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 מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע והטכנולוגיה למוסדות ציבור - העתקת מרכז מחקר
 ופיתוח אזורי

 לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985

 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-11985 (להלן - החוק), בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה
 מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע והטכנולוגיה, להעתקת מקום פעילותו של מרכז מחקר ופיתוח

 אזורי, כמפורט להלן:

 תקנה תקציבית: 19040210

 1. כללי

 (1) ועדת התמיכות של המשרד (להלן - הוועדה) תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד בתחום העתקת מרכזי מחקר ופיתוח
 אזוריים, בהתאם לנוהל, כהגדרתו מבחנים אלה.

 (2) התמיכה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.

 (3) בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני,
 מקצועי וענייני של מבחנים אלה; החלטות הוועדה יהיו מנומקות.

 2. הגדרות

 במבחנים אלה -

 ״ועדת המו״פ״ - ועדת הקבע למחקר ולפיתוח אזורי, הפועלת כאמור בסעיף 5 למבחני התמיכה במרכזי מו״פ אזורי;

 ״מבחני התמיכה במרכזי מו״פ אזורי״ - פרקים א׳ ו־ב׳ מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע והטכנולוגיה למוסדות
 ציבור בתחום המדע והטכנולוגיה לעניין מרכז מחקר ופיתוח אזורי2;

 ״מרכז״ - מרכז מחקר ופיתוח אזורי כמשמעותו בסעיף 5 במבחני התמיכה במרכזי מו״פ אזורי;

 ״המשרד״ - משרד המדע והטכנולוגיה;

 ״הנוהל״ - נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן3, שקבע שר האוצר.

 3. מטרות התמיכה

 מטרת התמיכה לפי מבחנים אלה לסייע למרכז שנאלץ להעתיק את מקום כל פעילותו או המקום שבו מתקיים חלק משמעותי
 מפעילותו למקום פעילות אחר בשל עילות שונות כמפורט בסעיף 6, באמצעות מימון הפעילויות המפורטות בסעיף 7.

 4. תנאי סף לתמיכה

 לתמיכה לפי מבחנים אלה יהיה זכאי רק מרכז שהוא מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף 3א לחוק (להלן - מוסד), המקיים את כל
 תנאי הסף האלה:

 (1) המוסד הגיש בקשה לתמיכה בעבור פעילותו השוטפת בשנה שבעבורה התבקשה התמיכה לפי מבחנים אלה, ונמצא
 זכאי לתמיכה כזו בהתאם למבחני התמיכה במרכזי מו״פ אזורי;

 (2) המוסד נאלץ להעתיק את מקום כל פעילותו לרבות מקום שבו מתקיים חלק משמעותי מפעילותו (להלן - מקום פעילות)
 בשל אחת או יותר מעילות ההעתקה המנויות בסעיף 6 והמשרד אישר את ההעתקה ואת אתר היעד, הקבוע או הזמני, שאליו
 יועתק מקום פעילות המוסד לאחר שהמוסד המציא למשרד, לשביעות רצונו, מסמכים המוכיחים את קיום העילות לפי
 סעיף 6 שבשלן נאלץ להעתיק את מקום פעילותו ושבשלן הוא זכאי לתמיכה לפי מבחנים אלה וזאת לאחר שהתקבלה

 המלצה מנומקת של ועדת המו״פ לעניין זה;

 (3) העתקת מקום פעילות המוסד גורמת לו הוצאות נוספות על אלה של פעילותו השוטפת;

 (4) לא הוגש כנגד המוסד כתב אישום או המוסד לא נדרש לשאת בעיצום כספי כלשהו שהם העילה להעתקת פעילות
 המוסד;

 (5) המוסד הגיש תכנית עבודה לביצוע ההעתקה, לרבות פירוט העלויות הכרוכות בכך ומקורות המימון לתכנית, וחשב
 המשרד ואיש מקצוע נוסף שימנה המשרד לעניין זה אישרו כי התכנית והעלויות שהגיש המוסד הן סבירות, לאחר ששוכנע

 כי העלויות הכרוכות בתכנית נדרשות לשם מימון העתקת פעילות המוסד;

 (6) הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה לא מומנה מכל מקור אחר, באופן ישיר או עקיף;

 1 ס״ח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״ב, עמי 34.

 2 י״פ התשס״ה, עמי 215; התשס״ז, עמי 936.

 3 י״פ התשנ״ב, עמי 2569; התשנ״ד, עמי 4716; התשנ״ז, עמי 1710; התש״ס, עמי 3264; התשס״א, עמי 402 ועמי 1628; התשס״ב, עמי

 761; התשס״ג, עמי 1358; התשס״ד, עמי 107, עמי 298 ועמי 2030; התשס״ה, עמי 330 ועמי 1140.
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 (7) הממשלה אינה משתתפת במימון הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה בכל דרך שהיא, מלבד לפי מבחנים אלה;

 (8) המוסד עומד בדרישות הנוהל, ובכלל זה יעמיד את עצמו לביקורת המשרד, בהתאם לדינים החלים עליו, הוראות
 הנוהל והחלטות הממשלה להבטחת עמידתו בתנאים למתן תמיכה;

 (9) המוסד הגיש, במהלך השנה שבעבורה מתבקשת התמיכה לפי מבחנים אלה, דוחות ביצוע שוטפים המעידים על
 עמידתו בתכנית העבודה שהגיש במסגרת בקשתו לתמיכה, דוחות פעילות רבעוניים שוטפים ודוחות שנתיים; כל הדוחות

 יוגשו באופן ובמועדים שיורה המשרד.

 5. הפעילות הנתמכת

 התמיכה תינתן בעבור אחת או יותר מהפעילויות המפורטות להלן, ובכל מקרה לא תינתן תמיכה בעבור הוצאה שאינה
 נובעת במישרין מההעתקה:

 (1) פירוק ואריזת הציוד הקיים של המוסד, הובלתו, הרכבתו או התקנתו במקום הפעילות החדש;

 (2) הכנת תשתיות והכנסת הציוד או התאמת מקום הפעילות החדש לקליטת ציוד המוסד;

 (3) שיפוץ והתאמת מקום הפעילות החדש לצורכי המוסד;

 (4) מימון עלויות תפעוליות נלוות הנובעות באופן ישיר מההעתקה, כגון העסקת מנהל פרויקט לצורך ההעתקה, במשך
 תקופת ההעתקה;

 (5) אם עילת ההעתקה היא לפי סעיף 6(5), נוסף על תמיכה בעבור אחת או יותר מהפעילויות המפורטות בפסקאות (1)
 עד (4), תינתן תמיכה גם בעבור מימון עלויות חזרת המוסד למקום הפעילות המקורי.

 6. עילות העתקה

 לעניין מבחנים אלה ייחשבו העילות המפורטות להלן, עילות העתקה לצורך קיום התנאי שבסעיף 4(2) -

 (1) העתקה בשל מצב חירום ביטחוני, כפי שיומלץ על ידי רשות מוסמכת;

 (2) העתקה בשל צורכי בטיחות או תברואה, סביבתיים או שבמוסד עצמו, בהתאם להנחיית רשות מוסמכת;

 (3) העתקה הנובע מאילוצים משפטיים שאין למוסד שליטה עליהם, כגון סיום תקופת חוזה שכירות;

 (4) המשך פעילות המוסד במקומו הנוכחי פוגע באופן משמעותי בתפקודו המקצועי או במצבו הכלכלי שלא מהסיבות
 המנויות בפסקאות (1) או (2);

 (5) העתקה לצורך שיפוץ או בינוי מחדש של המוסד, שצפוי כי לא יאפשר את המשך הפעילות במוסד עצמו למשך תקופה
 של חודש אחד לפחות.

 7. אופן חישוב גובה התמיכה והעברת הכספים
 (א) המשרד יקבע את שיעור התמיכה במוסד על פי המשתנים המפורטים בסעיף קטן (ב) ובהתאם למשקלו היחסי של כל

 משתנה המפורט לצדו, ובהסתמך על חוות דעת מקצועית של ועדת המו״פ לגבי המשתנים האמורים.
 (ב) בשלב הראשון ינוקד כל מוסד לפי המשתנים האלה:

 (1) עילת ההעתקה - 45%; לצורך ניקוד לפי משתנה זה, ינוקד המוסד בהתאם לכל עילת העתקה המנויה בסעיף 6,
 שהוכרה לצורך ההעתקה, כמפורט להלן:

 (א) עילת העתקה שמקורה בעילות המנויות בפסקאות (1) או (2) או (3) שבסעיף 6 - 3 נקודות;
 (ב) עילת העתקה שמקורה בעילות המנויות בסעיף 6(4) - 2 נקודות;

 (ג) עילת העתקה שמקורה בעילות המנויות בסעיף 6(5) - נקודה אחת;
 (2) דחיפות ההעתקה וחיוניותה ביחס לדחיפות ההעתקה וחיוניותה אצל המוסדות האחרים הזכאים לתמיכה לפי
 מבחנים אלה; דחיפות וחיוניות כאמור ייקבעו כשקלול של שתי המלצות נפרדות ועצמאיות של אנשי מקצוע מתאימים
 מטעם המשרד שבחנו, כל אחד בנפרד, את כלל הבקשות הנוגעות לעניין הנובעות מאותה עילת העתקה; ההמלצה
 תכלול חוות דעת כתובה וציון מספרי מ־1 עד 5; ציון ״1״ מייצג את המצב הדחוף והחיוני ביותר וציון ״5״ מייצג את

 המצב הכי פחות דחוף וחיוני - 35%;

 (3) מידת היות מקורה של עילת ההעתקה באילוצים שאין למוסד שליטה עליהם - 20%:
 (א) קיימים אילוצים כאמור - נקודה אחת;
 (ב) לא קיימים אילוצים כאמור - 0 נקודות.

 (ג) בשלב השני יחושב הניקוד של כל מוסד כסכום חלקו היחסי בניקוד של כל אחד מהמשתנים שבסעיף קטן (ב), מבין כלל
 הניקוד שניתן בכל אחד מהמשתנים לכלל המוסדות.

 (ד) בשלב השלישי יוכפל הניקוד שקיבל המוסד בשלב השני במקדם שייקבע כדלקמן: בתחילה יחושב ערך שהוא היחס
 בין עלות ההעתקה של המוסד לכלל עלויות ההעתקה של כלל המוסדות שאושרו בקשותיהם לתמיכה לפי מבחנים אלה

 ויסומן ^ לאחר מכן המקדם שייקבע יהיה: 1+ק;
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 בפסקה זו, ״עלות ההעתקה״ - העלות הכוללת של כל הפעילויות שאושרה בעבורן תמיכה לפי מבחנים אלה.

 (ה) בשלב הרביעי ייקבע שיעור התמיכה היחסי במוסד כשיעורו היחסי של הניקוד שהתקבל לאחר השלב השלישי מכלל
 התקציב העומד לחלוקה.

 (ו) תמיכת המשרד לא תעלה על 75% מעלויות הפעילות הנתמכת.

 (ז) עלה סכום התמיכה במוסד, לפי סעיף קטן (ה) על שיעור התמיכה המותר לפי סעיף קטן (ו), תחולק התמיכה העודפת
 באופן יחסי בין המוסדות האחרים שביקשו תמיכה על פי מבחנים אלה; בכל מקרה לא תעלה תמיכה המשרד על האמור

 בסעיף קטן (ו).

 8. הוראות כלליות

 (א) לא תינתן תמיכה לפי מבחנים אלה למוסד אשר אינו מקיים את הפעילות השוטפת עובר להגשת הבקשה לפי מבחנים
 אלה עד סיום העברת התמיכה בפועל; אי־פעילות המוסד בזמן ההעתקה עצמה, למשך זמן סביר כפי שיקבע המשרד ובכל
 מקרה לא יותר משלושה חודשים, לא תיחשב לאי־קיום פעילותו השוטפת כאמור; החלטת המשרד בעניין זה תהיה מנומקת

 ותועבר למוסד.

 (ב) מוסד לא יהיה זכאי לקבל תמיכה לפי מבחנים אלה יותר מפעם אחת בעשר שנים; ואולם אם העתקת מקום פעילות
 המוסד היא בשל עילות העתקה שבסעיף 6(1) או (2), ההגבלה האמורה לא תחול לגביו.

 9. תחילה

 תחילתם של מבחנים אלה ביום חתימתם.

 טי בכסלו התשע״א (16 בנובמבר 2010)
 (חמ 3-1888)

 דניאל הרשקוביץ
 שר המדע והטכנולוגיה

 תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור
 לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985

 בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-11985 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם מועצת הגנים
 הבוטניים לפי סעיף 12(ב) לחוק גנים בוטניים, התשס״ו-22006 (להלן - חוק הגנים הבוטניים), ובהתייעצות עם היועץ המשפטי
 לממשלה, מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור (תמיכה

 במוסדות ציבור בתחום הגנים הבוטניים המוכרים)3 (להלן - המבחנים העיקריים), כמפורט להלן:

 1. בסעיף 2 למבחנים העיקריים, במקום האמור בו יבוא:

 ״במבחנים אלה -

 ״אוצר״ - הממונה על איסוף, טיפול ושימור של אוספי צמחים בחלקות הגן הבוטני;

 ״אנשי מקצוע בגן״ - עובדים בעלי ידע או השכלה בתחום הנדרש לגידול וטיפוח צמחי הגן;

 ״אקלום צמחים״ - ברירה של צמחים לאקלים השונה מסביבת המחייה הטבעית שלהם, לרבות במקרה של העברת מינים
 או זנים בין ארצות שונות;

 ״גן בוטני מוכר״ - לפי סעיף 2 לחוק הגנים הבוטניים;

 ״גנן 1״, ״גנן 2״, ״גנן 3״ - לפי הסיווג המקצועי (תעודת מקצוע) המוכר בגננות הניתן על ידי משרד התעשייה המסחר
 והתעסוקה;

 ״השר״ - שר החקלאות ופיתוח הכפר;

 ״ידידי הגן״ - חבר אנשים שביקש להיות שותף לפעילות אחת או יותר המתקיימת בגן בוטני מוכר;

 ״מדד אינטנסיביות״ - הערך המתקבל מחלוקת התקציב השנתי של הגן בשנה שקדמה לשנה שבעבורה מבוקשת
 התמיכה במספר המטרים הרבועים, שטופלו בגן בשנה שקדמה לשנה שבעבורה מבוקשת התמיכה;

 ״מוסד ציבור״ או ״מוסד״ - כהגדרתו בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985;

 ״מועצה״ - מועצת הגנים הבוטנים לפי סעיף 4 לחוק הגנים הבוטניים;

 1 ס״ח התשמ״ח, עמי 60; התשנ״ב, עמי 34.

