה	בענייני	המשרד	

שבו	הוא	מכהן.

הודעות הממשלה

הודעה	32. בכנסת	 למסור	 עת	 בכל	 רשאית	 הממשלה	
בלי	שתיכלל	מראש	בסדר	היום,	ולפי	דרישתם	של	
52	חברי	הכנסת	שהוגשה	ליושב	ראש	הכנסת	בכתב	
בתוך	שבוע	ממועד	מסירת	ההודעה,	יתקיים	עליה	
שאחרי	 הראשונה	 הרגילה	 הכנסת	 בישיבת	 דיון	
הגשת	הדרישה,	ואולם	לפי	בקשת	הממשלה,	יידחה	

הדיון	לישיבת	הכנסת	הרגילה	שאחריה.

הודעת סיעה בנושא שאינו הצעת חוק

סיעה	33. כל	 חוק,	רשאית	 בנושא	שאינו	הצעת	 בדיון	
שלא	השתתפה	גם	בדיון	וגם	בהצבעה,	למסור,	עם	
סיום	ההצבעה,	הודעה	במסגרת	זמן	שלא	תעלה	על	

חמש	דקות.

הודעה אישית

לחבר	34. לאפשר	 רשאי	 הישיבה	 ראש	 	יושב	 )א(
לעשות ביקש	 אם	 אישית	 הודעה	 למסור	 הכנסת	

__________
3			ס"ח	התשס"א,	עמ'	158.
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כן	לצורך	תיקון	אי–הבנה	בקשר	לדבריו	בכנסת	או	
בקשר	להאשמה	שהושמעה	כלפיו	בכנסת;	נשמעה	
לאפשר	 ראש	 היושב	 רשאי	 סיעה,	 כלפי	 האשמה	

לאחד	מחבריה	למסור	הודעה	כאמור.

	חבר	הכנסת	יעביר	את	תמצית	הודעתו	מראש	 )ב(
ובכתב	ליושב	ראש	הישיבה.

	הודעת	חבר	הכנסת	תימסר	בסיום	הדיון	בסעיף	 )ג(
שבו	הושמעו	הדברים	שבשלהם	התבקשה	ההודעה,	
ואם	הסתיים	הדיון	בהצבעה	-	עם	סיום	ההצבעה,	

במסגרת	זמן	שלא	תעלה	על	חמש	דקות."

סימון סעיפים 36, 36א ו–38 עד 45

לתקנון	9. ו–45	 	44 	,43 	,42 	,41 	,40 	,39 	,38 36א,	 	,36 סעיפים	
הכנסת,	יסומנו	כסדרם,	כסעיפים	159	עד	168,	וההפניות	

אליהם	יסומנו	בהתאם.

ביטול סעיפים 46 עד 49

סעיפים	46,	47,	48,	ו–49	לתקנון	הכנסת	-	בטלים.10.

סימון סעיף 49א ותיקונו

סעיף	49א	לתקנון	הכנסת	יסומן	כסעיף	169,	ובסעיף	קטן	11.
)ב()4(	שבו,	במקום	"סעיף	50"	יבוא	"סעיף	31".	

ביטול סעיפים 50, 52, 53 ו–54

סעיפים	50,	52,	53	ו–54	לתקנון	הכנסת	-	בטלים.12.

סימון סעיף 55

סעיף	55	לתקנון	הכנסת	יסומן	כסעיף	170.	13.

ביטול סעיפים 56 ו–57

סעיפים	56	ו–57	לתקנון	הכנסת	-	בטלים.14.

תיקון סעיף 59

בסעיף	59)ב(	לתקנון	הכנסת,	המילים	"בהתאם	לסעיף	52"	15.
-	יימחקו.

תיקון סעיף 86

בסעיף	86	לתקנון	הכנסת,	במקום	סעיף	קטן	)ד(	יבוא:	16.

	חברי	הכנסת	המציעים	יפתחו	את	הדיון	בהתאם	 ")ד(
לסדר	הגשת	הצעותיהם."

החלפת סעיף 94

במקום	סעיף	94	לתקנון	הכנסת	יבוא:17.

"הדיון בנושא שהכנסת החליטה לדון בו

הצעה	94. יומה	 בסדר	 לכלול	 הכנסת	 	החליטה	 )א(
מועד	 את	 הכנסת	 ראש	 יושב	 יקבע	 היום,	 לסדר	
הדיון	בתוך	שלושה	חודשים	מיום	קבלת	ההחלטה;	
ראש	 יושב	 קבע	 ולא	 האמורה	 התקופה	 חלפה	
יוסר	הנושא	מסדר	היום,	 הכנסת	את	מועד	הדיון,	
אלא	אם	כן	חבר	הכנסת	המציע	ביקש	מיושב	ראש	
הכנסת,	בתוך	שבועיים	מתום	התקופה	כאמור,	כי	
כאמור,	 הכנסת	 חבר	 ביקש	 הדיון;	 מועד	 את	 יקבע	
יקבע	היושב	ראש	את	מועד	הדיון	בתוך	שבועיים	
מיום	הבקשה;	ימי	הפגרה	לא	יבואו	בחשבון	לעניין	

התקופות	בסעיף	זה.

	חבר	הכנסת	המציע	יפתח	את	הדיון	ויסכמו,	 )ב(
לכך,	 הסמיכו	 שהוא	 אחר	 כנסת	 חבר	 	- ובהעדרו	
במסגרת	זמן	שלא	תעלה	על	חמש	דקות;	העלו	את	
הצעות	 כמה	 שולבו	 או	 כנסת	 חברי	 כמה	 ההצעה	
בהתאם	 הדיון	 את	 המציעים	 יפתחו	 אחד,	 לדיון	

לסדר	הצגת	הצעותיהם	בכנסת."

תיקון סעיף 96

בסעיף	96	לתקנון	הכנסת,	סעיף	קטן	)ד(	-	בטל.18.

כ"ג	באדר	התש"ע	)			9	במרס	2010(	
)חמ	3-864(

ראובן רובי ריבלין 	
יושב	ראש	הכנסת  

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הביטחון 
במוסדות ציבור

לפי	חוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-1985

בהתאם	לסעיף	3א	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-11985,	
בזה	 מתפרסם	 לממשלה,	 המשפטי	 היועץ	 עם	 ובהתייעצות	
למוסדות	 הביטחון	 משרד	 של	 תמיכות	 למתן	 למבחנים	 תיקון	
המבחנים	 	- )להלן	 שונות(2	 לקטגוריות	 תמיכה	 )מבחני	 ציבור	

העיקריים(:

	בפרק	ב',	למבחנים	העיקריים	- .1

בסימן	א',	בכותרת,	במקום	"שיקום	נכי	צה"ל	)27%("	 	)1(
יבוא	"שיקום	נכי	צה"ל	)58.5%(";

בסעיף	6	- 	)2(

צה"ל	 נכי	 לשיקום	 "מוסדות	 במקום	 בכותרת,	 )א(	
"מוסדות	 יבוא	 	")25%( ספורט(	 פעילות	 )למעט	
ספורט(	 פעילות	 )למעט	 צה"ל	 נכי	 לשיקום	

;")56%(

בסעיף	קטן	)א()4(,	במקום	"אגף	השיקום	במשרד	 )ב(	
)להלן	-	האגף("	יבוא	"אגף	שיקום	נכים	במשרד	

)להלן	בסימן	זה	-	האגף(";

לנכים	 ספורט	 "פעילות	 במקום	 בכותרת,	 	,7 בסעיף	 	)3(
)2%("	יבוא	"פעילות	ספורט	לנכים	)2.5%(";

טיפול	 חללים,	 "הנצחת	 במקום	 בכותרת,	 ב',	 בסימן	 	)4(
וסיוע	למשפחות	נספים	)28%("	יבוא	"הנצחת	חללים,	

טיפול	וסיוע	למשפחות	נספים	)29.5%(";	

בסעיף	9	- 	)5(

שכולות	 משפחות	 "ארגוני	 במקום	 בכותרת,	 )א(	
)14%("	יבוא	"ארגוני	משפחות	שכולות	)24.5%(";	

"אגף	 יבוא	 "האגף"	 במקום	 )א()5(,	 קטן	 בסעיף	 )ב(	
	- זה	 בסימן	 )להלן	 במשרד	 והנצחה	 משפחות	

האגף(";

בסעיף	קטן	)ב(,	במקום	"100%"	יבוא	"90%";	 )ג(	

אחרי	סעיף	קטן	)ב(	יבוא: )ד(	

__________
1	ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	80;	התשנ"ב,	עמ'	34.

2	י"פ	התשס"ו,	עמ'	2158.
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	על	אף	האמור	בסעיף	קטן	)ב(,	אם	בשנה	 ")ג(
לתקציב	 הממשלה	 הוסיפה	 מסוימת	
תקציב	 הביטחון	 משרד	 של	 התמיכות	
משפחות	 לארגוני	 סיוע	 שייעודו	 נוסף	
המגזר	 בני	 חללים	 של	 והנצחה	 שכולות	
תוקצה	 הצ'רקסי,	 או	 הדרוזי	 הבדואי,	
תמיכה	זו	לארגונים	אלה	ותחולק	ביניהם	
לפי	האמור	בסעיף	קטן	)ב(,	ובלבד	שהיקף	
התמיכה	בארגון	מארגונים	אלה	לא	יעלה	
התמיכות	 שוועדת	 התמיכה	 היקף	 על	
את	 המייצג	 לארגון	 להעניק	 החליטה	
משפחות	 של	 ביותר	 הגדול	 המספר	

שכולות";

בסעיף		10	- 	)6(

בכותרת,	במקום	"הנצחה	)6%("	יבוא	"הנצחה	 )א(	
.")3%(

בסעיף	קטן	)ב(,	במקום	"100%"	יבוא	"90%";	 )ב(	

בסעיף	12,	בכותרת,	במקום	"פעילות	רווחה	למשפחות	 	)7(
למשפחות	 רווחה	 "פעילות	 יבוא	 	")7.5%( שכולות	

שכולות	)1.5%(";