 2 ס״ח התשס״ו, עמי 250.

 3 י״פ התשמ״ט, עמי 117.
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 ״מידע גנני״ - מידע המסייע להבין כיצד אפשר לעשות שימוש בצמח בגן הנוי וכן מהם תנאי הסביבה והגידול שלהם
 הוא זקוק, לרבות מידע תיאורי, מידע עיצובי, התאמות לתנאי הסביבה ולאופן אחזקת הצמח;

 ״שימור״ - פעולה לשחזור ושיקום, שמירת מצב קיים או מניעת הכחדה של הצמח או נזק למטען הגנטי שלו.״

 2. בסעיף 3 למבחנים העיקריים, אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) המוסד יעמוד בתנאים המפורטים בתקנות שיתקין השר לפי חוק הגנים הבוטניים, ככל שתקנות כאמור יפורסמו
 ברשומות.״

 3. בסעיף 4 למבחנים העיקריים -

 (1) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

 ״(ד1) בשלב החמישי, יוכפל הניקוד שהתקבל לאחר השלב הרביעי בשני מקדמים: מדד אינטנסיביות ומקדם של גודל
 הגן, באופן הזה:

; x(גודל הגן בדונמים 1 + 0.05״) x1 + 0.05 (x מדד אינטנסיביות) = הניקוד 

 (2) במקום סעיף קטן (ה) יבוא:

 ״(ה) תמיכה במוסד, שנמצא זכאי לפי מבחנים אלה, לא תעלה על 70% מסך ההוצאות שהוצאו בפועל בעבור הפעילות
 שבעדה ניתנת התמיכה.״

 4. בסעיף 5 למבחנים העיקריים -

 (1) בפסקה (1) -

 (א) בפסקת משנה (א) -

 (1) ברישה, במקום ״פעילויות בגן הבוטני -״ יבוא ״פעילויות בגן הבוטני - 30״;

 (2) במקום פסקת משנה (4) יבוא:

 ״(4) פעילות לימודית לציבור בשנה המתחילה ב־1 בספטמבר בשנה שקדמה לשנה שבעבורה מבוקשת
 התמיכה ומסתיימת ב־31 באוגוסט בשנה שבעבורה מבוקשת התמיכה - 10.״;

 (ב) בפסקת משנה (ב) -

 (1) ברישה, במקום ״מאפייני הגן -״ יבוא ״מאפייני הגן - 57״;

 (2) במקום פסקת משנה (2) יבוא:

 ״(2) סימון ושילוט (שגודלו לפחות 10 ס״מ x 7 ס״מ) צמחים בגן בשמם המדעי - 15״;

 (3) פסקת משנה (3) - תימחק;

 (4) בפסקת משנה (4), במקום ״13״ יבוא ״11״;

 (5) אחרי פסקת משנה (5) יבוא:

 ״(6) אנשי מקצוע בגן - 6״;

 (ג) בפסקת משנה (ג) -

 (1) ברישה, במקום ״משתנים נוספים -״ יבוא ״משתנים נוספים - 13״;

 (2) במקום פסקת משנה (3) יבוא:

 ״(3) פרויקטים ייחודיים וחדשניים - 5״;

 (2) בפסקה (2) -

 (א) בפסקת משנה (א) -

 (1) ברישה, במקום ״פעילויות בגן הבוטני״ יבוא ״פעילויות בגן הבוטני - 30%״;

 (2) בפסקת משנה (4), במקום ״פעילות לימודית לציבור בתחום בוטניקה, גינון, אקולוגיה, חקלאות במהלך שנת
 התמיכה - 5%״ יבוא ״פעילות לימודית לציבור בתחום בוטניקה, גינון, אקולוגיה, חקלאות בשנה המתחילה ב־1
 בספטמבר בשנה שקדמה לשנה שבעבורה מבוקשת התמיכה ומסתיימת ב־31 באוגוסט בשנה שבעבורה מבוקשת

 התמיכה - 10%״, במקום הטבלה האמורה בה יבוא:
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 ״השכלת הציבור (פעילות בשנה הנוכחית) מספר נקודות

 2״;

 קיום יום עיון שנתי פתוח לציבור שמשכו 6 שעות לפחות, והשתתפו בו 40 משתתפים לפחות
 שאינם אנשי המקצוע בגן

 קיום קורס מקצועי שנתי אחד לפחות בהיקף של 40 שעות לימוד אקדמאיות בנות 45 דקות כל
 אחת, בהשתתפות 15 משתתפים לפחות שאינם אנשי המקצוע בגן

 קיום חוג בבוטניקה בהיקף של 40 שעות אקדמאיות בנות 45 דקות כל אחת לפחות, בהשתתפות
 15 משתתפים לפחות שאינם אנשי המקצוע בגן

 הדרכות וסיורים יומיים בגן (5 עד 10 סיורים בשנה), שמשך כל אחד מהם 3 שעות לפחות
 והשתתפו בהם 20 משתתפים לפחות שאינם אנשי המקצוע בגן

 הדרכות וסיורים יומיים בגן (11 סיורים ומעלה בשנה), שמשך כל אחד מהם 3 שעות לפחות
 והשתתפו בהם 20 משתתפים לפחות שאינם אנשי המקצוע בגן

 (3) בפסקת משנה (5), במקום הטבלה האמורה בה יבוא:

 ״מחקר בשנה שבעבורה מתבקשת התמיכה
 מספר נקודות לכל מחקר (לא תינתן תמיכה מעל 5 שנים לאותו מחקר)

 מחקר יישומי או מדעי אחד לפחות של אנשי מקצוע בגן (בנושאי בוטניקה, 1 (מקסימום 2 נקודות)
 חקלאות, רפואה וגננות), המתבצע בשנה שבעבורה מתבקשת התמיכה (הניקוד

 הרשום לכל מחקר)

 סיוע לחוקרים ולתלמידי מחקר של מוסד להשכלה גבוהה במחקרים יישומיים 0.5 (מקסימום 1 נקודה)
 או מדעיים

 סיוע לחוקרים ולתלמידי מחקר של מוסד להשכלה גבוהה המסייעים בשתי 0.5
 עבודות חקר עם נוער (עבודות גמר, עריכת ביוטופ וכדומה)

 סיוע לחוקרים ולתלמידי מחקר של מוסד להשכלה גבוהה המסייעים בשלוש 1״;
 עבודות חקר עם נוער ויותר (עבודות גמר, עריכת ביוטופ וכדומה)

 (4) בפסקת משנה (6), בטבלה, בטור ״פעילויות בגן (פעילויות בשנה הנוכחית)״, במקום ״ידידי הגן -״ יבוא ״ידידי
 הגן ומתנדבים -״;

 (ב) בפסקת משנה (ב) -

 ברישה, במקום ״מאפייני הגן״ יבוא ״מאפייני הגן - 57״;
 במקום פסקת משנה (2) יבוא:

 ״(2) סימון ושילוט באמצעות שלטים, שגודלם 10 ס״מ x 7 ס״מ לפחות של צמחים בגן בשמם המדעי
 15%״;

 פסקת משנה (3) - תימחק;
 במקום פסקת משנה (4) יבוא:

 ״(4) מספר מינים או זנים בגן - 11% ניקוד בתת־משתנה זה יינתן בהתאם לטבלה הזו:

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 

 מספר מינים או זנים בגן מספר נקודות

 בלא ניקוד

1 

2 

3 

4 

 0.1״;

 פחות מ־50 מינים/זנים

 50 עד 100 מינים/זנים

 100 עד 150 מינים/זנים

 150 עד 200 מינים/זנים

 200 עד 250 מינים/זנים

 כל 100 מינים/זנים נוספים, מעבר ל־250 מינים/זנים עד ל־7,250
 מינים/זנים לכל היותר

 אחרי פסקת משנה (5) יבוא:
 ״(6) אנשי מקצוע בגן - 6%;

(5) 

2 

2 

2 
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 ניקוד בתת־משנה זה יינתן בהתאם לטבלה הבאה, ולא יותר מ־6 נקודות בסך הכל, ובלבד שאחד מאנשי
 המקצוע הוא אוצר:

 איש מקצוע השכלה מספר נקודות

 עובד מאנשי
 המקצוע בגן

 אוצר תואר ראשון לפחות בביולוגיה (עם דגש במדעי הבוטניקה) או חקלאות 2
 או בעל תואר ראשון במקצוע רלוונטי אחר שאושר בידי הוועדה

 המקצועית מטעם המועצה

 אגרונום/בוטנאי/הנדסאי נוף/טכנאי נוף בתחום אדריכלות נוף וגננות 1
 והוא בעל תעודה מתאימה

 משתלה וכדומה) מי שהוא עובד מקצועי בגן הבוטני והיה ערב תחילתן של מבחנים אלה 0.5״; (אוצר חלקה, עובד
 עובד בתפקיד מקצועי בגן במשך תקופה של שנתיים לפחות המנהל
 הכללי לגן, על פי המלצת הנהלת הגן, קבע כי הוא מתאים לכהן בתפקיד
 זה או מי שעבר הסמכה מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

 והוא גנן 1 או גנן 2 או גנן 3

 (ג) בפסקת משנה (ג) -

 (1) ברישה במקום ״משתנים נוספים״ יבוא ״משתנים נוספים - 13״;

 (2) במקום פסקת משנה (3) יבוא:

 ״(3) פרויקטים ייחודים וחדשניים (פרויקט אחד בשנה) - 5%;

 ניקוד בפסקת משנה זו יינתן בעבור פרויקטים ייחודים וחדשניים שלא נעשו בעבר, שהוכרו ככאלה על ידי
 המשרד ופורטו בתכנית העבודה.״

 5. בסעיף 7 למבחנים העיקריים, המילים ״ותוקפם עד יום י״ד בטבת התש״ע (31 בדצמבר 2009)״ - יימחקו.

 6. תחילתו של תיקון זה ביום כ״ה בטבת התשע״א (1 בינואר 2011) למעט סעיפים 3(2), 4(1)(א)(2) ו־5 שתחילתם ביום ט״ו בטבת
 התש״ע (1 בינואר 2010).

 חי בכסלו התשע״א (15 בנובמבר 2010)
 (חמ 3-1888)

 שלום שמחון
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 הודעה על מינוי חשב מלווה
 לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש״ל-1970

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 26ב לתקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש״ל-11970, ולאחר שניתנה
 למועצה הדתית שלהלן הזדמנות להשמיע את טענותיה ומשנתקיימו הנסיבות האמורות בתקנת משנה (ב)(3), מונה חשב מלווה,

 כמפורט להלן:

 תקופת המינוי

 עד יום
 כ״ז בתשרי התשע״ג
 (13 באוקטובר 2012)

 הי בחשוון התשע״א
 (13 באוקטובר 2010)

 מיכאל צור 014147078
 המועצה הדתית

 ירושלים

 יעקב מרגי
 השר לשירותי דת

 הי בחשוון התשע״א (13 באוקטובר 2010)
 (חמ 3-140)

 ק״ת התש״ל, עמי 1721; התשס״ח, עמי 1241.

 שם מסי זהות מיום
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 הודעה על מינוי חשב מלווה
 לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש״ל-1970

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 26ב לתקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש״ל-11970, ולאחר שניתנה
 למועצה הדתית שלהלן הזדמנות להשמיע את טענותיה ומשנתקיימו הנסיבות האמורות בתקנת משנה (ב)(3), מונה חשב מלווה,

 כמפורט להלן:

 תקופת המינוי

 מיום עד יום
 י״ד בתשרי התשע״ג
 (30 בספטמבר 2012)

 כי באלול התש״ע
 (30 באוגוסט 2010)

 שם מסי זהות
 דינה בוימל

 המועצה הדתית

 אור יהודה 037118114

 די בכסלו התשע״א (11 בנובמבר 2010)
 (חמ 3-140)

 יעקב מרגי
 השר לשירותי דת

 1 ק״ת התש״ל, עמי 1721; התשס״ח, עמי 1241.

 הודעה על מינוי חשב מלווה
 לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש״ל-1970

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 26ב לתקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש״ל-11970, ולאחר שניתנה
 למועצה הדתית שלהלן הזדמנות להשמיע את טענותיה ומשנתקיימו הנסיבות האמורות בתקנת משנה (ב)(3), מונה חשב מלווה,

 כמפורט להלן:

 תקופת המינוי

 עד יום
 י״ד בתשרי התשע״ג
 (30 בספטמבר 2012)

 מסי זהות מיום
 כי באלול התש״ע

 (30 באוגוסט 2010)

 שם
 שי אהרונוף

 המועצה הדתית
 קרית אתא

 יעקב מרגי
 השר לשירותי דת

 די בכסלו התשע״א (11 בנובמבר 2010)
 (חמ 3-140)

 ק״ת התש״ל, עמי 1721; התשס״ח, עמי 1241.

024811564 

 הסכם בדבר גמלת ניידות (תיקון מסי 23)
 שנערך ונחתם בירושלים ביום י״ח בחשוון התשע״א (26 באוקטובר 0ו20)

 בין: ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל (להלן - הממשלה), המיוצגת על ידי יאיר טל ויהלי רוטנברג, סגני החשב הכללי
 מצד אחד
 לבין: המוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד), המיוצג על ידי אילנה שרייבמן, סגנית המנהלת הכללית, ואיתן קשמון, חשב המוסד
 מצד שני

 הואיל: וברצון הצדדים לתקן את התוספת להסכם העיקרי כהגדרתו בסעיף 1 להסכם זה;
 והואיל: והמוסד הסכים לבצע את האמור בהסכם זה לאחר שנתמלאו התנאים שבסעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

 התשנ״ה-11995;

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 ס״ח התשנ״ה, עמי 207; התש״ס, עמי 65.
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 1. ההסכם העיקרי
 ״ההסכם העיקרי״ לעניין הסכם זה - ההסכם בדבר גמלת ניידות שנחתם בין הצדדים ביום 1 ביוני 21977, ותוקן בהסכמים
 מיום 29 ביולי 31979, 10 במאי 41981, 27 במאי 51982, 10 באוגוסט 61984, 26 באוגוסט 71986, 12 באוגוסט 81987, 15 בפברואר
 91990, 24 ביוני 101991, 2 בפברואר 111992, 2 בנובמבר 121992, 30 בנובמבר 131992, 15 במרס 141993, 1 ביולי 151993, 9 בינואר 161995,
 20 בינואר 171995, 7 באוגוסט 181997, 1 1 באוגוסט 191998, 14 בינואר 202001, 10 בספטמבר 212001, 12 בדצמבר 222002, 10 באפריל

 232007, 12 באוגוסט 242008.
 2. תיקון תוספת א׳

 בתוספת אי להסכם העיקרי, בסעיף אי שיתוקים, במקום פרט (7) יבוא:

 שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי גפה תחתונה ״(7) (א)
 אחת - עם הפרעה בינונית בהליכה.

 (1) שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי שתי
 הגפיים התחתונות - עם הפרעה בינונית בהליכה, או -

 (2) שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי גפה
 תחתונה אחת - שעה שהליכה אפשרית בעזרת מכשיר הליכה ארוך בלבד.

 (ב)

 (1) שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי שתי 80% (ג)
 הגפיים התחתונות, עם מכשיר ארוך אחד הנלבש על הגפה, או -

 (2) שיתוק ספסטי בדרגה קשה בשרירי גפה תחתונה אחת, שעה שהליכה אפשרית רק בעזרת
 תמיכה או עזרה של אדם נוסף.

 (ד) חוסר מלא של כושר תנועה בשתי הגפיים התחתונות כתוצאה מליקויים במערכת העצבים 100%״
 המרכזית, בליווי של אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות.

 3. תחילה ותחולה
 תחילתו של הסכם זה ביום פרסומו (להלן - יום התחילה), והוא יחול לגבי החלטת ועדה רפואית בדבר המוגבלות בניידות,

 שניתנה ביום התחילה ואילך.
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 אילנה שרייבמן איתן קשמון יאיר טל יהלי רוטנברג
 סגנית המנהלת הכללית חשב המוסד סגן החשב הכללי סגן החשב הכללי

 המוסד לביטוח לאומי משרד האוצר

 י״פ התשל״ז, עמי 1813.
 י״פ התש״ם, עמי 192.

 י״פ התשמ״א, עמי 1968.

 י״פ התשמ״ב, עמי 2454.
 י״פ התשמ״ד, עמי 3224.
 י״פ התשמ״ו, עמי 3341.
 י״פ התשמ״ז, עמי 2298.

 י״פ התש״ן, עמי 2058.
 י״פ התשנ״א, עמי 3173.
 י״פ התשנ״ב, עמי 2365.

 י״פ התשנ״ג, עמי 599.

 י״פ התשנ״ג, עמי 813.
 י״פ התשנ״ג, עמי 2264.
 י״פ התשנ״ג, עמי 3849.

 י״פ התשנ״ה, עמי 1736.
 י״פ התשנ״ה, עמי 1737.
 י״פ התשנ״ז, עמי 5738.

 י״פ התשנ״ט, עמי 29.
 י״פ התשס״א, עמי 1880.

 י״פ התשס״ב, עמי 62 ועמי 1279.
 י״פ התשס״ג, עמי 1106.
 י״פ התשס״ז, עמי 3496.
 י״פ התשס״ח, עמי 4635.
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 מינוי ועדת אתיקה והרכבה
 לפי חוק זכויות החולה, התשנ״ו-1996

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 24(א) לחוק זכויות החולה, התשנ״ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה (דרכי מינוי, תקופת כהונה
 וסדרי עבודה של ועדות אתיקה), התשנ״ז-21997, אני ממנה בזאת את ועדת האתיקה כמפורט להלן:

 אי בי גי די

 יושבי ראש רופאים מומחים פסיכולוגים ועובדים
 ברשימת שר המשפטים (שם — ומומחיות) סוציאלים נציגי ציבור ואנשי דת

 קופת חולים מאוחדת

 עורך דין יניב עצמון, ד״ר יצחק אלשייך, ת״ז 51011120 בני ניצן, ת״ז 054903877 יעקב שמאי, ת״ז 302232
 ת״ז 050606227 - רפואת אף אוזן גרון - פסיכולוג קליני

 ד״ר נתן לדרמן, ת״ז 068357672
- רפואה פנימית, גסטרואנטרולוגיה

 תוקף המינוי לארבע שנים.
 לי בחשוון התשע״א (7 בנובמבר 2010)

 (חמ 2753—3)
 רוני גמזו

 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ס״ח התשנ״ו, עמי 327.

 2 ק״ת התשנ״ז, עמי 80; התשס״ד, עמי 837.

 מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985

 בהתאם להחלטות הממשלה מסי 4881 ו־5374 והוראת תכ״ם מסי 6.1.5 פרסום על אודות תמיכות במוסדות ציבור מתפרסמת
 בזה רשימת מוסדות ציבור ששולמה להם תמיכה לפי לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-11985, במהלך המחצית

 השנייה של שנת 2009, בציון סכום התמיכה ששולם לכל מוסד:

 מסי העמותה שם העמותה סכום בשקלים חדשים

 מוסדות ציבור:
 580315604 תפארת לוי - קול סיני 207,149

 580303501 אוהל יהושע 236,568

 580051373 המעיין - קרן מ. למחוננים 163,344

 580303212 יחד בתורה 26,410

 580007466 בית מתתיהו - מאור יצחק 78,876

 580148047 נר לרחל ובניה 60,782

 580216273 אגודת נועם שמעון 111,023

 580319481 ישיבת דעת חיים 89,041

 580305472 עטרת הלויים 25,986

 580117877 מגן ישראל - נתיבות 50,398

 580088060 שלהבת הדרום בנים 191,054

 580160984 מוסדות ירים משה 222,780

 1 ס״ח התשמ״ח, עמי 60.
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 מסי העמותה שם העמותה סכום בשקלים חדשים

 580210326 מגדל תורה 30,132

 580325066 מוסדות משכן התורה 78,120

 580057685 נפש חיה - ישיבה וכולל 114,037

 580316792 אולפנת לבונה 154,663

 580339398 מרכז תורני שערי תורה 240,519

 580011633 קרית חינוך מעלות 102,785

 580267599 באור שמואל 152,565

 580327310 אורחות תורה 226,722

 580340040 ים התורה רמות ירושלים 169,567

 580326809 ברכת יוסף 9,078

 580323988 ישיבת אבן ישראל 45,616

 580252872 מוסדות ״חסידי דאראג״ 102,816

 580312742 מרכז תורני זכות לעמי 294,235

 580107613 בית מדרש עליון 104,976

 580185924 חכמת התורה ותפארתה 269,108

 580228138 עוז יונתן 25,534

 580189140 דולה ומשקה 30,240

 580316602 ישיבה לצעירים בית שמש 39,658

 580074581 אגודת נפש החיים 145,152

 580053247 בית מדרש עוד יוסף חי 40,338

 580058014 מאור י-ם אור אלחנן 70,020

 580295426 ישיבת באר יהודה 237,520

 580026359 פורת יוסף כותל מערבי 14,688

 580019263 דחסידי בעלזא 113,400

 580336675 תורת חסד בגליל 69,393

 580275386 הרבצת תורה על טהרה 138,723

 580168615 קרנות עולם נוה יעקב 84,760

 580340958 תורה חסד עם רם 57,610

 580162915 תורני בני בנות ציון 173,312

 580122604 נר הצפון 47,053

 580366789 פאר השלום 67,039

 580070183 הדרת ירושלים 285,220

 580231074 היכל יוסף כנסת יששכר 124,577

 580048817 קול ברמה גבעת שאול 113,400

 580048817 קול ברמה בר אילן 37,800

 580085454 אגודת יוצאי בוכרא 50,779

 580274504 מוסדות חסד פני מנחם 102,816

 580107571 כנסת יצחק חדרה 115,560

 ילקוט הפרסומים 6165, כ״ב בכסלו התשע״א, 29.11.2010 1283



 מסי העמותה שם העמותה סכום בשקלים חדשים

 580343655 מוסדות צמח שדה - אלעד 146,160

 580080117 מגן אבות - צפת 109,872

 580041044 בית מדרש לתורה והוראה 17,353

 580022150 צביה מעלה אדומים 24,310

 580241925 מוסדות נצח אשר 82,428

 580069557 צפירה 46,795

 510121593 כפר צבי סיטרין 53,100

 580082915 מקור חיים מוסדות חינוך 37,859

 580070183 מדרש יחיאל - הדרת ירושלים 153,853

 580024529 ישיבת שעלבים 39,246

 580371763 צעירים חיצים - איתמר 18,326

 580414738 מוסדות אמרי חיים ויזניץ 53,352

 580108611 בית ועד הר חברון 49,693

 580416295 זרע יצחק 54,360

 580044402 קרית אונגואר 115,870

 580386027 קהילת טשכנוב 110,426

 580331718 קרן עזרת מנחם 87,855

 580379287 אוהלי תורה ויראה 123,235

 580036101 ישיבת אמרי שפר 108,312

 580359404 צעירי ירושלים וציון 196,434

 580282333 מכון מורשת גד 88,673

 580207348 מפעלי גבורה שבחסד 72,576

 580435089 כנסת יחזקאל אלעד 125,095

 580188555 ישיבת נר ישראל 60,221

 580261881 אוהלי תפארת משה 164,687

 580282572 בניין אב 105,377

 580334209 נתיבי קודש 26,452

 580058014 אור אלחנן לצעירים 246,342

 580022150 צביה כוכב יעקב 141,161

 580003440 נתיבות חיים 131,800

 580197937 גאון צבי לצעירים 170,213

 570046797 חלוצה אולפנה 93,838

 580411387 נהרדעא מכון לתורה 23,268

 580248458 ישיבת מיר לצעירים 105,486

 580459121 שביל ודרך ירושלים 105,753

 580400596 מרכז חינוכי בית אחיעזר 168,048

 580442960 חכמת שלמה דבאבוב 137,800

 580363927 מדרשת מעמקים 40,332
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 מסי העמותה שם העמותה סכום בשקלים חדשים

 580022150 צביה - דימונה 53,776

 580457042 תפארת מרדכי שלמה 80,461

 580441749 מדרש עליון פאר משה 108,691

 580316602 עטרת שלמה 23,500

 580470649 משנת ציון וירושלים 118,972

 580121481 מנחת ישראל 54,345

 580060721 ישיבת אוהל מועד 61,971

 580025872 ישיבת אור ברוך 72,172

 580256774 משכן ציון ירושלים 58,579

 580088201 בית אשר - סטולין 192,682

 580114445 ישיבת זוהר התורה 61,337

 580029122 ישיבת יקירי י-ם 297,083

 580022051 ישיבת עטרת ישראל 217,513

 580025591 ישיבת קול התורה 316,764

 580010270 ישיבת משכנותך ישראל 103,796

 580115921 מתיבתא ירושלים 279,640

 580058014 ישיבת אור אלחנן 282,017

 580037927 ישיבת נחלת משה 309,930

 580101277 ישיבת בית אברהם סלונים 227,779

 580057354 ישיבת תפארת ישראל 192,672

 580075158 ישיבת תורת אמת חב״ד 23,390

 580011740 ישיבת כוכב מיעקב 110,609

 580007433 ישיבת א. שמעון מערלוי 104,189

 580037844 ישיבת צעירי גור 142,934

 580002996 ישיבת קרולין סטולין 321,405

 580010577 ישיבת בית מרדכי זועהיל 85,539

 580018935 מוסדות ויזניץ אור חיים 143,506

 580049187 אולפנת בנות קרית ארבע 29,172

 580059756 ישיבת הגדולה 165,936

 580019263 ישיבת דחסידי בעלז 264,600

 580043784 ישיבת מעלות התורה 207,878

 580065316 ישיבת תפארת התלמוד 351,792

 580004992 מוסדות באר אברהם 202,380

 580042943 ישיבת מאור התורה 177,984

 580111532 ישיבת תפארת יעקב 162,851

 580044972 ישיבת נר שמואל 68,040

 580142693 תפארת משה בצלאל 227,588

 580075737 ישיבת תורה אור י-ם 20,400
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 מסי העמותה שם העמותה סכום בשקלים חדשים