בסימן	ג',	בכותרת,	במקום	"פעילויות	אחרות	בתחום	 	)8(
אחרות	 "פעילויות	 יבוא	 	")7%( האגף	 של	 אחריותו	
משפחות	 אגף	 או	 נכים	 שיקום	 אגף	 אחריות	 בתחום	

והנצחה	)1.5%(";

בסעיף	13)א(,	במקום	"האגף"	יבוא	"אגף	שיקום	נכים	 	)9(
או	אגף	משפחות	והנצחה	במשרד	)להלן	בסימן	זה	-	

האגף(";

קבע	 צבא	 לגמלאי	 "סיוע	 במקום	 בכותרת,	 ד',	 בסימן	 	)10(
)5.5%("	יבוא	"סיוע	לגמלאי	צבא	קבע	)3.5%(";

ותיקים	 לוחמים	 "ארגוני	 במקום	 בכותרת,	 ה',	 בסימן	 	)11(
)2%("	יבוא	"ארגוני	לוחמים	ותיקים	)1%(";

סימן	ו'	-	יימחק; 	)12(

בסימן	ז'	-	 	)13(

בכותרת,	במקום	"מחקרים	ופרסומים	היסטוריים	 )א(	
הקמת	 טרם	 תקופת	 של	 הביטחון	 בתחום	
ישראל	 עם	 של	 הגבורה	 ובמורשת	 המדינה,	
ופרסומים	 "מחקרים	 יבוא	 	")1.5%( לדורותיו	
טרם	 תקופת	 של	 הביטחון	 בתחום	 היסטוריים	
עם	 של	 הגבורה	 ובמורשת	 המדינה,	 הקמת	

ישראל	לדורותיו	)0.5%(";

בסעיף	17)ג(,	במקום	"40%"	יבוא	"70%"; )ב(	

סימן	ח'		-	יימחק;	 	)14(

י',	בכותרת,	במקום	"פעילויות	אחרות	בתחום	 בסימן	 	)15(
אחרות	 "פעילויות	 יבוא	 	")7%( המשרד	 של	 אחריותו	

בתחום	אחריותו	של	המשרד	)5.5%(".

	בפרק	ג'	למבחנים	העיקריים,	אחרי	סעיף	26	יבוא: .2

לתקציב	 הממשלה	 הוסיפה	 מסוימת	 בשנה	 אם	 	.27"
שייעודו	 נוסף	 תקציב	 הביטחון	 משרד	 של	 התמיכות	
סיוע	לארגוני	משפחות	שכולות	והנצחה	של	חללים	
חלקו	 יגדל	 הצ'רקסי,	 או	 הדרוזי	 הבדואי,	 המגזר	 בני	
תקציב	 אותו	 בין	 כיחס	 ב'	 סימן	 של	 באחוזים	 היחסי	
לכלל	התקציב	המיועד	לתמיכה	באותה	שנה	לאחר	

ו–ג'	עד	י"א	 התוספת,	ושיעורי	התמיכה	בסימנים	א'	
במבחנים	 שנקבע	 היחס	 ביניהם	 שיישמר	 כך	 ישונו	

אלה	בלא	אותה	תוספת."	

	על	אף	האמור	במבחנים	אלה,	בשנת	2010	יראו	כאילו	-	 .3

בסימן	א'	למבחנים	העיקריים,	בכותרת	כנוסחה	 	)1(
"שיקום	 נאמר	 בה,	 האמור	 במקום	 זה,	 בתיקון	

נכי	צה"ל	)58%(";

בסעיף	7	למבחנים	העיקריים,	בכותרת	כנוסחה	 	)2(
"פעילות	 נאמר	 זה,	במקום	האמור	בה,	 בתיקון	

ספורט	לנכים	)2%(";

בסימן	ב'	למבחנים	העיקריים,	בכותרת		כנוסחה	 	)3(
"הנצחת	 נאמר	 בה,	 האמור	 במקום	 זה,	 בתיקון	
חללים,	טיפול	וסיוע	למשפחות	נספים	)22%(";

בסעיף	9	למבחנים	העיקריים,	בכותרת	כנוסחה	 	)4(
"ארגוני	 נאמר	 בה,	 האמור	 במקום	 זה,	 בתיקון	

משפחות	שכולות	)18.5%(";

בכותרת	 	 העיקריים,	 למבחנים	 	10 בסעיף	 	)5(
נאמר	 בה,	 האמור	 במקום	 זה,	 בתיקון	 כנוסחה	

"הנצחה	)2%(";

בכותרת	 	 העיקריים,	 למבחנים	 	12 בסעיף	 	)6(
נאמר	 בה,	 האמור	 במקום	 זה,	 בתיקון	 כנוסחה	

"פעילות	רווחה	למשפחות	שכולות	)1%(";

בסימן	ג'	למבחנים	העיקריים,	בכותרת	כנוסחה	 	)7(
בתיקון	זה,	במקום	האמור	בה,	נאמר	"פעילויות	
או	 נכים	 שיקום	 אגף	 אחריות	 בתחום	 אחרות	

אגף	משפחות	והנצחה	)11.5%(";

בסימן	ד'	למבחנים	העיקריים,	בכותרת	כנוסחה	 	)8(
"סיוע	 נאמר	 בה,	 האמור	 במקום	 זה,	 בתיקון	

לגמלאי	צבא	קבע	)3%(";

בסימן	י'	למבחנים	העיקריים,	בכותרת	כנוסחה	 	)9(
בתיקון	זה,	במקום	האמור	בה,	נאמר	"פעילויות	

אחרות	בתחום	אחריותו	של	המשרד	)4%(".

בינואר	 	1( ט"ו	בטבת	התש"ע	 ביום	 זה	 	תחילתו	של	תיקון	 .4
.)2010

כ"ה	באדר	התש"ע	)11	במרס	2010(
)חמ	1888—3(	

אהוד ברק 	
שר	הביטחון  

הארכת תוקף מינוי של נציבת קבילות שוטרים 
ונציבת קבילות סוהרים

לפי	חוק	המשטרה	)דין	משמעתי,	בירור	קבילות	שוטרים	
והוראות	שונות(,	התשס"ו-2006,	ולפי	פקודת	בתי	הסוהר	

]נוסח	חדש[,	התשל"ב-1971

)דין	 המשטרה	 לחוק	 82)ג(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
משמעתי,	בירור	קבילות	שוטרים	והוראות	שונות(,	התשס"ו-	
חדש[, ]נוסח	 הסוהר	 בתי	 לפקודת	 112)ג(	 וסעיף	 	,12006	
התשל"ב-21971,	בהתייעצות	עם	שר	המשפטים	ובאישור	ועדת	
תקופת	 את	 מאריך	 אני	 הכנסת,	 של	 הסביבה	 ואיכות	 הפנים	

__________
1		ס"ח	התשס"ו,	עמ'	130.

2		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	21,	עמ'	459.



ילקוט הפרסומים 6079, י"א באייר התש"ע, 25.4.2010 2680

כנציבת	 )אורנשטיין(  קלר	 חנה	 הדין	 עורכת	 של  כהונתה	
נוספות	 בשנתיים	 סוהרים	 קבילות	 וכנציבת	 שוטרים	 קבילות	
עד	יום	ט'	בניסן	התשע"ב	)1	באפריל	2012(,	ומוקנות	לה	לעניין	

זה	הסמכויות	המפורטות	בפקודות	האמורות.

ו'	בניסן	התש"ע	)21	במרס	2010(
)חמ	3600—3(	

יצחק אהרונוביץ' 	
השר	לביטחון	הפנים  

מינוי פקידי סעד 
לפי	חוק	הנוער	)טיפול	והשגחה(,	התש"ך-1960

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	30	לחוק	הנוער	)טיפול	והשגחה(,	
סעד	 לפקידי	 מטה	 הרשומים	 את	 ממנה	 אני	 התש"ך-11960,	

לעניין	החוק	האמור:

	ריחנית	בן	דוד,	ת"ז	035817188	-	בעיריית	קרית	מלאכי; .1

	לבנת	דולב,	ת"ז	022860613	-	בעיריית	חדרה; .2

	ענת	היימנס,	ת"ז	059034181	-	בעיריית	נתניה; .3

	מוחמד	טאהא,	ת"ז	026245712	-	במועצה	מקומית	כפר	כנא; .4

	אושרת	יעקב,	ת"ז	037397957	-	בעיריית	אשדוד; .5

	אריאלה	כהן,	ת"ז	417691027	-	בעיריית	נצרת	עילית; .6

	רוית	לוי,	ת"ז	034447664	-	בעיריית	חולון; .7

	מונדר	מסארוה,	ת"ז	033589243	-	בעיריית	אום	אל	פחם; .8

	מיקה	נגן,	ת"ז	034418848	-	בעיריית	מגדל	העמק; .9

	חלאל	סייד	אחמד,	ת"ז	023409394	-	בעיריית	סח'נין; .10

	ענבר	סהר,	ת"ז	033291261	-	בעיריית	ראשון	לציון; .11

	סרינא	סעד	פאח'ורי,	ת"ז	032775645	-	בעיריית	נצרת; .12

	באדרה	עואודה,	ת"ז	027697952	-	במועצה	מקומית	כפר	כנא; .13

	אילנה	פינקוס,	ת"ז	034266999	-	במועצה	מקומית	אזור; .14

	שולמית	קרוני,	ת"ז	059195123	-	במועצה	מקומית	קצרין; .15

	רעות	שטינמץ,	ת"ז	041852443	-	בעיריית	לוד; .16

	אורלי	תם,	ת"ז	033865510	-	במועצה	אזורית	חבל	מודיעין. .17

י'	בשבט	התש"ע	)25	בינואר	2010(
)חמ	142—3(	

יצחק הרצוג 	
__________																			שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

1		ס"ח	התש"ך,	עמ'	52.

שינוי  מינוי פקידת סעד
לפי	חוק	הנוער	)טיפול	והשגחה(,	התש"ך-1960

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	30	לחוק	הנוער	)טיפול	והשגחה(,	
ת"ז	 עטר,	 בן	 מרים	 של	 מינויה	 את	 משנה	 אני	 התש"ך-11960,	
אביב	 תל	 "ובמחוז	 יבוא	 "והדרום"	 שאחרי	 כך	 	,2015185671

והמרכז".