 580070183 הדרת ירושלים 220,304

 580093102 אולפנא עפרה 60,774

 580179844 מעלות חיים 166,368

 580162717 ישיבת חיי משה לצעירים 119,364

 580012649 ישיבת מסילת התורה 29,086

 580162139 נשמת אהרון ויעקב 93,794

 580029239 ישיבת קמניץ - כנסת יצחק 215,381

 580026037 ישיבת ישמח משה 114,833

 580032795 תלמוד תורה - חוות דעת ים 113,965

 580013605 אחרית הימים נר יוסף 54,488

 580243319 מעלה חבר - שבי חברון 51,670

 580065589 בית המדרש אור השלום 94,939

 580224103 ישיבה לצעירים קניני תורה 54,643

 580225456 ישיבת באר התורה 76,234

 580144723 מוסדות תוספות יום טוב 164,455

 580062438 ישיבת שארית יעקב בית דוד 93,923

 580277952 תורה וחסד - אמרי נעם 204,504

 580031854 ישיבה מענה שמחה 62,022

 580276855 ישיבת נתיבות יעקב 151,344

 580203313 והודעתם לבניך 231,840

 580287555 נועם מנחם 24,682

 580251775 מעין ההלכה - באר רפאל 125,446

 580293132 מוסדות דרך פיקודיך 165,197

 580031052 בית ציון - בלומנטל ים 229,155

 580055499 ישיבת בני עקיבא אדרת 32,936

 580053536 מוסדות תורה בית אל 36,653

 580113991 ישיבת שארית יוסף 70,509

 580012664 ישיבת תומכי תמימים 25,346

 580027738 ישיבת תורה והוראה 98,545

 580122612 ישיבה לצעירים 108,089

 580069243 ישיבת מאור התלמוד 204,528

 580024610 בית חינוך לתשב״ר 6,175

 580054849 תומכי ישיבת שער אליעזר 78,422

 580058311 ישיבת נזר ישראל 231,206

 580121655 תורת חסד ברכת יצחק 40,414

 580193530 ישיבת צעירים יסודית 152,974

 580258663 ישיבה דובר שלום 163,236

 580209989 אולפנא רעיה 132,508
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 מסי העמותה שם העמותה סכום בשקלים חדשים

 580191690 מוסדות חינוך חב״ד 61,618

 580210409 ישיבת חכמת שלמה 65,520

 580280386 בני צבי - בית אל 46,906

 580043909 מוסדות אהל משה 94,853

 580057339 מוסדות חינוך אור החיים 5,422

 580003168 ישיבת אור ישראל 73,656

 580000529 ישיבת חומת ציון 6,510

 580008589 ישיבת כיסא רחמים 75,622

 580065779 ישיבת משכן שמעון 80,640

 580115384 ישיבת אור גאון 57,643

 580063634 ישיבת בית ישראל 110,880

 580008423 ישיבת תפארת ציון 59,768

 580033173 ישיבת בית רבי שמעיהו 61,380

 580000503 מוסדות תורה ושלום 83,160

 580196806 אולפנא לבנות בהר״ן 2,801

 580007466 ישיבת בית מתתיהו 60,329

 580027605 ישיבת סלבוטקה 210,628

 580018919 מוסדות ישיבת וזניץ 63,988

 580028066 מרכז קהילתיים קרית צאנז 395,784

 580045193 אמרי אמת חסידי גור 107,194

 580032548 מרכז מוסדות נדבורנה 182,996

 580031680 מוסדות חסידי בעלז 294,391

 580051159 מוסדות סטולין קרלין 29,612

 580068104 ישיבת ברסלב 95,861

 580050292 ישיבת חכמי לובלין 132,168

 580025286 ישיבת פונוביץ 54,993

 580004992 מוסדות באר אברהם 69,372

 580150332 ישיבת נחלת דוד 117,936

 580110054 ישיבת תפארת משה 72,101

 580085447 ישיבת ברכת אפרים 92,448

 580106763 ישיבת פאר משה 80,035

 580005288 מוסדות שערי ציון 80,893

 580137438 ישיבת חזון נחום 207,750

 580195758 ישיבת רבני חיים עוזר 112,656

 580180479 אור שרגא יצחק 72,494

 580042877 ישיבת בית ישראל אלכסנדר 52,161

 580227809 דרך תקוה כנסת התורה 70,560

 580249001 ישיבת קול יהודה 62,515
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 מסי העמותה שם העמותה סכום בשקלים חדשים

 580098895 ישיבת זכרון דוד 40,722

 580033249 בית לוי יצחק 330,592

 580038222 מרכז חינוכי תורני בנים 122,321

 580044303 המתיבתא גבעת אולגה 5,778

 580023729 ישיבת כנסת חיזקיהו 68,947

 580009181 ישיבת שפתי צדיק 82,380

 580040491 ישיבת חסידי גור 71,669

 580029312 ישיבת משכן יעקב 11,454

 580056448 ישיבת יחל ישראל 222,739

 580124220 ישיבת נחלת הלווים 36,151

 580107571 ישיבת כנסת יצחק 189,502

 580237220 ישיבת טבריה 42,764

 580038222 מ. חינוך תורני בנות 10,968

 580250496 ישיבת תורת מנחם 105,187

 580172666 תומכי תמימים - מגדל העמק 128,030

 580027472 ישיבת אופקים 128,520

 580061851 הנגב - חנוך לנער בנים 23,120

 580025294 בית יעקב אבות 24,320

 580055481 ישיבת נוה הרצוג 5,612

 580046589 קרית חינוך לבנים אשד 3,630

 580082139 ישיבה ובית מדרש לתורה 128,144

 580062164 ישיבת צדקת יוסף 103,277

 580025286 ישיבת פוניבז גרודנא 75,600

 580037265 בית ישראל חסידי גור 249,427

 580130482 מוסדות תורה וחינוך 199,632

 580084614 ישיבת בית חלקיה 266,208

 580173292 ישיבה למצויינים בית מרדכי 153,484

 480061851 הנגב חנוך לנער בנות 359,623

 580288090 ויזניץ אשדוד - צמח צדיק 78,672

 580132868 מרכז תורני חכמת רחמים 51,781

 סך הכל - מוסדות ציבור 26,528,226

 זי באדר התש״ע (21 בפברואר 2010)
 (חמ 3-1888)

 נחום איצקוביץ
 המנהל הכללי של משרד הרווחה

 והשירותים החברתיים
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 הודעה בדבר תיאום סכומים
 לפי תקנות המכס, התשכ״ו-1965

 בהתאם לאמור בתקנה 41(ב) לתקנות המכס, התשכ״ו-11965, אני מודיע כי הסכומים המפורטים להלן בטור גי תואמו, והם
 החל ביום כ״ד בכסלו התשע״א (1 בנובמבר 2010), כמפורט לצדם בטור די:

 טור ג׳ טור ד׳
 טור אי טור בי הסכום הקיים הסכום המתואם
 התקנה פרטי השירות בשקלים חדשים בשקלים חדשים

 16(א)(2) בעד חידוש רישיון למחסן 4,067 4,164

 16(ב)(2) בעד חידוש רישיון למחסן לתצוגת 1,072 1,098
 רכב

 כ״ג בחשוון התשע״א (31 באוקטובר 2010)
 (חמ 3-1464)

 יהודה נסרדישי
 מנהל רשות המסים בישראל

 1 ק״ת התשכ״ו, עמי 274; התשמ״ח, עמי 376; י״פ התשס״ט, עמי 275.

 תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות
 לפי תקנות התעבורה, התשכ״א-1961

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ״א-11961, אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות2, כך שבסעיף 2 -
 (1) בפסקה (2), בטור אי, אחרי ״סגן המנהל הכלכלי לתכנון וביצוע״ יבוא ״סגן המנהל הכלכלי לתפעול ואחזקה״;

 (2) אחרי פסקה (2א) יבוא:

 טור בי
 תחום הדרך

 טור אי
 שם או תפקיד

 ״(2ב) חזי שוורצמן, ת״ז 022195838 - המהנדס דרכים המוגדרות במפת הכבישים לפרויקט האחזקה
 הראשי של חברת שיכון ובינוי - נתיבי הצפון בע״מ, של חברת שיכון ובינוי - נתיבי הצפון בע״מ, בקנה
 נוסף על המנויים בפסקאות (2) ו־(2א) מידה 1:2,500, שנחתמה בידי ביום גי באב התש״ע
 (14 ביולי 2010) ומופקדת במשרדי החברה ובמשרדי

 חברת שיכון ובינוי - נתיבי הצפון בע״מ״

 זי בכסלו התשע״א (14 בנובמבר 2010)
 (חמ 3-766)

 אלכס לנגר
 המפקח על התעבורה

 ק״ת התשכ״א, עמי 1425.
 י״פ התש״ע, עמי 2302, עמי 3907 ועמי 4340.

 הודעה על מיזוג חברות
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

 בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-11988, אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

 העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

 שירותי סיעוד
 שירותי סיעוד

 פיתוח וייצור מערכות לחימה
 מפעלי מתכת
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 מסי מיזוג שמות החברות המתמזגות
 עמלסיעודית (ע) בע״מ

 אשד מ.ג. בע״מ

 רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ
 שפיר מערכות ייצור בע״מ

 1 ס״ח התשמ״ח, עמי 128; התש״ס, עמי 113.
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 מסי מיזוג שמות החברות המתמזגות העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

 מכירה קמעונאית של מזון ומוצרי מכולת באמצעות
 סופרמרקט

 מכירה קמעונאית של מזון ומוצרי מכולת באמצעות רשת
 ״מחסני להב״

 שירותי מוקד אבטחה
 שירותי מוקד אבטחה

 יבוא ושיווק פיצוחים ופירות יבשים
 יבוא ושיווק קטניות, פירות יבשים, דגנים, תבלינים, פיצוחים

 וגרנולה

 ייצור, יבוא, ושיווק של מוצרי הנעלה, ביגוד ואבזרי אופנה
 שיווק הנעלה

 ייצור ואספקת נייר חום
 ייצור ואספקה נייר לבן

 מוצרים רפואיים מגומי סיליקון
 קרן השקעות

 הפצת כימיקלים בין־לאומית.
 חברת השקעות פרטית עם פעילות רב־תחומית

 שיווק ומכירה קמעונאית של הלבשה ואופנת הבית
 שיווק ומכירה קמעונאית של הלבשה

 ייצור ואריזה של אבקות להכנה קלה ומהירה של מוצרי מזון
 ומשקאות

 ייצור ואריזה של אבקות אפייה ואריזת מנות אישיות של
 תבלינים ותה

 8270 ספיר ד.ן. קמעונאות בע״מ
 חגית ואלי השקעות בע״מ

 השמירה טכנולוגיות מיגון (1971) בע״מ
 מוקד שיאון (1992) בע״מ

 דין שיווק וקלייה בע״מ
 נופת דגן (1990) בע״מ

 בריל תעשיות נעליים בע״מ
 כל נעל סנטר בע״מ

 נייר חדרה בע״מ
 מונדי נייר חדרה בע״מ

 דגניה סיליקון בע״מ
 ויולה איי. וי. דגניה בע״מ

Univar Inc. 
CLAYTON DUBILIER & RICE FUND VIII, L.P. 

 קבוצת גולף א.ק. בע״מ
 מרוידקס מוצרי גלישה (2004) בע״מ

 י. כהן בע״מ

 אל זן חברה ליבוא אריזה ושיווק בע״מ

 המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות
.www.antitrust.gov.il :העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות 

 גי בכסלו התשע״א (10 בנובמבר 2010)
 (חמ 3-2156)

 רונית קן
 הממונה על הגבלים עסקיים

8275 

8278 

8261 

8268 

8281 

8284 

8285 

8289 

 רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו־תקן
 לפי תקנות התקנים (תו־תקן וסימן השגחה), התשמ״ב-1982

 בהתאם לתקנה 13(ג) לתקנות התקנים (תו־תקן וסימן השגחה), התשמ״ב-11982, מתפרסמת בזה רשימת ההיתרים לסמן
 מצרכים בתו־תקן, שנתן מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-21953:

 תאריך מתן מס׳
 ההיתר ההיתר שם בעל ההיתר המצרך שלגביו ניתן ההיתר

 17.8.10 58928 אור עד מהנדסים (1987) בע״מ מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום

 ITALCABLES SPA 53044 17.8.10 - איטליה פלדה לדריכת בטון: גדילים

 17.8.10 46631 אסטרון עבודות הנדסיות בע״מ פרזול בניין - מנגנון גלילי למנעול - דרישות
 ושיטות בדיקה

 17.8.10 46862 בלוק משהד החדיש (1994) בע״מ בלוקי בטון: בלוקי קיר עשויים אגרגאט קל (פומיס)

 1 ק״ת התשמ״ב, עמי 1591.

 2 ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמי 34.
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 שם בעל ההיתר המצרך שלגביו ניתן ההיתר
 מסי

 ההיתר

 מגוף טריז עשוי מתכת

 מוספים לבטון ולדיס: מוספים לבטון

 מכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות
 מגורים, למשרדים ולעסקים - ייצור

 טיח: דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט
 לטיח - מלט לטוח פנים

 טיח: דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט
 לטיח - סביבה רגילה

 טיח: דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט
 לטיח - מלט לטוח פנים

 הכוכב חברה לתעשיות מגופי מתכת
 (1987) בע״מ

 לאריספלסט בע״מ

 ס.ח.ג.י. מתכת בע״מ

 שפיר מבנים תעשיות (2002) בע״מ חצב

 שפיר מבנים תעשיות (2002) בע״מ חצב

 תרמוקיר תעשיות (1980) בע״מ

55905 

44204 

 תאריך מתן
 ההיתר

17.8.10 

17.8.10 

 הערה: פירוט הדגמים של המוצרים שלגביהם ניתנו ההיתרים נמצא במשרדי מכון התקנים.

 די בחשוון התשע״א (12 באוקטובר 2010)
 (חמ 3-290)

 דניאל גולדשטיין
 המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

 הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו־תקן
 לפי תקנות התקנים (תו־תקן וסימן השגחה), התשמ״ב-1982

 בהתאם לתקנה 14(ג) לתקנות התקנים (תו־תקן וסימן השגחה), התשמ״ב-11982, ובהתאם לסעיף 11(ב) לחוק התקנים, התשי״ג
 21953, אני מודיעה כי בוטל תוקפם של ההיתרים, המפורטים להלן, לסמן מצרכים בתו־תקן וההיתרים האמורים נמחקו מרשימת

 ההיתרים:

 המצרך

 אלמנטים ומערכות מבטון טרום

 מובלי פלסטיק למתקי חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים
 כפיפים כבים

 מובלי פלסטיק למתקי חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים
 כפיפים שאינם כבים

 תקעים ובתי־תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים:
 תקעים ובתי־תקע חד־מופעיים לזרמים עד 16 אמפר -

 דרישות כלליות

 תקעים ובתי־תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים:
 תקעים ובתי־תקע חד־מופעיים לזרמים עד 16 אמפר -

 דרישות כלליות

 מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה
 ולתפעול

 תחזוקה בעיריית מודיעין

 דניאל גולדשטיין
 המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

1291 

 מסי ההיתר

2656 

48240 

 היצרן

 יובל גד בע״מ

 מהלווס פלסטיק

01X1 1 1 0 ^ ¥ 1 £1^€^110]\1€8 CO.LTD - סין 

 שעשועים וספורט בע״מ

 די בחשוון התשע״א (12 באוקטובר 2010)
 (חמ 3-290)

 1 ק״ת התשמ״ב, עמי 1591.

 2 ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמי 34.
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 הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי
 להלן מפורטת רשימת שיעורי ריבית החשב הכללי, על פי הוראת תכ״ם מסי 3.1.1, לתקופה שמיום 28 בפברואר 2008:

 ריבית בגין איחור בהעברת
 ריבית פיגורים
 לחודש ב־%

 כספים מהמערכת
 הבנקאית לחודש ב־%

 ריבית החשב הכללי
 מתאריך לחודש ב־%

0.9792 0.8125 0.4375 28.2.2008 

0.9375 0.7708 0.3958 27.3.2008 

0.9583 0.7917 0.4167 30.5.2008 

0.9792 0.8125 0.4375 27.6.2008 

1.0 0.8333 0.4583 1.8.2008 

1.0208 0.8542 0.4792 29.8.2008 

0.9792 0.8125 0.4375 12.10.2008 

0.9583 0.7917 0.4167 30.10.2008 

0.9167 0.75 0.375 14.11.2008 

0.8750 0.7083 0.3333 27.11.2008 

0.8125 0.6458 0.2708 1.1.2009 

0.75 0.5833 0.2083 29.1.2009 

0.7292 0.5625 0.1875 26.2.2009 

0.7083 0.5417 0.1667 26.3.2009 

0.7292 0.5625 0.1875 28.8.2009 

0.75 0.5833 0.2083 27.11.2009 

0.77 0.6042 0.2292 1.1.2010 

0.79 0.625 0.25 1.4.2010 

0.81 0.645 0.27 30.7.2010 

0.83 0.66 0.29 3.10.2010 

 ריבית מצטברת תחושב לפי חישוב רבעוני.

 יי בחשוון התשע״א (18 באוקטובר 2010)
 (חמ 3-1884)

 שוקי אורן
 החשב הכללי

 הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית להערות הוועדות ולהשגות הציבור
 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 נמסרת בזה הודעה כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בישיבתה מסי 516, מיום י״ט בטבת התש״ע (5 בינואר 2010),
 החליטה על העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת לגז טבעי - תמ״א/37/ב/5 - חיבור אזור התעשייה ציפורית
 לתוואי מערכת ההולכה המאושרת בתמ״א/37ב (להלן - התכנית), להערות הוועדות המחוזיות לפי סעיף 52 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-11965, ולהשגות הציבור.

 מטרת התכנית: ייעוד קרקע למסדרון תשתיות תת־קרקעיות ולמיתקן הנדסי (תחנת גז) לצורך חיבור אזור התעשייה
 ציפורית למערכת הולכת הגז הטבעי המאושרת בתמ״א 37ב.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
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 עיקרי הוראות התכנית:

 (א) ייעוד קרקע למסדרון תשתיות תת־קרקעיות (צנרת הגז הטבעי) של מערכת ההולכה ביבשה בתחום התכנית;
 (ב) ייעוד קרקע למיתקן הנדסי (תחנת גז);

 (ג) קביעת מגבלות על שימושי הקרקע בתחום התכנית;
 (ד) קביעת תנאים למתן היתרי בנייה להקמת מערכת ההולכה;

 (ה) מתן הוראות להפעלת מערכת ההולכה;
 (ו) קביעת הוראות גמישות לעת הקמת המיתקנים ההנדסיים ומסדרון התשתיות התת־קרקעיות;

 (ז) מתן הוראות להבטחת בטיחות מערכת ההולכה;
 (ח) מתן הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים כתוצאה מהקמת מערכת ההולכה והוראות להסדרת השטח ושיקומו .

 תיאור המקום: בין תחנת הגז המאושרת בית קשת, לאורך דרך מסי 65 עד לצומת גולני ומשם מערבה, לאורך דרך מסי 77
 לאזור התעשייה ציפורית.

 רשויות מקומיות בתחום התכנית: המועצה האזורית גליל תחתון; המועצות המקומיות: כפר כמה, טורען, משהד, כפר כנא;
 עיריית נצרת עילית.

 מרחבי תכנון בתחום התכנית: גליל מזרחי, גליל תחתון, מקומי-מחוזי, מבוא העמקים, נצרת עילית.
 רשימת הגושים והחלקות בתחום התכנית:

 גוש סוג גוש חלק / כל הגוש חלקות בשלמות חלקי חלקות

 15138 מוסדר חלק מהגוש 1 38, 31-36, 28, 2-26

5-15 ,20-38 ,40-46 ,48-64 ,66-74 -  15139 מוסדר חלק מהגוש

40-60 ,89-95 ,109, 
111 ,113 ,123-130 ,136-140 ,151 

 15140 מוסדר חלק מהגוש 39, 38

2 ,41 -  15141 מוסדר חלק מהגוש

2-8 ,11 ,12, 
15-22 ,25 ,28-38, 42-44 ,50 

 15142 מוסדר חלק מהגוש 41, 26-27

5 ,6 -  15143 מוסדר חלק מהגוש

 15147 מוסדר חלק מהגוש 12 13-15, 9-11, 7, 5

 15149 מוסדר חלק מהגוש 6 20, 13, 8

1-3 ,35 ,38-40 -  15152 מוסדר חלק מהגוש

1 ,3-6 ,8 ,9 -  15153 מוסדר חלק מהגוש

1-8 ,19-24 ,47 ,50 ,54 ,55 -  15154 מוסדר חלק מהגוש

 15336 מוסדר חלק מהגוש 69, 59, 8 63, 62, 60, 9-14, 3-7, 1

41 -  15341 מוסדר חלק מהגוש

74 ,75 ,82 ,83 ,89 ,91 ,98 -  16621 מוסדר חלק מהגוש

1-6 ,8 ,9 ,12-14, 
16 ,17 ,20 ,21 ,25-33 ,47-51 

 16622 מוסדר חלק מהגוש 55-57

9-11 ,14-17 ,19 ,20, 
22-24 ,27-28 ,30 ,32 ,37 ,38, 
40 ,44 ,45 ,47 ,71-81 ,84 ,88 

 16623 מוסדר חלק מהגוש 83, 82, 70, 69, 41, 39

1-13 ,25 ,34 ,40 ,42 ,45 -  16625 מוסדר חלק מהגוש

1-7 ,9-43 -  16626 מוסדר חלק מהגוש

9-22 ,24 ,26-35 -  16627 מוסדר חלק מהגוש

3 ,10-12 ,18 ,23, 
31 ,36-39 ,41-47 ,50 ,52 ,97 

 16629 מוסדר חלק מהגוש 15-17
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 גוש סוג גוש חלק / כל הגוש חלקות בשלמות חלקי חלקות

13-15 ,17 ,18 ,20-22 ,28-32 -  16639 מוסדר חלק מהגוש

 16640 מוסדר חלק מהגוש 52-56, 46 49-51, 47, 6-24, 1-3

37-66 ,68 ,79 -  17380 מוסדר חלק מהגוש

50-52 ,54-56 ,58-69 ,71 -  17381 מוסדר חלק מהגוש

79-81 ,112 -  17382 מוסדר חלק מהגוש

 17383 מוסדר חלק מהגוש 32, 17, 5 33-35, 28, 27, 6-16, 1-4

22 ,33 
55 ,58 ,61 ,64 ,67 ,70 ,72 ,75, 
78 ,91 ,93 ,95 ,100 ,104 ,105, 
111 ,113 ,114 ,128 ,130 ,131 

9 ,10 ,23 ,34 ,35 ,57, 
60 ,63 ,66 ,69 ,81 ,84, 

88 ,90 ,96 ,99 ,102 ,108 

 17384 מוסדר חלק מהגוש

39 ,42 ,45 ,48 ,51 ,54 ,57, 
60 ,63 ,66 ,69 ,72 ,75 ,78 ,81 

37 ,40 ,43 ,46, 
49 ,52 ,55 ,58 ,61 ,64, 
67 ,70 ,73 ,76 ,79 ,82 

 17385 מוסדר חלק מהגוש

1-13 ,15 ,17 ,19-21, 
24 ,25 ,27 ,28 ,31-33 ,68 

 17400 מוסדר חלק מהגוש 64-67, 52, 23, 22

15 ,36 ,37 ,70-87 ,89 -  17462 מוסדר חלק מהגוש

6-8 ,17-19 ,22 ,23, 
26 ,27 ,67 ,70 ,73 ,76 ,79 ,82, 
85 ,88 ,91 ,94 ,97 ,100 ,103, 

106 ,109 ,111 ,114 ,117 ,121, 
124 ,128 ,130 ,134 ,137 ,141 

65 ,68 ,71 ,74, 
77 ,80 ,83 ,86 ,89 ,92, 
95 ,98 ,101 ,104 ,107, 

112 ,115 ,118 ,122 ,126 

 17464 מוסדר חלק מהגוש

1 -  17465 מוסדר חלק מהגוש

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

 מקום הצגת התכנית: התכנית האמורה, נמצאת במשרדי מזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, משרד הפנים, קרית בן
 גוריון, רחי קפלן 2, ירושלים, טלי 02-2/581/6701639 , ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

 מחוז תל אביב: דרך מנחם בגין 125, קומה 13, תל אביב 67012, טלי 03-6732603.
 מחוז המרכז: רחי הרצל 91, ת״ד 150, רמלה 72430, טלי 08-9788461.

 מחוז ירושלים: רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים 94146, טלי 02-6290263.
 מחוז הצפון: קרית הממשלה, ת״ד 595, נצרת עילית 17105, טלי 04-6508584.

 מחוז חיפה: רחי פל-ים 15א, מבנה בי, קרית הממשלה, חיפה, טלי 04-8633452.
 מחוז הדרום: קרית הממשלה, רחי התקוה 4, ת״ד 68, באר שבע 84100, טלי 08-6263791.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובתיאום מראש. ניתן לרכוש עותק
 מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של מסמכי התכנית במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד הפנים, בטלי 03-9298115,
 בימים אי-הי בשעות 16:00-9:00. מידע נוסף - באתר האינטרנט של משרד הפנים: www.moin.gov.il מתחת לכותרת: מרכז מידע

 גאוגרפי-תכנוני (בעמוד השער).

 כל מעוניין בקרקע, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית
 בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות למזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, משרד הפנים, ת״ד 6158, ירושלים

.91061 
 הפנייה למועצה הארצית תהיה בכתב, בשלושה העתקים, ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת;

 התצהיר יינתן לפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.
 י״ב באלול התש״ע (22 באוגוסט 2010)

 (חמ 3-697)
 גבריאל מימון

 יושב ראש המועצה הארצית
 לתכנון ולבנייה
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 הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית להערות הוועדות ולהשגות הציבור
 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בישיבתה מסי 516, מיום י״ט בטבת התש״ע (5 בינואר 2010),
 החליטה על העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת לגז טבעי - תמ״א/ 37/ ב/ 6 - חיבור אזור התעשייה רמת
 גבריאל לתוואי מערכת ההולכה המאושרת בתמ״א/37ב (להלן - התכנית), להערות הוועדות המחוזיות לפי סעיף 52 לחוק התכנון

 והבנייה, התשכ״ה-11965, ולהשגות הציבור.

 מטרת התכנית: ייעוד קרקע למסדרון תשתיות תת־קרקעיות ולמיתקן הנדסי (תחנת גז) לצורך חיבור אזור התעשייה רמת
 גבריאל במגדל העמק למערכת הולכת הגז הטבעי המאושרת בתמ״א/37ב.

 תיאור המקום: בין כפר ברוך, לאורך דרך מסי 73 עד לצומת נהלל ומשם לאורך דרך מסי 75 לאזור התעשייה רמת גבריאל
 שבצפון מגדל העמק.

 רשויות מקומיות בתחום התכנית: עיריית מגדל העמק והמועצה האזורית עמק יזרעאל.
 רשימת הגושים והחלקות בתחום התכנית:

 גוש סוג גוש חלק / כל הגוש חלקות בשלמות חלקי חלקות

20 ,17 ,13 ,12 ,9 ,8 ,6 ,5 ,1 -  16889 מוסדר חלק מהגוש

 17183 מוסדר חלק מהגוש 36, 40, 41, 57 35-30, 37, 44-42, 56

 17188 מוסדר חלק מהגוש 24, 30 17-2, 19, 31, 33

 17189 מוסדר חלק מהגוש 16 15-6, 19-17

 17190 מוסדר חלק מהגוש 13, 28 18, 19, 34-31

 17191 מוסדר חלק מהגוש 45 25, 37-33, 41, 42, 44, 46, 47

4 ,3 ,1 -  17278 מוסדר חלק מהגוש

,27 ,25 ,22 ,20 ,14 ,11 ,9-7 ,4 
33 ,30 ,28 

 17286 מוסדר חלק מהגוש 1, 10, 26, 29

 17287 מוסדר חלק מהגוש 14, 15 2, 8, 9, 11, 17, 18

 17288 מוסדר חלק מהגוש 5 2, 4, 11-6, 23-21, 27, 28

 17304 מוסדר חלק מהגוש 2 10

 17305 מוסדר חלק מהגוש 11, 13

,39 ,37 ,36 ,33 ,32 ,31 ,15 ,6 ,1 
,56 ,55 ,53 ,49 ,48 ,45 ,44 ,40 

75 ,73 ,68 ,57 

 17414 מוסדר חלק מהגוש 54, 58

 17416 מוסדר חלק מהגוש 81 3, 78, 83

 17417 מוסדר חלק מהגוש 95, 105 20, 97, 100, 101, 104

,32 ,31 ,29 ,28 ,16 ,14 ,13 ,7 ,5 
45-43 ,41 ,37 ,35 ,34 

 17426 מוסדר חלק מהגוש 10, 19, 30

,28 ,22 ,21 ,19-17 ,15 ,8-6 ,2 
33 ,30 

 17427 מוסדר חלק מהגוש 20, 26-23, 29

 17452 מוסדר חלק מהגוש 2, 43 1, 4, 46

 17453 מוסדר חלק מהגוש 7-3, 90 11-8, 91

 17458 מוסדר חלק מהגוש 11, 17-15, 20, 21 3, 8, 10, 14-12, 18, 22, 23

 17459 מוסדר חלק מהגוש 9, 10, 11, 12 4, 8, 13

 17725 מוסדר חלק מהגוש 4, 6, 7

 17726 מוסדר חלק מהגוש 2, 3, 5, 11, 13

 17818 מוסדר חלק מהגוש 77, 78, 81

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
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 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.
 מקום הצגת התכנית: התכנית האמורה, נמצאת במשרדי מזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, משרד הפנים, קרית בן

 גוריון, רחי קפלן 2, ירושלים, טלי 02-2/581/6701639 , ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:
 מחוז תל אביב: דרך מנחם בגין 125, קומה 13, תל אביב 67012, טלי 03-6732603.