כ"ה	בטבת	התש"ע	)11	בינואר	2010(
)חמ	142—3(	

יצחק הרצוג 	
__________																			שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

1		ס"ח	התש"ך,	עמ'	52.

2		י"פ	התשס"ד,	עמ'	1905.

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

חוסים,	 על	 ההגנה	 לחוק	 	15 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
ת"ז	 לולו,	 בן	 נסים	 של	 מינויו	 את	 משנה	 אני	 התשכ"ו-11966,	
"מחוז	 יבוא	 ירושלים"	 "עיריית	 שבמקום	 כך	 	,2054995543

ירושלים".

כ"ה	בטבת	התש"ע	)11	בינואר	2010(
)חמ	142—3(	

יצחק הרצוג 	
__________																			שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

1		ס"ח	התשכ"ו,	עמ'	56.

2		י"פ	התש"ע,	עמ'	1158.

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

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	187)ב(	לחוק	סדר	הדין	הפלילי	
]נוסח	משולב[,	התשמ"ב-11982,	אני	ממנה	את	עמית	לוי,	ת"ז	

057883902,	לערוך	תסקירים	לעניין	הסעיף	האמור.

י'"ט	בשבט	התש"ע	)3	בפברואר	2010(
)חמ	2759—3(	

יצחק הרצוג 	
__________																			שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

1		ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43;	התשנ"ח,	עמ'	152.

 הכרה במוסדות, בתארים, ובתעודות גמר לעניין
כשירות לעבודה סוציאלית

לפי	חוק	העובדים	הסוציאליים,	התשנ"ו-1996

העובדים	 לחוק	 9)א()2(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
ולאחר	התייעצות	עם	המועצה		 הסוציאליים,	התשנ"ו-11996,	
לעבודה	סוציאלית,	אני	מכיר	במוסדות	להשכלה	גבוהה	מחוץ	
לעניין	 ידם	 על	 הניתנים	 ובתארים	 להלן,	 המצוינים	 לישראל	

כשירות	לעבודה	סוציאלית:
	תואר	שני	מאוניברסיטת	ניו	המפשייר,	ניו	המפשייר,	ארצות	 .1

הברית.
	MASTER	OF	SOCIAL	WORK	FROM	NEW	HAMPSHIRE
UNIVERSITY,	NEW	HAMPSHIRE,	U.S.A.

	תואר	ראשון	מבית	הספר	הגבוה	בבוכום,	גרמניה. .2
	EVANGELISCHE		FACHHOCHSCHULE		IN		BOCHUM,	
GERMANY.

י'"א	באדר	התש"ע	)25	בפברואר	2010(
)חמ	2795—3(	

יצחק הרצוג 	
__________																			שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

1		ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	152.

מינוי מבקרים
לפי	חוק	לפיקוח	על	יצוא	הצמח	ומוצריו,	התשי"ד-1954

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	1	לחוק	לפיקוח	על	יצוא	הצמח	
משרד	 עובדי	 את	 בזה	 ממנה	 אני	 התשי"ד-11954,	 ומוצריו,	
להלן,	 מפורטים	 שמותיהם	 אשר	 הכפר	 ופיתוח	 החקלאות	

למבקרים	לעניין	החוק	האמור:
__________

1		ס"ח	התשי"ד,	עמ'	137.

2		י"פ	התשס"ז,	עמ'	1754	ועמ'	2586;	התשס"ט,	עמ'	2266.
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מס' זהות   שם עובד   
062775937 	 אבקסיס	רחל	
031881766 	 אדוה	פריד	סלע	
012479598 										 אולג'	יוסי	
016839607 	 אופטובסקי	דוד	
069944973 	 אזולאי	יפה	
053563607 	 אטיאס	אבינועם	
038553566 איילת	השחר	פפר	
005099825 	 אלביליה	עליזה	
003420734 	 אלירז	אבנר	
323794768 	 אלש	בלה	
039455126 	 אלשייך	גסאן	
022999593 	 אפרתי	גלית	
058275223 	 אקנין	יעל	
022793525 	 אשואל	תמיר	
009802067 	 בועז	כהן	
328948765 	 בורוכוב	ילנה	
059219527 	 בורשטיין	דורון	
306866179 	 בטייקו	סרפימה	
036916328 	 בן	אבו	אוראל	
055711501 	 בן	ארי	ורדה	
058856667 	 בן	דב	אילן	
055395730 	 בן	דוד	רן	
029716328 	 בן	שושן	אורית	
005165402 	 בצר	עוזי	
304045461 	 ברגר	פאולינה	
039905187 	 בשור	עידן	
030354401 	 גוטמן	אלי	
016983470 	 גורביץ	אלכס	
027926583 	 גידרון	ליאת	
043115823 	 גיל	איריס	
306193954 	 גלמן	סבטלנה	
326811049 גרשקוביץ	ולדימיר	
	059070839 	 דהן	בטי	
069206563 														 דהן	דוד				
005507010 	 דמתי	שאלתיאל	
005881271 	 הדרי	ישראל	
050471242 	 הלחמי	אסתר	
057800369 														 הלל	מוטי	
028420834 	 הראל	יצחקי	
013008810 ואן	קרבלד	קלרה		
054394374 														 ווהב	ווהב	
050269232 												 וייס	משה	
015129414 	 ורמיט	נעמה	
033846684 	 זיגר	לילך	
052406220 	 זיימן	ורדית	
051802866 	 זילברמן	מאיר	
063702542 	 זמל	צבי	
052783669 	 חבר	שולה	
050652601 	 חג'בי	שמעון	
069438976 	 חורי	צביה	
055106603 	 חורש	מלי	
050673250 	 חזן	גיורא	
061017042 	 חלאסצ'י	גלית	
029885522 	 חליל	ראשא	

מס' זהות   שם עובד   
057937609 	 חן	יוסי	
013311493 	 חסידים	אבי	
053046579 	 חרמון	שלי	
059667741 	 טובול	רחל	
058416579 	 טנגי	שמעון	
050471739 	 טרם	יעקב	
034405183 	 יהושע	איתן	רונן	
306627175 	 יוסל	אלה	
053919833 	 יעקובי		אסתר	
033634494 	 יעקובי	ענבל	
054507181 	 ירימי	יפה	
029466018 	 כהן	אדיר	
007182264 	 כהן	ציון	
056422868 	 כפרי	דניאלה	
025070137 	 לדרמן	יאיר	
308666080 	 לוחמטוב	איגור	
241717530 	 לוי	יוחאי	
053484457 	 לוי	שלמה	
058492877 	 לוי	תמי	
304476989 	 לירית	פורת	
030192678 	 מאור	דורית	
012180477 	 מזרחי	מאיר	
304080500 	 מיטלמן	מרינה	
036281460 	 מיכאלי	שמואל	
001730084 	 מלכה	נסים	
022187629 	 סבחי	יפתח	
025028200 סברניק	שלומית	דליה	
063308860 	 סוויסה	ציון	
022556633 	 סולומון	אליקים	
310021423 	 סופיר	גי	
013609599 	 סנדלר	אלכסנדר	
022498885 	 עברון	עופרה	
עזגד	שלם																										001711704
037375649 	 פודין	אלון	
306055450 	 פוחיל	אלינה	
017272402 	 פורמן	אסיה	
005116116 	 פינשטט	אברהם	
055525463 	 פלג	רביב	
307054197 	 פלדמן	מיכאל	
005276092 	 פליישר	אריה	
051638260 	 פרויד	ירמיהו	
009770504 	 צדוק	אמנון	
059030635 	 ציוני	שלומית	
012378584 	 צין	אבנר	
067351196 	 צרפתי	ארי	
058897372 	 קטלן	יואב	
017639993 	 קלינרמן	ראול	
025427873 	 קריגן	ורד	
054024294 	 קרייזל	אבי	
042013730 	 קרני	בנימין	
027194257 	 רדיע	אסף	
007191683 	 רונן	רפי		
029525433 	 רם	עשהאל	
041975970 														 רצון	יוסף	
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מס' זהות   שם עובד   
51156479 	 שדות	יצחק	

307557256 	 שוב	יורי	
058804873 	 שובל	אורן	
050461763 	 שוורץ		אריה	
064829286 	 שחר	אילנה	
005153143 	 שטיין	דליה	
054717160 	 שמלה	מרים	
	057466567 	 שמש	סמדר	
023489750 	 שרף	כאמל	
059767420 														 תג'ר	חיים	

תוקף	המינוי	עד	יום	כ'	בניסן	התשע"ג	)31	במרס	2013(,	וכל	
עוד	המתמנה	מכהן	בתפקידו.

מינויים	קודמים2	-	בטלים.