 מחוז המרכז: רחי הרצל 91, ת״ד 150, רמלה 72430, טלי 08-9788461.
 מחוז ירושלים: רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים 94146, טלי 02-6290263.

 מחוז הצפון: קרית הממשלה, ת״ד 595, נצרת עילית 17105, טלי 04-6508584.
 מחוז חיפה: רחי פל-ים 15א, מבנה בי, קרית הממשלה, חיפה, טלי 04-8633452.

 מחוז הדרום: קרית הממשלה, רחי התקוה 4, ת״ד 68, באר שבע 84100, טלי 08-6263791.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובתיאום מראש. ניתן לרכוש עותק
 מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של מסמכי התכנית במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד הפנים, בטלי 03-9298115,
 בימים אי-הי בשעות 16:00-9:00. מידע נוסף - באתר האינטרנט של משרד הפנים: www.moin.gov.il מתחת לכותרת: מרכז מידע

 גאוגרפי-תכנוני (בעמוד השער).

 כל מעוניין בקרקע, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית
 בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות למזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, משרד הפנים, ת״ד 6158, ירושלים

.91061 
 הפנייה למועצה הארצית תהיה בכתב, בשלושה העתקים, ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת;

 התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.
 וי בניסן התש״ע (21 במרס 2010)

 (חמ 697—3)
 גבריאל מימון

 יושב ראש המועצה הארצית
 לתכנון ולבנייה

 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-11965, ובהתאם ״לתכנית מיתאר מקומית מד/21
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4775, התשנ״ט, עמי 4307.

 ובהתאם לתכנית מסי מד/4/8 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5865, התשס״ט, עמי 325 (להלן - התכנית),
 מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מודיעין (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצורכי ציבור), 21943, הודעה כי המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לעיריית מודיעין לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה

 מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת המקרקעין האמורים.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה, בתוך
 חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין האמורים בצירוף ראיות
 לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת את הפיצויים שהוא תובע

 וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה במקרקעין האמורים, מפני שהם דרושים באופן דחוף לצורכי
 ציבור שלמענם היא עומדת לרכשם והוועדה מודה בזה שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה בהם.

 תוספת

 רישום חדש רישום קודם רישום לפי תב״ע

 גוש חלקי חלקות מגרש ייעוד
 שטח להפקעה

 בדונם
 שטח חלקה

 גוש חלקה בדונם

 4652 181 ח״ח 14.853 0.200 153 טיפול נופי

 4651 56 ח״ח 4.916 0.072 4651 19 153 טיפול נופי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.
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 רישום חדש רישום קודם רישום לפי תב״ע

 גוש חלקי חלקות מגרש ייעוד
 שטח להפקעה

 בדונם
 שטח חלקה

 גוש חלקה בדונם

 דרך ו/או טיפול
 נופי

 4654 21 ח״ח 3.164 0.684 150, 700

 דרך ו/או טיפול
 נופי

 22 ח״ח 4.937 0.829 150, 700

4654 

 דרך ו/או טיפול
 נופי

 23 ח״ח 6.336 0.433 150, 700

4654 

 24 ח״ח 6.401 0.005 150 טיפול נופי

4654 

 דרך ו/או טיפול
 נופי

 25 ח״ח 3.559 1.990 150, 700

4654 

 דרך ו/או טיפול
 נופי

,151 ,150 
700 

 דרך ו/או טיפול 4655 1 ח״ח 6.789 0.079 4655
 נופי

,151 ,150 
700 

4655 

 3 ח״ח 9.450 5.411

 דרך ו/או טיפול 4655
 נופי

,151 ,150 
700 

4655 

 7 ח״ח 2.892 0.242

 דרך ו/או טיפול 4655
 נופי

,151 ,150 
700 

4655 

 8 ח״ח 4.006 2.407

 דרך ו/או טיפול 4655
 נופי

,151 ,150 
700 

4655 

 9 ח״ח 1.806 1.759

 דרך ו/או טיפול 4655
 נופי

,151 ,150 
700 

4655 

 10 ח״ח 0.438 0.194

 דרך ו/או טיפול 4655
 נופי

,151 ,150 
700 

4655 

 11 ח״ח 41.847 15.518

 דרך ו/או טיפול 4655
 נופי

,151 ,150 
700 

4655 

 23 ח״ח 1.991 1.379

 דרך ו/או טיפול 4655
 נופי

,151 ,150 
700 

4655 

 29 ח״ח 2.146 1.120

 דרך ו/או טיפול 4655
 נופי

,151 ,150 
700 

4655 

0.554 0.554 30 

 דרך ו/או טיפול 4655
 נופי

,151 ,150 
700 

13 

4655 

 34 ח״ח 7.545 0.778

 דרך ו/או טיפול 4655
 נופי

,151 ,150 
700 

14 

4655 

 39 ח״ח 0.008 0.001

4655 

 דרך ו/או טיפול
 נופי, פארק/ גן

 ציבורי ויער

,153 ,151 
,402 ,307 

700 

 5108 8 ח״ח 489.997 67.593

 דרך ו/או טיפול
 נופי

,153 ,151 
700 

 11 ח״ח 19.214 0.566 4651 19

5108 

 דרך ו/או טיפול
 נופי, פארק/גן

 ציבורי ויער

,307 ,300 
,402 ,401 

700 

 14 ח״ח 1,071.986 24.391

5108 

 דרך ו/או טיפול
 נופי

 5616 48 ח״ח 1,203.646 30.830 5616 1 150, 151,
700 

 52 ח״ח 45.760 4.141 2

 י״ט באייר התש״ע (3 במאי 2010)
 (חמ 3-2)

 חיים ביבס
 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה מודיעין
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 הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
 לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965
 1. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-11965, ובהתאם לתכנית מסי 29/110/02/19, שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6052, התש״ע, עמי 1621, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת חובב
 (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע

 המתוארת בסעיף 4 להלן (להלן - הקרקע), דרושה לצורך ציבורי דרכים ונחל.
 2. בכוונת הוועדה המקומית רמת חובב לקנות חזקה בקרקע האמורה ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את

 חזקתו בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.
 3. הוועדה המקומית מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
 ציבור, התשכ״ד-1964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע
 פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף

 מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

 4. תיאור הקרקע -

 מסי תכנית מגרש גוש חלקות שלמות חלקי חלקות ייעוד שטח בדונם

 נחל (גשר, מעבר 47.432
 עילי)

1 
11 ,7 ,6 ,4 ,3 ,1 

1 

9 ,8 ,5 ,2 100182/2 
100329 
100177 

105 29/110/02/19 

 1 דרך מאושרת 18.719
11 ,7 ,6 ,4 ,3 ,1 

9 ,8 ,5 ,2 100182/2 
100329 

1101 

 1003 100329 2, 5, 8, 9 1, 3, 4, 6, 7, 11 דרך מאושרת 10.021

 1, 3, 4, 6, 7, 11 דרך מאושרת 94.69

1 

9 ,8 ,5 ,2 100329 

100177 

1104 

 1000 100182 לא מוסדר דרך מוצעת 3.335

 1001 100329 2, 5, 8, 9 1, 3, 4, 6, 7, 11 דרך מוצעת 15.565

 1002 100329 2, 5, 8, 9 1, 3, 4, 6, 7, 11 דרך מוצעת 56.505

 2, 5, 8, 9 1, 3, 4, 6, 7, 11 דרך מוצעת 5.66

 1004 100182/2 1 דרך מוצעת 46.519

 ט״ז בחשוון התשע״א (24 באוקטובר 2010)
 (חמ 3-2)

 אנדריי אוזן
 יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה רמת חובב

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.
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 גלובל אקםפדטם גדופ (2008) בע״מ
 (ח״פ 51-408054-8)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פידוק מדצון ומינוי מפדקת

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 21.10.2010, התקבלה החלטה
 במניין חוקי לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון
 ולמנות את עו״ד שלומית גולדבך, מרח׳ הל״ה 34, גבעתיים,

 למפרקת החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 שלומית גולדבך, עו״ד, מפרקת

 דידת חלקה 4 255 בגוש 25 בע״מ
 (ח״פ 51-022461-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פידוק מדצון ומינוי מפדק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 24.10.2010, התקבלה החלטה
 במניין חוקי לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר
 פירעון ולמנות את עו״ד שלמה ברקת, מרח׳ נחום 5, תל אביב,

 למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 שלמה בדקת, עו״ד, מפרק

 הונית תוכנה ומיחשוב בע״מ
 (ח״פ 51-132716-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פידוק מדצון ומינוי מפדק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 30.10.2010, התקבלה החלטה
 במניין חוקי לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר
 פירעון ולמנות את מנחם רהב, מרח׳ ראול וולנברג 12, תל אביב,

 למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 90 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 מנחם דהב, מפרק
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 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 אינטרפליי אוויאשן בע״מ
 (ח״פ 51-186071-0)

 (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 6.1.2011 בשעה 17.00, ברחי גוטמכר 11, בני
 ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 שולמית יוד, עו״ד, מפרקת

 גינאה שרותי הנדסה יעוץ ופקוח בע״מ
 (ח״פ 51-092379-0)

 (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 10.1.2011 בשעה 10.00, ברחי צמח שלמה
 1, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יצחק גינאה, מפרק

 אר.גייי.אל אחזקות בע״מ
 (ח״פ 51-380872-5)

 (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
 תתכנס ביום 1.2.2011 בשעה 11.00, אצל משרד עורכי הדין
 יונסי את יניב, רחי הרצל 24, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יוסי גרינפלד, מפרק

 אבו מוחייאללדין אלחוארי
 (ח״פ 51-390029-0)

 (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 10.2.2011 בשעה 9.00, במשרדי המפרק, רחי כיכר
 העיר (רחי אכסאל), נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 עומרי בדר, עו״ד, מפרק
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 מוסך פלג י. בע״מ
 (ח״פ 51-312645-8)

 (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 18.10.2010,
 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד
 יגאל טביב, מרחי מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 3, הבניין

 המשולש, קומה 28, תל אביב 67023, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 יגאל טביב, עו״ד, מפרק

 ליהב שרותים משפטיים בע״מ
 (ח״פ 51-322414-7)

 (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 9.12.2009, התקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את איריס קרציבר,
 ת״ז 058820671, מרחי מזכרת בתיה 1, פתח תקוה (ת״ד 1059,

 רמת גן), למפרקת החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 איריס קרציבר, מפרקת

 קשת בטחון (ווי טי 2006) בע״מ
 (ח״פ 51-388053-4)

 (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 18.10.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד הילה טביב, מרחי
 מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 3, הבניין המשולש, קומה 28,

 תל אביב 67023, למפרקת החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 הילה טביב, עו״ד, מפרקת

 אור שני ייזום והשקעות בע״מ
 (ח״פ 51-411806-6)

 (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 של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.10.2010, התקבלה החלטה
 במניין חוקי לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר
 פירעון ולמנות את עו״ד שלומי עקירב, מרחי שטרן 36, קרית

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 שלומי עקירב, עו״ד, מפרק

 כוחונובסקי שיווק בע״מ
 (ח״פ 51-217627-2)

 (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 8.8.2010, התקבלה
 החלטה פה אחד ובכתב לפרק את החברה מרצון ולמנות את
 טירן כוחונובסקי, מרחי החרוב 12, תמרת, עמק יזרעאל, למפרק

 החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 שי הראל, עו״ד
 בא כוח החברה

 תמדים בע״מ
 (ח״פ 51-229747-4)

 (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 של החברה
 הנ״ל, שהתכנסה ביום 24.10.2010, התקבלה החלטה לפרק
 את החברה מרצון ולמנות את גבי אדרי, מרחי יצחק שדה 37,

 תל אביב 67213, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 גבי אדרי, מפרק
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 אפרים הקטן סחר בע״מ
 (ח״פ 51-324013-5)

 (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 31.10.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יניב יחזקאל, מרחי

 משעול הפז 16, חולון, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יניב יחזקאל, עו״ד, מפרק

 רופא הובלות בע״מ
 (ח״פ 51-150784-0)

 (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 של החברה
 הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.10.2010, התקבלה החלטה לפרק את
 החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות את רו״ח ענת

 רופא-סלינס, מרחי העגור 4, צור משה, למפרקת החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ענת רופא־סלינס, רו״ח, מפרקת

 ביאר יזמות ובניה בע״מ
 (ח״פ 51-270621-9)

 (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 1.11.2010, התקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף ביברשטיין,
 ת״ז 51595494, מרחי בן יהודה 104, תל אביב, טלי 03-5244297,

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 יוסף ביברשטיין, מפרק

 שירותים והדברות 2000 (998ו) בע״מ
 (ח״פ 51-263775-2)

 (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 4.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אסף לפלר, משדי

 שאול המלך 39, תל אביב, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסף לפלר, עו״ד, מפרק

 מווריק אינטרנשיונל טרייד בע״מ
 (ח״פ 51-387340-6)

 (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 של החברה
 הנ״ל, שהתכנסה ביום 7.11.2010, התקבלה החלטה במניין חוקי
 לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות
 את דביר גואטה, ת״ז 035930577, מרחי שבזי 31/2, תל אביב,

 טלי 052-4416113, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 דביר גואטה, מפרק

 אוקטופואי
 (ח״פ 51-414305-6)

 (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 7.11.2010,
 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד

 גד מינא, מרחי הנצי״ב 39, תל אביב, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 גד מינא, עו״ד, מפרק
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 הרצל גרינשפון חברה להשקעות החזקה ופתוח בע״מ
 (ח״פ 51-058975-7)

 (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 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 3.11.2010,
 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח
 אבי אומסי, ת״ז 057819385, מרחי הרצל 76, חיפה, למפרק

 החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אבי אומסי, רו״ח, מפרק

 מוקד קשת בטחון (000ו) בע״מ
 (ח״פ 51-273390-8)

 (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 18.10.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יגאל טביב, מרחי
 מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 3, הבניין המשולש, קומה 28,

 תל אביב 67023, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 יגאל טביב, עו״ד, מפרק

 בארו ייעוץ, מימון ושיווק בע״מ
 (ח״פ 51-422974-9)

 (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 של החברה
 הנ״ל, שהתכנסה ביום 21.10.2010, התקבלה החלטה לפרק את
 החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות את זאב
 שטרן, ת״ז 052088937, מרחי התעשייה 16, נשר, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה

 זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 זאב שטרן, מפרק

 רם אנד דן אינטרטרייד בע״מ
 (ח״פ 51-175863-3)

 (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 של החברה
 הנ״ל, שהתכנסה ביום 5.11.2010, התקבלה החלטה לפרק את
 החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות את עו״ד יעל
 ביידא, ממשרד עורכי הדין כספי ושותי, רחי יעב״ץ 33, תל אביב,

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 יעל ביידא, עו״ד, מפרקת

 קשת בטחון בע״מ
 (ח״פ 51-240976-4)

 (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 18.10.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יגאל טביב, מרחי
 מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 3, הבניין המשולש, קומה 28,

 תל אביב 67023, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יגאל טביב, עו״ד, מפרק

 ים וסלע אחזקות בע״מ
 (ח״פ 51-293276-5)

 (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 10.2.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שי פיאדה, מרחי

 וייצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 שי פיאדה, עו״ד, מפרק
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 אדמה-החלמה ושילוב בע״מ
 (ח״פ 51-427498-4)

 (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 של החברה
 הנ״ל, שהתכנסה ביום 24.11.2010, התקבלה החלטה לפרק את
 החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות את אריה בר

 יעקב, מרחי שמואל הנגיד 15, חולון, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אריה בר יעקב, מפרק

 ס.י.ד.ב - אבחון ופתוח קבוצות עבודה
 (ח״פ 51-178648-5)

 (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 של החברה
 הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.10.2010, התקבלה החלטה לפרק את
 החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות את דוד ברקן,

 מרחי חובות הלבבות 13, הרצליה, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 דוד ברקן, מפרק

 א.ש.ע.ר.ב. חברה לניהול והשקעות בע״מ
 (ח״פ 51-336407-5)

 (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 19.10.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אסף פונקלשטיין,

 מרחי קויפמן 4, תל אביב, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אסף פונקלשטיין, עו״ד, מפרק

 אס.איי.אי (פתרונות באמצעות המצאות והנדסה) בע״מ
 (ח״פ 51-395636-7)

 (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 של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות
 את עו״ד סטיבן ברלוביץ, ת״ז 1828332 01, מרחי ברקוביץי 4, תל

 אביב, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 סטיבן ברלוביץ, עו״ד, מפרק

 ד״ר דב ורנר
 (ח״פ 51-334142-0)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה של החברה
 הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.10.2010, התקבלה החלטה לפרק את
 החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות את עו״ד

 מוריס רובין, מרחי האר״י 7, ירושלים 92192, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 מוריס רובין, עו״ד, מפרק

 אישטנאם סחר ויבוא בע״מ
 (ח״פ 51-414244-7)

 (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 2.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מיכל מיכלסון, מרחי

 מנחם בגין 7, רמת גן, למפרקת החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 מיכל מיכלסון, עו״ד, מפרקת
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 קל.אי.טי.סי טכנולוגיות מתקדמות בע״מ
 (ח״פ 51-312903-1)

 (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, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
 ולמנות את עו״ד חיים בשארי, ת״ז 054760251, מרחי תובל 13,

 בית אמריקה ישראל, רמת גן 52522, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 חיים בשארי, עו״ד, מפרק

 מ.נ. כלים יבוא ושווק בע״מ
 (ח״פ 51-312019-6)

 (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, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
 ולמנות את עו״ד חיים בשארי, ת״ז 054760251, מרחי תובל 13,

 בית אמריקה ישראל, רמת גן 52522, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 חיים בשארי, עו״ד, מפרק

 דובי עוזי טכנולוגיות מידע בע״מ
 (ח״פ 51-334262-6)

 (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 17.10.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד חזי זיו, מרחי משמר

 הגבול 13, תל אביב, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 חזי זיו, עו״ד, מפרק

 תעלות הכרמל בע״מ
 (ח״פ 51-366241-1)

 (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 8.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד תייסיר חסון, מדלית

 אל כרמל 30056, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 תייסיר חסון, עו״ד, מפרק

 טבע-סל ישראל בע״מ
 (ח״פ 51-374653-7)

 (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
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 1.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דורון אפיק, ממשרד
 אפיק תורגימן, עורכי דין, רחי דניאל פריש 3, תל אביב 64731,

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 דורון אפיק, עו״ד, מפרק

 המכון הישראלי לאן. אל. פי בע״מ
 (ח״פ 51-103830-9)

 (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 4.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד זכריה קורוליק, מרחי
 יגאל אלון 155א, תל אביב, טלי 03-6960606, פקסי, 03-6950828,

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 זכריה קורוליק, עו״ד, מפרק
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 שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 3.11.2010,
 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד
 יורם הורן, ת״ז 057057259, ממגדל בסר 2, דרך בן גוריון 1,
 בני ברק, ואת עו״ד רם כץ, ת״ז 057492936, מרחי הנביאים 34,

 תל אביב, למפרקי החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקים הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יורם הורן, עו״ד רם כץ, עו״ד
 מ פ ר ק י ם

 עודד פישר מערכות מידע בע״מ
 (ח״פ 51-334263-4)

 (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 17.10.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד חזי זיו, מרחי משמר

 הגבול 13, תל אביב, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 חזי זיו, עו״ד, מפרק

 נווה העיר בנין נכסים השקעות ושווק בע״מ
 (ח״פ 51-157667-0)

 (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 של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 20.10.2010, התקבלה החלטה
 במניין חוקי לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר
 פירעון ולמנות את עו״ד ארז חקימוביץי, מרחי הבונים 6, רמת

 גן, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ארז חקימוביץ׳, עו״ד, מפרק

 א.נ.א. גילן השקעות ואחזקות בע״מ
 (ח״פ 51-258490-5)

 (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 15.10.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אלעד חלפון, מרחי

 דיזנגוף 50, מגדל על, תל אביב, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 אלעד חלפון, עו״ד, מפרק
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 אליעזר גרומט מערכות מידע בע״מ
 (ח״פ 51-334260-0)

 (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 17.10.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד חזי זיו, מרחי משמר

 הגבול 13, תל אביב, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 חזי זיו, עו״ד, מפרק

 משאבות פלקין בע״מ
 (ח״פ 51-360998-2)

 (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 של החברה
 הנ״ל, שהתכנסה ביום 28.10.2010, התקבלה החלטה לפרק את
 החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות את עו״ד

 אורלי ספיר סחייק, שדי בן גוריון 21, חיפה, למפרקת החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אורלי ספיר סחייק, עו״ד, מפרקת

 חלקה 25/2ו בגוש 6386 בע״מ
 (ח״פ 51-033320-6)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת
 ילקוט הפרסומים 6165, כ״ב בכסלו התשע״א, 29.11.2010 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית



 חווה סולרית א.ס. בע״מ
 (ח״פ 51-431910-2)

 (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 4.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם סולימני, ת״ז

 042403212, ממושב אחיטוב, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אברהם סולימני, מפרק

 א.א. מינימרקט עין גדי בע״מ
 (ח״פ 51-185407-7)

 (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 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 25.10.2010,
 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד
 אלון זאב הלפטר, מ״ר 14166, ת״ז 058770462, מרחי החלוץ 86,

 באר שבע, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אלון זאב הלפטר, עו״ד, מפרק

 אביטל ב. חברה לבניה בע״מ
 (ח״פ 51-348364-4)

 (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 8.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביטל בסיליאן, ת״ז

 029398682, מרחי המאה ואחת 2, רמת גן, למפרקת החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אביטל בסיליאן, מפרקת

 שמורי ותד בע״מ
 (ח״פ 51-034617-4)

 (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 4.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את וליד וותד, ת״ז 050995968,

 ת״ד 893, גית המשולש 30091, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 וליד וותד, מפרק

 קל-גד ו200 בע״מ
 (ח״פ 51-312783-7)

 (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 2.11.2010,
 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה

 רוזנברג, מרחי המגינים 86, חיפה, למפרקת החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 חנה רוזנברג, מפרקת

 דאבל טים ספורט בע״מ
 (ח״פ 51-379160-8)

 (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 7.11.2010,
 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד
 נדית סויסה נסים, ת״ז 039013990, מרחי סוקולוב 16/11, רמת

 השרון 47233, למפרקת החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 נדית סויסה נסים, עו״ד, מפרקת
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 ברקוביץ מיכאל
 (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 של החברה
 הנ״ל, שהתכנסה ביום 7.11.2010, התקבלה החלטה במניין חוקי
 לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות את

 מיכאל ברקוביץ, מרחי המעפילים 102, חולון, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 מיכאל ברקוביץ, מפרק

 טלרם חברה לאחזקות ולנאמנויות בע״מ
 (ח״פ 51-177765-8)

 (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 14.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רוית עדני, מרחי

 היצירה 3, רמת גן, למפרקת החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 רוית עדני, עו״ד, מפרקת

 אילן את מאיר עבודות בטון ופיתוח בע״מ
 (ח״פ 51-318493-7)

 (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 של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 10.10.2010, התקבלה החלטה לפרק
 את החברה מרצון ולמנות את אילן לוי, מרחי דוד רזיאל 4, גבעת

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אילן לוי, מפרק

 קונסלט-אייר בע״מ
 (ח״פ 51-272961-7)

 (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
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 9.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן טאוסיג, מרחי לחובר 5א,

 תל אביב, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 דן טאוסיג, מפרק

 מגאטון בע״מ
 (ח״פ 51-118023-4)

 (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 8.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב שפירא, ת״ד 65019, תל

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 זאב שפירא, מפרק

 גיאול הנדסת חשמל בע״מ
 (ח״פ 51-361785-2)

 (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 7.11.2010,
 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד

 עפר בן יהודה, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למשרד המפרק, ברחי ברקוביץי 4, תל אביב 64238.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 עפר בן יהודה, עו״ד, מפרק
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 תקשורת לפידים (998ו) בע״מ
 (ח״פ 51-271858-6)

 (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 9.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את שולמית לפיד, ת״ז 7998875,

 מרחי לסל 20, תל אביב, למפרקת החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 שולמית לפיד, מפרקת

 אקס.או. משקאות אנרגיה (ישראל) בע״מ
 (ח״פ 51-364244-7)

 (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 9.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמר עמר, ת״ז 67712844,

 מרחי בורוכוב 23, תל אביב, למפרקת החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 תמר עמר, מפרקת

 ג.ה. בר יזמות ופרויקטים בע״מ
 (ח״פ 51-440813-7)

 (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 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 9.11.2010,
 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי
 רוזנבלום, ת״ז 010747152, מרחי שער הגולן 7, ראשון לציון,

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 מרדכי רוזנבלום, מפרק

 קמליה נועם (994ו) בע״מ
 (ח״פ 51-202641-0)

 (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 24.10.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר פורטנוי, מרחי הסייפן 35,

 רמת השרון, טלי 03-5409364, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 מאיר פורטנוי, מפרק

 קומפיוטסט אוטו סנטר (ניהול) 2000 בע״מ
 (ח״פ 51-213773-8)

 (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 1.11.2010,
 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד
 רמי שפאן, מרחי בלוך 2, תל אביב 64161, טלי 03-5225102,

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 רמי שפאן, עו״ד, מפרק

 קומפיוטסט שמאות ויעוץ בע״מ
 (ח״פ 51-288654-0)

 (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 1.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רמי שפאן, מרחי

 בלוך 2, תל אביב 64161, טלי 03-5225102, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 רמי שפאן, עו״ד, מפרק
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 פוקוסד צייינג׳ בע״מ
 (ח״פ 51-364404-7)

 (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
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 9.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן בר סלע, ת״ז 054602677,

 מרחי מוהליבר 30, חולון, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 דן בר סלע, מפרק

 באולינג הרצליה לאחזקה וניהול בע״מ
 (ח״פ 51-220873-7)

 (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 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 9.11.2010, התקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים גליבטר,

 ת״ז 54027644, מרחי נוגה 3, הרצליה, למפרקת החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 מרים גליבטר, מפרקת