ב'	בניסן	התש"ע	)17	במרס	2010(
)חמ	975—3(	

שלום שמחון 	
שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר  

מינוי מפקחים
לפי	חוק	הזרעים,	התשט"ז-1956

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף		6	לחוק	הזרעים,	התשט"ז-11956,	
אני	ממנה	בזה	את	עובדי	משרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר	אשר	

שמותיהם	מפורטים	להלן,	למפקחים	לעניין	החוק	האמור:

שם העובד   מס' זהות 
028860682 	 אוחנה	אשר	
012479598 	 אולג'	יוסי	
016839607 	 אופטובסקי	דוד	
037375649 	 אלון	פודין	
003420734 	 אלירז	אבנר	
022793525 	 אשוול	תמיר	
037406675 	 בוקס	דקלה	
059219527 	 בורשטיין	דורון	
030354401 	 גוטמן	אלי	
043115823 	 גיל	איריס	
069206563 	 דהן	דוד	
005507010 דמתי	שאלתיאל	
053591871 	 הרמתי	יגאל	
004901906 	 וידר	נפתלי	
050269232 	 וייס	משה	
023762354 	 זיו	אורי	
052406220 	 זיימן	ורדית	
051802866 	 זילברמן	מאיר	
030354120 	 זינגר	זהבה	
029885522 	 חליל	ראשא	
031799869 	 טל	אופק	
056422868 	 כפרי	דניאלה	
318012465 	 לוי	בטי	
058492877 	 לוי	תמי	

__________
1		ס"ח	התשט"ז,	עמ'	79;	התשכ"ה,	עמ'	55.

שם העובד   מס' זהות 
030192678 	 מאור	דורית	
025276973 	 מאור	מירב	
012180477 	 מזרחי	מאיר	
038532404 	 מזרחי	עמית	
036281460 	 מיכאל	שמואל		
001730084 	 מלכה	ניסים	
035918390 	 סאוסן	קיס	
022556633 	 סולומן	אליקים	
022187629 	 סיבחי	יפתח	
322013244 	 ספודק	מלכי	
02249885	 	 עברון	עופרה	
001711704 	 עזגד	שלם	
005116116 פינשטט	אברהם	
022259311 	 פרל	אורי	
059030635 	 ציוני	שלומית	
067351196 	 צרפתי	ארי	
307501197 	 קוריס	ליאוניד	
008598179 	 קידמי	שוקי	
017639433 	 קליינרמן	ראול	
064425135 	 רויטפרב	שמעון	
029525433 	 רם	עשאל	
307557256 	 שוב	יורי	
050461763 	 שוורץ	אריה	
064829286 	 שחר	אילנה	
11907763 	 שטרן	טיבריו	

054717160 	 שמלה	מרים	
023489750 	 שרף	כאמל	
059767420 	 תג'ר	חיים	

תוקף	המינוי	עד	יום	כ'	בניסן	התשע"ג	)31	במרס	2013(,	וכל	
עוד	הממונה	מכהן	בתפקידו.

מינויים	קודמים2	-	בטלים.

ב'	בניסן	התש"ע	)17	במרס	2010(
)חמ	454—3(	

שלום שמחון 	
שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר 	__________

2		י"פ	התשס"ז,	עמ'	1753	ועמ'	2586;	התשס"ט,	עמ'	2266.

מינוי מפקחים
לפי	חוק	הגנת	הצומח,	התשט"ז-1956

בתוקף	סמכותי	לפי		סעיף	10	לחוק	הגנת	הצומח,	התשט"ז-	
11956,	אני	ממנה	בזה	את	עובדי	משרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר	
אשר	שמותיהם	מפורטים	להלן	למפקחים	לעניין	החוק	האמור:

שם העובד                         מס' זהות
013311493 	 אבי	חסידים	
053563607 אבינועם	אטיאס	
028860682 	 אוחנה	אשר	
012479598 	 אולג'	יוסי	
016839607 	 אופטובסקי	דוד	

__________
1		ס"ח	התשט"ז,	עמ'	79.
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שם העובד                         מס' זהות
072907439 	 אורן	יוסי	
058804873 	 אורן	שובל	
	038553566 	 איילת	השחר	
043115823 	 איריס	גיל		
306627175 	 אלה	יוסל	
037375649 	 אלון	פודין	
027305457 אליאסי	סיני	שלומית	
306055450 	 אלינה	פוחיל	
003420734 	 אלירז	אבנר	
	016983470 אלכסנדר	גורביץ				
304236375 	 אלקינד	גניה	
	039455126 	 אלשיך	גסאן	
	306310509 	 אמה	טברובסקי	
022793525 	 אשואל	תמיר	
012193975 	 אשכנזי	רינה	
053919833 	 אתי	יעקובי	
009802067 	 בועז	כהן	
037406675 	 בוקס	דקלה	
059219527 	 בורשטיין	דורון	
059070839 	 בטי	דהן	
053257853 	 בן	דוד	צלילה	
055395735	 	 בן	דוד	רן	
065553869 	 בן	זאב	ישראל	
042013730 	 בני	קרני	
313104101 	 ברט	היקסון	
030354401 	 גוטמן	אלי	
	309548840 	 גומברג	אלה	
027926583 	 גידרון	ליאת	
050673250 	 גיורא	חזן	
069206563 	 דהן	דוד	
051531432 	 דליה	שטיין	
005507010 דמתי	שאלתיאל	
022232763 	 הברמן	עמי	
050471242 	 הלחמי	אסתר	
005454092 	 המוברגר	מירית	
053591871 	 הרמתי	יגאל	
004901906 	 וידר	נפתלי	
050269232 	 וייס	משה	
023762354 	 זיו	אורי	
056991094 	 זיידן	מוחמד	
052406220 	 זיימן	ורדית	
051802866 	 זילברמן	מאיר	
030354120 	 זינגר	זהבה	
064660228 	 זרבי	לאה	
050652601 	 חג'בי	שמעון	
057937609 	 חן	יוסי	
059667741 	 טובול	רחל	
031799869 	 טל	אופק	
041975970 	 יוסף	רצון	
026875849 	 יעל	סקוטלסקי	
050471739 	 יעקב	טרם	
000871558 	 יעקובי	טוביה	

שם העובד                         מס' זהות
069944973 	 יפה	אזולאי	
051156479 	 יצחק	שדות	
015855422 	 כהן	ציון	הושנג	
007182264 	 כהן	ציון	
056422868 	 כפרי	דניאלה	
318012465 	 לוי	בטי	
241717530 	 לוי	יוחאי	
051195147 	 לוי	עדנה	
058492877 	 לוי	תמי	
001668664 	 ליכטנייר	לאה	
030192678 	 מאור	דורית	
025276973 	 מאור	מירב	
057800369 	 מוטי	הלל	
040215519 	 מורחין	ריקי	
	012180477 	 מזרחי	מאיר	
038532404 	 מזרחי	עמית	
304080500 	 מיטלמן	מרינה	
307054197 	 מיכאל	פלדמן	
036281460 	 מיכאל	שמואל	
025276973 	 מירב	מאור	
001730084 	 מלכה	נסים	
022556633 סולומון	אליקים	
310021423 	 סופיר	גי	
022187629 	 סיבחי	יפתח	
308898147 סנדלר	אלכסנדר	
322013244 	 ספודק	מלכי	
324780709 ספליארסקי	ולריה	
02249885 	 עברון	עופרה	

039905187 	 עידן	בשור	
	026830097 	 עליזה	אלביליה	
033634494 	 ענבל	יעקובי	
017272402 	 פורמן	אסיה	
	005116116 פינשטט	אברהם	
055525463 	 פלד	רביב	
005163826 	 פרויד	ירמיהו	
065046971 	 פרוינד	מרים	
022259311 	 פרל	אורי	
009770504 	 צדוק	אמנון	
063308860 	 ציון	סוויסה	
059030635 	 ציוני	שלומית	
012378584 	 צין	אבנר	
067351196 	 צרפתי	ארי	
308963875 	 קוזודוי	יבגני	
011418324 	 קופרמן	עדה	
307501197 	 קוריס	ליאוניד	
008598179 	 קידמי	שוקי	
035918390 	 קיס	סאווסן	
017639493 	 קליינרמן	ראול	
054024294 	 קרייזל	אבי	
303904528 	 רוזה	גופמן	
064425135 	 רויטפרב	שמעון	
062775937 	 רחל	אבקסיס	



ילקוט הפרסומים 6079, י"א באייר התש"ע, 25.4.2010 2684

שם העובד                         מס' זהות
029525433 	 רם	עשאל	
	071916837 	 רפי	רונן	
029885522 	 רשא	חליל	
075957654 	 שבתאי	יהודה	
307557256 	 שוב	יורי	
050461763 	 שוורץ	אריה	
052783669 		 שולה	חבר	
064829286 	 שחר	אילנה		
11907763 	 שטרן	טיבריו	

001711704 	 שלם	עזגד	
053484457 	 שלמה	לוי	
054717160 	 שמלה	מרים	
001275059 	 שפרוט	אטל	
023489750 	 שרף	כאמל	
059767420 	 תג'ר	חיים	

תוקף	המינוי	עד	יום	כ'	בניסן	התשע"ג	)31	במרס	2013(,	וכל	
עוד	הממונה	מכהן	בתפקידו.

מינויים	קודמים2	-	בטלים.

ב'	בניסן	התש"ע	)17	במרס	2010(
)חמ	2689—3(	

שלום שמחון 	
שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר 	__________

2		י"פ	התשס"ז,	עמ'	1752	ועמ'	2586;	התשס"ט,	עמ'	5560.

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

הנצחה,	התשנ"ח-1998	

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

לבצע	תפקידי	פיקוח	ואכיפת	חוק	לפי	פקודת	הדיג,	21937:

שם    מס' זהות  
031419740 אוחיון	דותן	
022880835 	 אלבז	נתן	
057412249 	 אילון	גיא	

	 	033377227 	 ארד	רועי		
	 	005592845 בולדו	עמיצור	
033008046 	 בירמן	זיו		

	 	055667380 בן	יוסף	רועי	
	 	069361244 	 גבאי	אלי	
052443611 גדיר	ממדוח	

													 	054280599 	 גדליה	אבי	
	010073781 	 גלעדי	פרץ	

__________
1			ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202;	התשס"ד,	עמ'	144;	התשס"ה,	עמ'	716.

2  ע"ר 667, תוס' 1, עמ' 137; ס"ח התשמ"ח, עמ' 49.

	

שם    מס' זהות  
027973601 דורפמן	עמי	
023973829 	 דורי	אסף		
056700461 	 האן	יוסי	
042081224 הפנר	ראובן		
029006301 	 הררי	עופרי	
057873846 	 ויינר	דודי		
040849200 	 חדאד	יוסי	
059529693 	 חמוד	סעיד	
025379785 	 כהן	אייל		
	025327057 	 כהן	גיא	
027944321 	 לוי	יניב	
029009115 	 לוי	שרון	
038423950 	 לזר	עמירם	
027194083 	 ליכט	עוגן		
033195363 	 מילר	אייל	

	 	036392975 	 מעיין	עידן	
051384956 	 משי	נעם	
034832709 מרענה	פארס	
055557318 ניסים	דורון		
	059368373 נסאר	מחמוד	
057159725 	 סבר	יובל	
055043145 	 סופר	קובי	
056380421 	 עבדי	דוד		

	 	022224638 	 עזרן	הלל		
027974807 	 ענבר	בן	
025653692 פרנדיאן	אמיר		

	 	033305079 	 צייגר	יניב		
033631037 	 קומט	דרור		
032820276 	 קורן	שי	
037385804 	 קייזר	אורי		
043610362 	 קלר	אריה		
037569456 	 קרן	דודי		
051620375 רדוני	עמית		
	038629648 	 שבח	צחי		

	 	059668160 	 שביט	רונן		
	 	024185597 	 שמיר	יתיר	
	022344782 	 שני	עודד	
036365983 שפיר	אמיר		
020102950 	 שרון	יאיר	

להוראות	 בהתאם	 הפקחים	 יפעלו	 תפקידם	 בביצוע	
שייתן	מפעם	לפעם	מנהל	האגף	לדיג	ולחקלאות	מים	במשרד	

החקלאות	ופיתוח	הכפר	או	מי	שהוא	הסמיך	לעניין	זה.

בדצמבר	 	31( התשע"ב	 בטבת	 ה'	 יום	 עד	 זה	 מינוי	 תוקף	
2011(	וכל	עוד	המתמנים	מכהנים	בתפקידם.

ח'	באדר	התש"ע	)22	בפברואר	2010(
)חמ	474—3(	

שלום שמחון 	
שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר 	
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הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי	פקודת	הבנקאות,	1941

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	5)ג2()1(	לפקודת	הבנקאות,		11941,	
אני	מודיע	כי	נתתי	הוראת	ניהול	בנקאי	מס'	303	-	"תקשורת	
של	רואה	חשבון	מבקר	עם	הגורמים	המופקדים	על	בקרת	העל	
בתאגיד	הבנקאי",	ותיקנתי	אותה	בחוזר	מס'	ח-2264-06,	אשר	
לפיו	מועד	תחילת	התיקונים	ביום	כ"ט	באדר	התש"ע	)15	במרס	

.)2010

כ"ט	בניסן	התש"ע	)13	באפריל	2010(
)חמ	3537—3(	

רוני חזקיהו 	
המפקח	על	הבנקים 																				__________

1		ע"ר	1941;	תוס'	1,	עמ'	69;	ס"ח	התשס"ה,	עמ'	838.

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי	פקודת	הבנקאות,	1941

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	5)ג2()1(	לפקודת	הבנקאות,	11941,	
"העברת	 	-	432 ניהול	בנקאי	מס'	 נתתי	הוראת	 כי	 אני	מודיע	
בחוזר	 אותה	 תיקנתי	 וכי	 לקוח",	 של	 חשבון	 וסגירת	 פעילות	
מס'	ח-2265-06,	וכי	תיקנתי	את	הוראת	ניהול	בנקאי	תקין	מס'	
תחילת	 מועד	 ח-2266-06;	 מס'	 בחוזר	 חיוב"2,	 "כרטיסי	 	- 	470

התיקונים	ביום	כ"ב	באלול	התש"ע	)1	בספטמבר	2010(".

כ"ט	בניסן	התש"ע	)13	באפריל	2010(
)חמ	3537—3(	

רוני חזקיהו 	
המפקח	על	הבנקים 																				__________

1		ע"ר	1941;	תוס'	1,	עמ'	69;	ס"ח	התשס"ה,	עמ'	838.

2		י"פ	התשס"ו,	עמ'	3852.

תיקון רשימת הזנים
לפי	תקנות	הזרעים	)רשימת	הזנים	המורשים	למכירה(,	

התש"ם-1980

)רשימת	 הזרעים	 לתקנות	 	7 לתקנה	 בהתאם	 מודיע	 אני	
הזנים	המורשים	למכירה(,	התש"ם-11980	,	כי	הוועדה	לאישור	
זנים	אישרה	את	הוספת	הזנים	כמפורט	להלן	לרשימת	הזנים	

המורשים	למכירה2:

הזןהגידול

BW-131	Seedlessאבטיח

ג'ון-ווינראפונה:	שדה

לגאסיאפונה:	שדה

ואלי-בראוןבצל

אולגה	)Nun-1404(בצל

הזןהגידול

אנדרומדהבצל

טאיפאןבצל

סיריוסבצל

מיסייל	)BG-163(בצל

פרפורמרבצל	ירוק	)וולשי(

))A21-13F1	Osirisגזר

נמורגזר

Nun-9075דלעת	ענק

ליביחסה:	אדומה

רוביליחסה:	אדומה

לוקאסחסה:	ראש

רונה	ליחסה:	ראש

לינויחסה:	ראש

לילךחסה:	ראש

שליחסה:	ראש

אקלה	אקטיב	GA-1כותנה

סילקוט	5כותנה	פימה

אדיר	GL-2כותנה	פימה

אסף	GL-1כותנה	פימה

גוליית1	GL-4כותנה	פימה

עידן	GL-3כותנה	פימה

קוקט	F1כרובית

קספרכרובית

פטה	מורגנהכרובית

רומבה	)4092(מלפפון

פזסטאר	)22-207(מלפפון

15695מלפפון

71מלפפון

)STT12)SS506סורגום

בורוסלק	אדום

BHN-540עגבניה

אלפידהעגבניה

Julie	La	DRW-7481עגבניה

היינז	9780עגבניה

יערהעגבניה

מינואט	)6776(עגבניה

עפריעגבניה

קריולי	)73-408(עגבניה

מונטנהעירית	)צ'יבס(

טופ-סטארעירית	)צ'יבס(

אדום	חרז	)6508(פלפל

אדום	מונקו	)1302(פלפל

אדום	סיירוספלפל

אדום	סיר	ג'והןפלפל

אדום	פארןפלפל

__________
1		ק"ת	התש"ם,	עמ'	1965.

התשמ"ט,	 	;3015 עמ'	 התשמ"ח,	 	;3540 עמ'	 התשמ"ד,	 י"פ	 	2	

	;3240 עמ'	 3341;	התשנ"א,	 ועמ'	 	199 עמ'	 2001;	התש"ן,	 עמ'	 	 		
	;855 עמ'	 התשנ"ה,	 	;248 עמ'	 התשנ"ד,	 	;4365 עמ'	 התשנ"ב,	 	 		
	;1937 עמ'	 התשנ"ט,	 	;3841 עמ'	 התשנ"ח,	 	;318 עמ'	 התשנ"ז,	 	 		
התשס"ג	 	;3240 ועמ'	 	7 עמ'	 התשס"ב,	 	;3224 עמ'	 התשס"א,	 	 		
				עמ'	4013;	התשס"ד,	עמ'	2206	ועמ'	3660;	התשס"ה,	עמ'	1184	
				ועמ'	4191;	התשס"ו,	עמ'	2417	ועמ'	4630;	התשס"ז,	עמ'	2501;	

			התשס"ח,	עמ'	2174;	התשס"ט,	עמ'	560.
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הזןהגידול

אדום	רד	סקיי	)6513(פלפל

אדום	רד-פילד	)6512(פלפל

אדום	רד-הוקפלפל

אדום	14048פלפל

אדום	))14511	Bungiפלפל

אדום	14911פלפל

אדום	מיטוספלפל	

אדום	בימר-ארגמן	6601פלפל

אדום	שני	6603פלפל

אדום	פלרמו	)35-501(פלפל

אדום	אמפיירפלפל

צהוב	לקסוס	)628(פלפל

צהוב	ג'אקומופלפל

צהוב	ליריפלפל

צהוב	טופז	6605פלפל

צהוב	לימונה	4405פלפל

כתום	ארנסה	)35-303(פלפל

כתום	))14858	Milenaפלפל

בראווהצנונית

קונמרקולרבי

מיקונוסקישוא

הלנהקישוא

))Topazio	T12קישוא

גאודקישוא

שורוק	)CA-2707(קישוא

שרהקישוא

ויוני	)700(תירס:	מספוא

32W86תירס:	מספוא

33P66תירס:	מספוא

אוברלנד	)GSS-3287(תירס:	מתוק

פרלודתירס:	מתוק	

אולימפיהתרד
כ"ג	בחשוון	התש"ע	)10	בנובמבר	2009(

)חמ	3-173(

                                    אורי קושניר
																																				יושב	ראש	הוועדה	לאישור	זנים

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19

	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943
ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
חד/765	 מפורטת	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	
הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,2884 עמ'	 התשמ"ד,	 	,3075 הפרסומים	

בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 חדרה	 ולבניה	 לתכנון	 המקומית	
	21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 	19 לסעיף	
)להלן	-	הפקודה(,	כי	הקרקע	המתוארת	בתוספת,	אשר	ביחס	
בילקוט	 לפקודה	 ו–7	 	5 סעיפים	 לפי	 הודעה	 פורסמה	 אליה	
הגמור	 לקניינה	 תהיה	 	,5632 עמ'	 התשס"ט,	 	,5995 הפרסומים	

והמוחלט	של	עיריית	חדרה	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

גוש	10037,	חלקה	493,	השטח	להפקעה:	676	מ"ר.

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

י"ח	באדר	התש"ע	)4	במרס	2010(
)חמ	3-4(

חיים אביטן  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	חדרה 	__________
2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	25374-01-10

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

ובעניין	פירוק	חברת	מינה	טומיי	בע"מ,	ח"פ	51-372881-6.

והמבקשים:	אביעד	בן	שבת	ואח',	ע"י	ב"כ	עו"ד	ליטל	גל,	מרח'	
הגבעה	4,	רמת	השרון,	טל'	077-4242987,	פקס'	03-5470532.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	19.1.2010	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

10.5.2010,	בשעה	8.30.

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

שימסור	למבקשים	הודעה	על	רצונו	זה.

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

ביום	24.4.2010.

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

ליטל גל,	עו"ד 	
באת	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר	3175/09

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

ח"פ בע"מ,	 קונסולטינג	 אקסקליבור	 חברת	 פירוק	 	ובעניין	
51-374957-2,	מרח'	אלוף	דוד	179/6,	רמת	גן.

והמבקשות:	1.	רווי	רז,	ת"ז	022608582.	2.	היפנוטיקה	יועצים	
בע"מ,	ח"פ	51-345941-2,	ע"י	ב"כ	עו"ד	אברהם	קורן,	מרח'	מנחם	

בגין	7,	רמת	גן	52521,	טל'	03-6120111,	פקס'	03-6121122. __________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.
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בקשה	 הוגשה	 	21.10.2009 ביום	 כי	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
הנזכרת	 החברה	 את	 לפרק	 אביב	 בתל	 המחוזי	 המשפט	 לבית	
היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	 וכי	 לעיל,	

בדין	ביום	12.5.2010,	בשעה	8.30.

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

שימסור	למבקשות	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשות,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיהן	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	5.5.2010.

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

אברהם קורן,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשות 	

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

גרשון נווה ניהול פרוייקטים בע"מ
)ח"פ	51-329349-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	17.3.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	נורית	נווה,	ת"ז	055573661,	

רח'	מרק	שגאל	17,	חיפה	32970,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

נורית נווה,	מפרקת

גרשון נווה ניהול פרוייקטים בע"מ
)ח"פ	51-329349-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	25.5.2010,	בשעה	16.00,	במשרדי	החברה,	רח'	
מרק	שגאל	17,	חיפה	32970,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

נורית נווה,	מפרקת

עומר כהן בע"מ
)ח"פ	51-355196-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	26.5.2010,	בשעה	10.00,	במשרדי	המפרק,	רח'	
בר	יהודה	50,	נשר,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

גיל דגן,	עו"ד,	מפרק

השקד טיבלי בע"מ
)ח"פ	51-309885-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	של	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	28.3.2010,	התקבלה	החלטה	לפרק	
את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עופר	עמור,	מרח'	אלונים	67,	טבעון,	

למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

עופר עמור,	מפרק

השקד טיבלי בע"מ
)ח"פ	51-309885-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
	,67 אלונים	 ברח'	 	,10.00 בשעה	 	,28.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
טבעון,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

עופר עמור,	מפרק

עשר שיפור מערכתי בע"מ
)ח"פ	51-206085-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	30	ימים	מיום	פרסום	הודעה	זו,	בשעה	10.00,	במשרדו	



ילקוט הפרסומים 6079, י"א באייר התש"ע, 25.4.2010 2688

של	המפרק,	רח'	רש"י	6,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

יאיר יעקב,	עו"ד,	מפרק

נתיב אביטל בע"מ
)ח"פ	51-056720-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
	,10.00 בשעה	 זו,	 הודעה	 פרסום	 מיום	 ימים	 	30 תתכנס	 הנ"ל	
אצל	יוסף	הולצמן,	רח'	אפשטיין	1,	באר	שבע,	לשם	הגשת	דוח	
סופי	של	המפרקים,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

                           יוסף הולצמן           יצחק אביטל
																																												מ	פ	ר	ק	י	ם

ד. גרינשטיין ושות' בע"מ
)ח"פ	51-372323-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	30	ימים	מיום	פרסום	הודעה	זו,	בשעה	10.00,	במשרד	
עו"ד	שי	הראל,	רח'	בן	יהודה	242,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

שי הראל,	עו"ד       
בא	כוח	החברה

בלו ברד סחר בע"מ
)ח"פ	51-124637-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	30	ימים	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות,	בשעה	
10.00,	במשרד	עו"ד	שי	הראל,	רח'	בן	יהודה	242,	תל	אביב,	לשם	
הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	
בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	 נעשה	

ובניירות	של	החברה.

שי הראל,	עו"ד        	 	 	

    בא	כוח	החברה

סיגי' ווב בע"מ
)ח"פ	51-432037-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	26.5.2010,	בשעה	10.00,	ברח'	מלכי	ישראל	8,	
כיכר	רבין,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אדם עמרני,	עו"ד,	מפרק

ארטמיס יעוץ ושירותי מחשוב בע"מ
)ח"פ	51-112634-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	25.5.2010,	אצל	המפרק,	רח'	אהרון	קארון	20,	
ראשון	לציון,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אלדר גל,	מפרק

פלתורס נסיעות ותיירות בע"מ
)ח"פ	51-083837-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	26.5.2010,	בשעה	16.00,	ברח'	המסגר	20,	תל	
אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

יום טוב יקר,	רו"ח,		מפרק

פלימסול בע"מ
)ח"פ	51-114025-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר החלפת מפרק וכינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	22.3.2010	קיבלו	בעלי	המניות	
של	החברה	החלטה	מיוחדת	להחליף	את	מפרק	החברה,	רו"ח	
יואל	אורן	בעו"ד	נמרוד	ערב,	ת"ז	028653582,	מרח'	בית	שאן	19,	
חיפה,	ולהסמיך	את	עו"ד	נמרוד	ערב	לדווח	על	ההחלפה	ועל	

מינויו	כמפרק,	כאמור.
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לפקודת	 	338 בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	 נמסרת	 כן,	 כמו	
של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
במשרדו	 	,17.00 בשעה	 	,27.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	
סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 חיפה,	 	,19 שאן	 בית	 רח'	 המפרק,	 של	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

נמרוד ערב,	עו"ד,	מפרק

מי נעורים בע"מ
)ח"פ	51-404809-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
	,CBLS במשרדי	 	,16.00 בשעה	 	,27.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
תל	 	,35 קומה	 מרובע,	 מגדל	 	,5 עזריאלי	 רח'	 דין,	 עורכי	 משרד	
אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

ינון לקס,	עו"ד 	 	 	

בא	כוח	החברה 	 	 	

ד"ר פישר בע"מ
)ח"פ	51-213766-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	27.5.2010,	בשעה	14.00,	במשרדו	של	המפרק,	
רח'	גולן	1,	קרית	התעופה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

משה זוהרי,	עו"ד,	מפרק

אן.ג'יי.בי אחזקות בע"מ
)ח"פ	51-276445-7(

)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	27.5.2010,	בשעה	10.00,	במשרד	עורכי	הדין	מטרי,	
מאירי	ושות',	רח'	מנחם	בגין	7,	קומה	24,	רמת	גן,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

יוסי ברכה,	מפרק

אטד יועצי חשבונאות בע"מ 
)ח"פ	51-407416-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	323	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 נושים	 אסיפת	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
16.00,	במשרדו	של	עו"ד	 הנ"ל	תתכנס	ביום	30.5.2010,	בשעה	

יוסף	עפרוני,	רח'	תוצרת	הארץ	16,	תל	אביב.	

יוגש	 לאסיפה	 החברה.	 של	 מרצון	 פירוק	 היום:	 סדר	 על	
דוח	מלא	על	מצב	עסקיה	של	החברה.	האסיפה	תהיה	רשאית	
להציע	אדם	שיהיה	מפרק	לעסקי	החברה	ולחלוקת	נכסיה,	וכן	

ועדת	ביקורת.

כל	אדם	הטוען	שהוא	נושה	החברה,	יגיש	למען	י'	עפרוני	
או	 	,67891 אביב	 תל	 	,16 הארץ	 תוצרת	 רח'	 דין,	 עורכי	 ושות',	
את	 האסיפה,	 מועד	 לפני	 שעות	 	24 עד	 	,03-6092333 לפקס'	

תביעתו	בצירוף	הוכחת	חוב.

				אהרן טורוק,	בעל	מניות 	 	 	

כמיגן בע"מ
)ח"פ	51-355058-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
רח'	 המפרק,	 אצל	 	,10.00 בשעה	 	,30.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
הלל	יפה	28,	חדרה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אייל יצחקי,	עו"ד,	מפרק

א.צ. ויספלד בע"מ
)ח"פ	51-405492-3(

)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	
החברה,	 במשרדי	 	,10.00 בשעה	 	,30.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
רח'	יגאל	אלון	53,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

צבי ויספלד,	מפרק

ק.מ נבון בע"מ
)ח"פ	51-405493-1(

)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	
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החברה,	 במשרדי	 	,10.00 בשעה	 	,30.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
רח'	יגאל	אלון	53,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

יעקב נבון,	מפרק

נוה ישמח א' בע"מ
)ח"פ	51-008608-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	30.5.2010,	בשעה	16.00,	במשרדי	המפרק,	רח'	
הרא"ה	126,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

זיו סלומון,	מפרק

נוה ישמח ב' בע"מ
)ח"פ	51-008609-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	30.5.2010,	בשעה	16.00,	במשרדי	המפרק,	רח'	
הרא"ה	126,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

זיו סלומון,	מפרק

שיאון טרקטורים ורכב בע"מ
)ח"פ	51-091609-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	31.5.2010,	בשעה	10.00,	במענו	של	המפרק,	
מושב	כפר	ורבורג,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

ארנון גנני,	מפרק

שיקמים בע"מ
)ח"פ	51-184667-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	

הנ"ל	תתכנס	ביום	1.6.2010,	בשעה	16.00,	ברח'	ה'	באייר	8,	תל	
אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

עומר בירותי,	עו"ד,	מפרק

ניסל )מ.ס.( בע"מ
)ח"פ	51-291447-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
בעלי	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניות	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	2.6.2010,	בשעה	12.00,	
ברח'	פינסקר	16,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

ששי לוי,	עו"ד,	מפרק

גומן מחקר בע"מ
)ח"פ	51-266548-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	2.6.2010,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	החברה,	
המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 העין,	 ראש	 	,17 שקד	 רח'	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

ברק כהן,	מפרק

תומא - תכנון וייצור מערכות אוטומטיות בע"מ
)ח"פ	51-195021-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	3.6.2010,	בשעה	16.00,	במשרדה	של	עו"ד	
4,	בית	שרבט,	תל	אביב,	לשם	 נווה	ושות',	רח'	קויפמן	 אסנת	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

אהוד קוגלר,	מפרק

גפן.קום בע"מ
)ח"פ	51-408611-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	6.6.2010,	בשעה	18.00,	במשרד	עו"ד	שבלת,	
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רח'	ברקוביץ'	4,	מגדל	המוזאון,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

עופר בן יהודה,	עו"ד,	מפרק

שגניר ניהול ויעוץ כלכלי בע"מ
)ח"פ	51-264354-5(

)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	
שריזלי,	 דן	 עו"ד	 10.00,	במשרד	 6.6.2010,	בשעה	 ביום	 תתכנס	
גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	 7,	רמת	 רח'	מנחם	בגין	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

מנחם וינברג,	מפרק

נטקאוצ'-שירותי אימון, ניהול וייעוץ בע"מ
)ח"פ	51-253766-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	6.6.2010,	בשעה	11.00,	במשרדי	החברה,	רח'	
פרופסור	שור	29,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

טל רונן,	מפרק

גלובל טרנספורמיישן גרופ בע"מ
)ח"פ	51-292221-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	6.6.2010,	בשעה	10.30,	במשרדי	החברה,	רח'	
פרופסור	שור	29,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

טל רונן,	מפרק

אדיוקוצ'ינג בע"מ
)ח"פ	51-296580-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	

הנ"ל	תתכנס	ביום	6.6.2010,	בשעה	10.00,	במשרדי	החברה,	רח'	
פרופסור	שור	29,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

טל רונן,	מפרק

קוצ'ינג-אמון לעיצוב ארגונים מובילים בע"מ
)ח"פ	51-135365-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	6.6.2010,	בשעה	11.30,	במשרדי	החברה,	רח'	
פרופסור	שור	29,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

טל רונן,	מפרק

יגאל שרמיסטר ניהול ויעוץ בע"מ
)ח"פ	51-328540-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	7.6.2010,	בשעה	11.00,	אצל	חב'	השמירה	בע"מ,	
המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 תקוה,	 פתח	 	,14 רח'	שחם	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אברהם ויגננסקי,	מפרק

תים תעשיות תוכנה בע"מ
)ח"פ	51-190286-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר דחיית כינוס אסיפת נושים סופית

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	אסיפת	הנושים	הסופית	של	החברה	
בילקוט	 כפי	שפורסם	 	,7.4.2010 ביום	 שהיתה	אמורה	להתכנס	
7.6.2010,	בשעה	 ביום	 והיא	תתכנס	 נדחתה,	 	,6065 הפרסומים	
לשם	 תקוה,	 פתח	 	,7 גהל	 מרטין	 רח'	 החברה,	 במשרדי	 	,10.00
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

אסף לוין,	עו"ד,	מפרק

תים תעשיות תוכנה בע"מ
)ח"פ	51-190286-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר דחיית כינוס אסיפת בעלי מניות סופית

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	אסיפת	בעלי	המניות	הסופית	של	
7.4.2010,	כפי	שפורסם	 ביום	 החברה	שהיתה	אמורה	להתכנס	
בילקוט	הפרסומים	6065,	נדחתה,	והיא	תתכנס	ביום	7.6.2010,	
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7,	פתח	תקוה,	 10.30,	במשרדי	החברה,	רח'	מרטין	גהל	 בשעה	
לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

אסף לוין,	עו"ד,	מפרק

גמא ניהול השקעות וייעוץ כלכלי )1995( בע"מ
)ח"פ	51-219676-7(

)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	
הרשום	 במשרדה	 	,9.00 בשעה	 	,7.6.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 ירושלים,	 	,13 רמב"ן	 רח'	 החברה,	 של	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

דוד שחם,	מפרק

פרופ' בר זיו יעקב בע"מ
)ח"פ	51-331435-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	7.6.2010,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	
החברה,	רח'	עקיבא	2,	רעננה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

יעקב בר זיו,	מפרק

ע.ע.ח. גנאים בע"מ
)ח"פ	51-193328-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	7.6.2010,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	
החברה,	סחנין,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

עבד גנאים,	מפרק

רז מערכות ימיות בע"מ
)ח"פ	51-345410-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	7.6.2010,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	

החברה,	רח'	עיט	12,	קיסריה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

גדעון רז,	מפרק

ש.ס. אבי שרותי רכב בע"מ
)ח"פ	51-369583-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	7.6.2010,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	החברה,	
רח'	ואדי	אל	ג'וז	15,	ירושלים,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

סוהיל באראמקי,	מפרק

שמי שיווק והפצה של מוצרי מתכת בע"מ
)ח"פ	51-089146-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	7.6.2010,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	
החברה,	רח'	כצנלסון	5,	אזור,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

מנחם שניצר,	מפרק

מגל"ן חברה לבניה )1995( בע"מ
)ח"פ	51-216017-7(

)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	
הרשום	 במשרדה	 	,9.00 בשעה	 	,7.6.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
סופי	של	המפרק,	 דוח	 גמלא,	לשם	הגשת	 של	החברה,	מעלה	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אלכס קרמר,	מפרק

נוגו )ישראל( מערכות אלקטרוניות )3000( בע"מ
)ח"פ	51-164076-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הרשום	 במשרדה	 	,9.00 בשעה	 	,7.6.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
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סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 רעננה,	 	,13 החורשה	 רח'	 החברה,	 של	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

דוד שחם,	מפרק

חנן תמיר בע"מ
)ח"פ	51-177174-3(

)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	
הרשום	 במשרדה	 	,9.00 בשעה	 	,7.6.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 טבעון,	 קרית	 	,3 דקל	 רח'	 החברה,	 של	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

חנן תמיר,	מפרק

אלמסלק - תכנון כבישים ופיתוח בע"מ
)ח"פ	51-372151-4(

)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	7.6.2010,	בשעה	10.00,	במרכז	מסחרי,	משהד,	לשם	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

ראידה זועבי,	עו"ד,	מפרקת

לשם שינוי בע"מ
)ח"פ	51-308068-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	8.6.2010,	בשעה	10.00,	במשרדי	המפרק,	רח'	
סופי	של	המפרק,	 דוח	 לשם	הגשת	 רמת	השרון,	 	,28 בן	שלום	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

יעקב פחטר, עו"ד,	מפרק

גי.אי.טי - טכנולוגיות חינוכיות גלובאליות בע"מ
)ח"פ	51-317353-4(

)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	8.6.2010,	בשעה	10.00,	במרכז	מסחרי,	משהד,	לשם	

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

ובניירות	של	החברה.

רואאיאת מרעי,	מפרק

א.ש.ג.ט מהנדסים ויועצים בע"מ
)ח"פ	51-285888-7(

)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	
16.00,	במשרדו	של	עו"ד	 הנ"ל	תתכנס	ביום	10.6.2010,	בשעה	
הגשת	 לשם	 אביב,	 תל	 	,30 גבירול	 אבן	 רח'	 אורנשטיין,	 מאיר	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

יעקב גוטמן,	מפרק

עיתון חוצות הגליל בע"מ
)ח"פ	51-393530-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	10.6.2010,	בשעה	10.00,	במשרד	עו"ד	כהן,	סגלוב	
גן,	 רמת	 	,5 קומה	 	,1 33,	מגדל	התאומים	 ז'בוטינסקי	 רח'	 ושות',	
לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

גדעון כהן,	עו"ד,	מפרק

ג'י אנד אל קפיטל
)ח"פ	51-399082-0(

)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	10.6.2010,	בשעה	16.00,	ברח'	דרוק	48,	ירושלים,	
לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

יוסף לישנר,	מפרק

תסלי בע"מ
)ח"פ	51-389619-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	14.6.2010,	בשעה	11.00,	במשרדי	יגאל	ארנון	
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לשם	 אביב,	 תל	 	,46 קומה	 	,1 עזריאלי	 מרכז	 דין,	 עורכי	 ושות',	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

ערן אילן,	מפרק

ג'מיס מלונות בע"מ
)ח"פ	51-373712-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הרשום	 במשרדה	 	,9.00 בשעה	 	,15.6.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
דוח	 הגשת	 לשם	 יעקב,	 זכרון	 	,38 הכובשים	 רח'	 החברה,	 של	
ומה	נעשה	 סופי	של	המפרקת,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

חדוה אבין,	מפרקת

כ.א.ש נגזרים בע"מ
)ח"פ	51-361137-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	15.6.2010,	בשעה	9.00,	ברח'	הברזל	19א,	רמת	
סופי	של	המפרק,	המראה	 דוח	 אביב,	לשם	הגשת	 תל	 החי"ל,	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אורן אופק,	עו"ד,	מפרק

סוליד מוצרים פיננסיים מתקדמים בע"מ
)ח"פ	51-249490-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	15.6.2010,	בשעה	17.00,	במשרדו	של	המפרק,	
שד'	רוטשילד	138,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אלון חן,	עו"ד,	מפרק

ג'ונתן אינקר בע"מ
)ח"פ	51-347194-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות	 לפקודת	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	20.6.2010,	בשעה	13.00,	ברח'	מגלן	8,	יד	בנימין,	לשם	

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

של	החברה.

ג'ונתן אינקר,	מפרק

ד.ט. אכיפת חיובים בע"מ
)ח"פ	51-295844-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	27.6.2010,	בשעה	15.00,	בשד'	המגינים	58,	
חיפה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אלי דורון,	מפרק

חש-גל עבודות חשמל בע"מ
)ח"פ	51-159953-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	9.7.2010,	בשעה	17.00,	במשרדי	המפרק,	רח'	
הקליטה	3,	אשדוד,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אבי פרץ,	עו"ד,	מפרק

רט 5 בע"מ
)ח"פ	51-417510-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	15.3.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אמיר	קון,	ת"ז	022890982,	

מרח'	האירוסים	4,	רמת	ישי,	למפרק	החברה.

אמיר קון,	מפרק

סריגי גיתית, נכסים והשקעות )1993( בע"מ
)ח"פ	51-182696-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	25.3.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	דוד	סימנא,	ת"ז	008838526,	

מרח'	הנמל	13,	אשקלון,	למפרק	החברה.
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את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	21 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו,	

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

דוד סימנא,	מפרק

חלקה 654 בגוש 6043
)ח"פ	51-026161-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	22.3.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	עם	הצהרה	על	כושר	פירעון,	ולמנות	
למפרק	 תקוה,	 פתח	 	,18 איכילוב	 מרח'	 הלחמי,	 יהושע	 את	

החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

יהושע הלחמי,	מפרק

מיימונידס טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ	51-292136-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	25.3.2010,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 ארד,	 אהוד	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

קרמניצקי	1,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אהוד ארד,	עו"ד,	מפרק

אשאר חברה למסחר בע"מ
)ח"פ	51-045519-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	
מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	4.3.2010,	התקבלה	
ולמנות	את	עו"ד	ארז	גבאי,	 החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	

מרח'	הרכבת	28,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

ארז גבאי,	עו"ד,	מפרק

פסגת המזרח בע"מ
)ח"פ	51-331397-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	של	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	14.3.2010,	התקבלה	החלטה	לפרק	
את	החברה	מרצון	ולמנות	את	איתן	ח'	שאקי,	מרח'	ציון	גרמי	4,	

ירושלים,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	60 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו,	

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

איתן ח' שאקי,	מפרק

גליאל חב' לסחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ	51-224569-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
החלטה	 התקבלה	 	,21.3.2010 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אלעד	לרון,	מרח'	היין	3,	

זכרון	יעקב,	טל'	04-6391779,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אלעד לרון,	עו"ד,	מפרק

סקסס יו. אס )ישראל( בע"מ
)ח"פ	51-406583-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
	,25.3.2010 שלא	מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	
עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 החלטה	 	התקבלה	
	,4 ברקוביץ'	 מרח'	 מלמד,	 אמנון	 עו"ד	 ואת	 רון,	 יצחק	 	טל	

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

הודעה	זו,	למען	המפרקים	הנ"ל.

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

             טל יצחק רון, עו"ד          אמנון מלמד, עו"ד
																																				מ	פ	ר	ק	י	ם

ר. בר–און שרותי משרד ושווק בע"מ
)ח"פ	51-319224-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
החלטה	 התקבלה	 	,23.3.2010 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
לפרק	את	החברה	מרצון	עם	הצהרה	על	כושר	פירעון,	ולמנות	את	
איתן	בר	און,	ת"ז	056594211,	אצל	עו"ד	איגור	מאיר,	רח'	הרצל	12/1,	

חדרה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

איתן בר און,	מפרק

ריסימקס תעופה בע"מ
)ח"פ	51-203148-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
	,25.3.2010 שלא	מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	
התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	עם	הצהרה	על	כושר	
פירעון,	ולמנות	את	עו"ד	אסתר	סמל	הלפט,	מרח'	מנחם	בגין	12,	

רמת	גן,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

אתי סמל,	עו"ד,	מפרקת

קרדינט אינטראקטיב בע"מ
)ח"פ	51-415039-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	28.3.2010,	התקבלה	

	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רו"ח	אבי	גולדברג,	
ת"ז	056468085,	מרח'	הרצל	76,	חיפה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אבי גולדברג,	רו"ח,	מפרק

צבי הרמן החזקות בע"מ
)ח"פ	51-269683-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	28.3.2010,	התקבלה	החלטה	
ת"ז	 זימרן,	 צביקה	 רו"ח	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

051818003,	מרח'	הרצל	76,	חיפה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

צביקה זימרן,	רו"ח,	מפרק

משכנות הדר בע"מ
)ח"פ	51-258883-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	25.2.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אפרת	ידידיה,	מרח'	

דניאל	פריש	3,	תל	אביב,	טל'	03-6911165,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

אפרת ידידיה,	עו"ד,	מפרקת

ר.א.ק. מיקוד בע"מ
)ח"פ	51-415687-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	14.3.2010,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 חג'ג',	 מיטל	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

יגאל	אלון	96,	תל	אביב,	למפרקת	החברה.
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את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	21 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו,	

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

מיטל חג'ג',	עו"ד,	מפרקת

ש.ד.ר. - יעוץ, הדרכה ופתוח משאבי אנוש בע"מ
)ח"פ	51-131315-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.3.2010,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 נתן,	 לילך	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 	לפרק	

בן	שפרוט	15,	תל	אביב,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

לילך נתן,	עו"ד,	מפרקת

עיר שלם - ירושלים
)ע"ר	58-507024-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,	 לחוק	 	46 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
הנ"ל,	 העמותה	 של	 הכללית	 באסיפה	 כי	 התש"ם-1980,	
שהתכנסה	ביום	22.3.2010,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	העמותה	
מרצון	ולמנות	את	עו"ד	מירית	בן–נאים,	מהגן	הטכנולוגי,	מלחה,	

ירושלים,	למפרקת	העמותה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

מירית בן–נאים,	עו"ד,	מפרקת

גבים סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ	51-219317-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	14.2.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	שלמה	עמיאור,	מרח'	

ההסתדרות	52,	ת"ד	5871,	באר	שבע	84214,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

שלמה עמיאור,	עו"ד,	מפרק

דותן שינוע בע"מ
)ח"פ	51-337044-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	14.3.2010,	התקבלה	החלטה	
כנפי	 מרח'	 דותן,	 מאיר	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

נשרים	22,	רמת	גן,	טל'	03-5745561,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

מאיר דותן,	מפרק

ד. אלדר שירותי בנייה בע"מ
)ח"פ	51-327944-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	24.3.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	דוד	אדלר,	מרח'	אריאל	6,	

גבעתיים,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

דוד אדלר,	מפרק

אור-קו מערכות קאד בע"מ
)ח"פ	51-197917-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	10.12.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	רחל	רייפר	פלח,	מרח'	

הראשונים	65,	אור	יהודה,	למפרקת	החברה.



2698                         ילקוט הפרסומים 6079, י"א באייר התש"ע, 25.4.2010
ISSN 0334-3030       סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי המחיר 9.72 שקלים חדשים          

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

רחל רייפר,	עו"ד,	מפרקת

בי-גוד מיכל בע"מ
)ח"פ	51-094512-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על ביטול הליך פירוק מרצון

נמסרת	בזה	הודעה	כי	באסיפה	כללית	של	החברה	הנ"ל,	
שנועדה	ונתכנסה	ביום	2.11.2009,	נתקבלה	החלטה	לבטל	את	

הליך	הפירוק	מרצון	של	החברה.

חיים רוזוב,	מפרק

נגרית צמד בע"מ
)ח"פ	51-088158-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על ביטול הליך פירוק מרצון

המניות	 בעלי	 של	 כללית	 באסיפה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
נתקבלה	 	,28.3.2010 ביום	 ונתכנסה	 שנועדה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
על	 	27.5.2009 מתאריך	 הקודמת	 ההחלטה	 את	 לבטל	 החלטה	

פירוק	החברה	מרצון.

בנימין בן בסט,	יושב	ראש

עמותת סיעת קדימה בהסתדרות 
)ע"ר	58-049222-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקים

העמותות,	 לחוק	 	46 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
הנ"ל,	 העמותה	 של	 הכללית	 באסיפה	 כי	 התש"ם-1980,	
שהתכנסה	ביום	19.1.2010	התקבלה	החלטה	לפרק	את	העמותה	
כץ,	מבית	 יוסי	 עו"ד	 ואת	 יצחק	חדד	 רו"ח	 ולמנות	את	 מרצון	
הפרקליטים,	רח'	ברקוביץ	4,	תל	אביב	64238,	למפרק	העמותה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקים	הנ"ל.

			יצחק חדד,	רו"ח					יוסי כץ,	עו"ד 	 	

			מ	פ	ר	ק	י	ם 	 	 	

גשר לחיים - העמותה למלחמה באלימות ובסמים 
)ע"ר	58-034259-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,	 לחוק	 	46 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
הנ"ל,	 העמותה	 של	 הכללית	 באסיפה	 כי	 התש"ם-1980,	
את	 לפרק	 החלטה	 התקבלה	 	10.12.2009 ביום	 שהתכנסה	

ת"ד	 שמענו	 שונרי,	 יונתן	 פרופ'	 את	 ולמנות	 מרצון	 העמותה	
5155,	רמת	גן	52151,	למפרק	העמותה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקים	הנ"ל.

			פרופ' יונתן שונרי, מפרק 	 	

כבוד אחרון - צדק וכבוד למבוגרים חסרי ישע 
)ע"ר	58-049569-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,	 לחוק	 	46 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
הנ"ל,	 העמותה	 של	 הכללית	 באסיפה	 כי	 התש"ם-1980,	
שהתכנסה	ביום	14.3.2010	התקבלה	החלטה	לפרק	את	העמותה	
מרצון	ולמנות	את	עו"ד	גיא	חדי,	מרח'	ז'בוטינסקי	35,	רמת	גן,	

למפרק	העמותה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקים	הנ"ל.

			גיא חדי, עו"ד,	מפרק 	 	

אורסול אנרגיה 1
)ש"מ	55-022837-3(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת	 	60 סעיף	 להוראות	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
	,31.12.2009 ביום	 כי	 התשל"ה-1975,	 חדש[,	 ]נוסח	 השותפויות	
הועברו	כלל	זכויותיה	של	השותפה	אורמת	מערכות	בע"מ,	לשותף	
החדש	בשותפות	אורסול	אחזקות	בע"מ,	מדרך	שידלובסקי	1,	יבנה.

יורם ברוניצקי,	בשם	השותפות

אורסול אנרגיה 2
)ש"מ	55-022894-4(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת	 	60 סעיף	 להוראות	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
	,31.12.2009 ביום	 כי	 התשל"ה-1975,	 חדש[,	 ]נוסח	 השותפויות	
הועברו	כלל	זכויותיה	של	השותפה	אורמת	מערכות	בע"מ,	לשותף	
החדש	בשותפות	אורסול	אחזקות	בע"מ,	מדרך	שידלובסקי	1,	יבנה.

יורם ברוניצקי,	בשם	השותפות

פולימר לוג'יסטיקס שרותי השכרה
)ש"מ	55-022877-9(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת	 	60 סעיף	 להוראות	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
	,22.12.2009 ביום	 כי	 התשל"ה-1975,	 חדש[,	 ]נוסח	 השותפויות	
שכתובתו:		 	,.Polymer	 Logistics	 N.V הכללי	 השותף	 הצטרף	
Netherlands	The	NL,	5107	Dongen	15,	Vierbundersweg	וכן	
ח"פ	-51 בע"מ,	 הזרקות	 לוג'יסטיקס	 פולימר	 הכללי	 השותף	 פרש	

295907-3,	שכתובתו:	רח'	זרחין	10,	רעננה.

רועי משיח,	עו"ד,	בשם	השותפות