 מנדט טי בע״מ
 (ח״פ 51-187939-7)

 (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
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 11.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את גירי סטיבנסון, ת״ז 12078317,

 מרחי כ״ט בנובמבר 2, ירושלים, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 גירי סטיבנסון, מפרק

 ביזן את מזל ניהול בע״מ
 (ח״פ 51-243158-6)

 (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 9.11.2010, התקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ביזן אהליזדה, ת״ז

 068586494, מרחי מצדה 18/2, אשדוד, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ביזן אהליזדה, מפרק

 לינור מערכות מידע בע״מ
 (ח״פ 51-085431-8)

 (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 9.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את לינור יוסף, ת״ז 007333974,

 מרחי אליעזר קשאני 8, תל אביב, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 לינור יוסף, מפרק

 מ.צ.ג. כחול בע״מ
 (ח״פ 51-330564-9)

 (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 9.11.2010, התקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים גליבטר, ת״ז

 54027644, מרחי נוגה 3, הרצליה, למפרקת החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 מרים גליבטר, מפרקת
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 אינג׳ דניאל מכטה בע״מ
 (ח״פ 51-225459-0)

 (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 10.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל מכטה, מרחי ששת

 הימים 21, רעננה, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 דניאל מכטה, מפרק

 א.א. סוכני ביטוח בע״מ
 (ח״פ 51-045807-8)

 (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 10.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון אייזנברג, מרחי

 נחל קטלב 10, בית שמש, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אהרון אייזנברג, מפרק

 אביגדור רז שרותי הנדסה אזרחית בע״מ
 (ח״פ 51-397029-3)

 (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 10.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביגדור רז, מרחי הדודאים 3,

 רמת אפעל, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אביגדור רז, מפרק

 ג.ג.ח.נ. נאמנות בע״מ
 (ח״פ 51-183947-4)

 (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 14.11.2010,
 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את

 חגי ניברון, מרחי דב כרמי 3, תל אביב, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 חגי ניברון, מפרק

 ״מניפה״ יוזמות והשקעות בע״מ
 (ח״פ 51-214297-7)

 (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
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 14.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה לוי, מרחי דקל 3,

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 משה לוי, מפרק

 תפארת חיים ניהול (990ו) בע״מ
 (ח״פ 51-149613-5)

 (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 14.11.2010, התקבלה החלטה לפרק
 את החברה מרצון ולמנות את גדעון הלרמן, מרחי מאיר יערי 17,

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 גדעון הלרמן, מפרק
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 מולטיכלי בע״מ
 (ח״פ 51-093149-6)

 (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 10.11.2010, התקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את לוי לייכנר, מרחי

 זאב ברנדה 13, פתח תקוה, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 לוי לייכנר, מפרק

 מלכיאלי - חברה לעבודות בניה בע״מ
 (ח״פ 51-265520-0)

 (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 10.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפי שדה, מרחי התמר 2,

 גבעת שמואל, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 רפי שדה, מפרק

 ב.ר. רגב ניהול (2000) בע״מ
 (ח״פ 51-301391-2)

 (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 13.2.2006, התקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון, לחלק את רכושה בין בעלי
 מניותיה ולמנות את דוד רגב, ת״ז 050934488, מרחי אלה 50,

 מכבים-רעות, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 דוד רגב, מפרק

 איי. אפ. איי. מעוף בע״מ
 (ח״פ 51-345596-4)

 (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 10.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק קסיס, מרחי המגן 23,

 מזכרת בתיה, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 יצחק קסיס, מפרק

 אין טנדם בע״מ
 (ח״פ 51-343534-7)

 (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 10.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את בטי ברכה פלדמן, מכפר

 אחים, למפרקת החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 בטי ברכה פלדמן, מפרקת

 ג.א.פ. אקספו בע״מ
 (ח״פ 51-311210-2)

 (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 10.11.2010, התקבלה החלטה לפרק
 את החברה מרצון ולמנות את גדעון הלרמן, מרחי מאיר יערי 17,

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 גדעון הלרמן, מפרק
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 מגהסים בע״מ
 (ח״פ 51-346551-8)

 (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 10.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דורון שטרן, מרחי נחום

 חפצדי 5, ירושלים 95484, טלי 02-6511919, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 דורון שטרן, עו״ד, מפרק

 דאבל דור בע״מ
 (ח״פ 51-342030-7)

 (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 של החברה
 הנ״ל, שהתכנסה ביום 7.11.2010, התקבלה החלטה במניין חוקי
 לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות את

 עו״ד רפאל אסרף, מרחי גורדון 5, בני ברק, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 רפאל אסרף, עו״ד, מפרק

 דש איפקס טופז מנהל כללי בע״מ
 (ח״פ 51-379590-6)

 (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 מיוחדת של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 10.11.2010, התקבלה החלטה
 במניין חוקי לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר
 פירעון ולמנות את רו״ח ליאור קוור, מרחי יהודה הלוי 23,

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 ליאור קוור, רו״ח, מפרק

 ד.ר. רגב בע״מ
 (ח״פ 51-282163-8)

 (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 13.2.2006, התקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון, לחלק את רכושה בין בעלי
 מניותיה ולמנות את דוד רגב, ת״ז 050934488, מרחי אלה 50,

 מכבים-רעות, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 דוד רגב, מפרק

 וורקוהוליק שרותי השמה בע״מ
 (ח״פ 51-412516-0)

 (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 17.10.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עפי גור ארי, ת״ז 025464918,

 מרחי מנדלי מוכר ספרים 6ב, תל אביב, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 עפי גור ארי, מפרק

 ליפטל דבלופמנט בע״מ
 (ח״פ 51-396843-8)

 (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 1.10.2010,
 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניצה
 טרבלסי, מרחי אצ״ל 12, דירה 16, ירושלים, טלי 052-5246863,

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 ניצה טרבלסי, מפרקת
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 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 10.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמיר שדה, מרחי יריחו 20,

 חולון, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 עו״ד רועי רוזן, מרחי שלמה המלך 76, תל אביב, הוסמך
 לדווח לרשם החברות על החלטת הפירוק ולפרסם את ההחלטה

 ברשומות.
 רועי רוזן, עו״ד
 בא כוח החברה

 מנות ניהול בע״מ
 (ח״פ 51-352629-3)

 (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 3.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אגברייה אסעד, מרחי

 ירושלים 11, עפולה, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אגברייה אסעד, מפרק

 ענפי ובניו בע״מ
 (ח״פ 51-234995-8)

 (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 14.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראודור ענפי, מרחי מירון

 21, אלפי מנשה 44851, טלי 050-5713650, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 ראודור ענפי, מפרק

 נכסים אסטרטגיים ופיננסים (נ.פ.א) בע״מ
 (ח״פ 51-357221-4)

 (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 14.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את הגר דחבש, ת״ז 043045699,

 למפרקת החברה.

 הגר דחבש, מפרקת

 שפע השקעות ניהול וייעוץ בע״מ
 (ח״פ 51-386276-3)

 (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 של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 11.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות את
 עו״ד שלום אהרון, ת״ז 028125292, מרחי גליל 45/11, כפר סבא,

 למפרק החברה.

 שלום אהרון, עו״ד, מפרק

 י.נ.ד. כרמלי בע״מ
 (ח״פ 51-334982-9)

 (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 17.11.2010, לאחר
 שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21
 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את עו״ד הילה בס, מ״ר 32774, מרחי אחד העם 9, תל אביב,

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 הילה בס, עו״ד, מפרקת

 דפוס השלושה בע״מ
 (ח״פ 51-174934-3)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
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 מירום שירותי תיירות (2003) בע״מ
 (ח״פ 51-336334-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 28.2.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דוד גאון, מרח׳

 החשמונאים 103, תל אביב 67133, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 דוד גאון, עו״ד, מפרק

 מירום (אינטרנשיונל גרופ) בע״מ
 (ח״פ 51-161807-6)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 28.2.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דוד גאון, מרח׳

 החשמונאים 103, תל אביב 67133, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 דוד גאון, עו״ד, מפרק

 דירת חלקה 4 255 בגוש 25 בע״מ
 (ח״פ 51-022461-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינום אםיפה םופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 2.1.2011, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח׳
 נחום 5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 שלמה ברקת, עו״ד, מפרק

 פייפלםט (1998) בע״מ
 (ח״פ 51-259137-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינום אםיפה םופית

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

 ויקו סופטוור ישראל בע״מ
 (ח״פ 51-406473-2)

 (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 10.10.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אביבה רוטר, משדי

 פל-ים 2, חיפה, למפרקת החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אביבה רוטר, עו״ד, מפרקת

 מפלסות 2000 א.י. בע״מ
 (ח״פ 51-439253-9)

 (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 11.11.2010,
 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד
 ורו״ח ניר זרבל, מרחי הולנד 16, ת״ד 2115, עפולה 18100, טלי

 050-2486010, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ניר זרבל, עו״ד, רו״ח, מפרק

 דפנא עתיר בע״מ
 (ח״פ 51-177444-0)

 (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 11.11.2010, התקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנינה עתיר,

 ת״ז 046216438, מרחי גשר 5, ראשון לציון, למפרקת החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 פנינה עתיר, מפרקת

 1314 ילקוט הפרסומים 6165, כ״ב בכסלו התשע״א, 29.11.2010



 אחזקות מושבים בישראל (999ו) בע״מ
 (ח״פ 51-279656-6)

 (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 ביום 9.1.2011, בשעה 13.00, ברחי שאול המלך
 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.

 יוסף עזריאל, עו״ד, מפרק

 קורת גג (פרוייקטים) בע״מ
 (ח״פ 51-289294-4)

 (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 9.1.2011, בשעה 10.00, אצל עו״ד שמחה זילברמן,
 רחי דרך בן גוריון 34, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 שמחה זילברמן, מפרק

 סו עיצוב בע״מ
 (ח״פ 51-397058-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 10.1.2011, בשעה 12.00, במשרדי עו״ד רון גיאת,
 כיכר הבימה 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אייל שטיינברג, מפרק

 אופק טרייד נגבה בע״מ
 (ח״פ 51-335385-4)

 (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 10.1.2011, בשעה 16.00, בדרך נגבה 53, רמת
 גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 רונית עזרא, מפרקת

 הנ״ל תתכנס ביום 2.1.2011, בשעה 10.00, במשרדי עו״ד
 גורניצקי ושותי, ברחי רוטשילד 45, תל אביב, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 רינה באום, מפרקת

 איתנית שירותים בע״מ
 (ח״פ 51-071572-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 22.11.2010, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רינה באום, ת״ז 004551735,

 מרחי שלמה בן יוסף 30, תל אביב, למפרקת החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 רינה באום, מפרקת

 איתנית שירותים בע״מ
 (ח״פ 51-071572-5)

 (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 תתכנס ביום 2.1.2011, בשעה 10.00, במשרד עו״ד
 גורניצקי ושותי, רחי רוטשילד 45, תל אביב, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 רינה באום, מפרקת

 ר.א. פוניקובר-אחזקות בע״מ
 (ח״פ 51-217343-6)

 (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 ביום 6.1.2011, בשעה 12.00, ברחי הגליל 20א, רחובות,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 רות אפרתי, מפרקת

 ילקוט הפרסומים 6165, כ״ב בכסלו התשע״א, 29.11.2010 1315



 לילי גולדבלט - דירות הוד השרון בע״מ
 (ח״פ 51-130015-4)

 (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 18.1.2011, בשעה 10.30, במשרדי המפרק, רחי
 אחוזה 96, קומה די, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אנטוני ווקס, עו״ד, מפרק

 גוש 6635 מס. 023ו בע״מ
 (ח״פ 51-036952-3)

 (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 10.1.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רחי
 ברוריה 15, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יונתן משה מרדר, מפרק

 מ. פוקס ישראקור בע״מ
 (ח״פ 51-089052-8)

 (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 25.1.2011, בשעה 9.00, ברחי שמריהו לוין
 16ב, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 משה פוקס, מפרק

 אשדוד, מאפיה אוטומטית לפיתות בע״מ
 (ח״פ 51-065416-3)

 (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 16.1.2011, בשעה 9.00, במשרדי המפרקת,
 עו״ד עדי אורן-פריאנטי, ברחי הרצל 1, בניין יוניטרייד (קומת
 קרקע צמוד לבנק לאומי), לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 עדי אורן-פריאנטי, עו״ד, מפרקת

 ר.מ. גלית ייעוץ והשקעות בע״מ
 (ח״פ 51-403815-7)

 (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 20.1.2011, בשעה 8.00, ברחי יהלום 7, רמת אפעל,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 גלית ריבק גבאי, מפרקת

 בודי מושיין בע״מ
 (ח״פ 51-428164-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 20.2.2011, בשעה 20.00, ברחי הקבלן 10, ירושלים,
 אצל אברהם בוסו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אברהם בוסו, מפרק

 אדירים שיווק נדל״ן בע״מ
 (ח״פ 51-208909-5)

 (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
 תתכנס ביום 24.1.2011, בשעה 9.00, ברחי הבנים 4, אשדוד, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 ירון הרלינגר, מפרק

 ילקוט הפרסומים 6165, כ״ב בכסלו התשע״א, 29.11.2010

 נעמי פרס אחזקות וניהול בע״מ
 (ח״פ 51-174639-8)

 (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 18.1.2011, בשעה 9.30, במשרדי המפרק, רחי
 אחוזה 96 (קומה די), רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אנטוני ווקס, עו״ד, מפרק
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 ז.ד.ר. יבוא ושיווק מוצרים רפואיים בע״מ
 (ח״פ 51-187181-6)

 (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 ביום 24.1.2011, בשעה 9.00, ברחי חבצלת 3, רמת
 גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 מוטי דרזניק, מפרק

 אדירים ח.י. בע״מ
 (ח״פ 51-257100-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 24.1.2011, בשעה 9.00, ברחי הבנים 5, אשדוד, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 ירון הרלינגר, מפרק

 צמרות פרטוש חיים בע״מ
 (ח״פ 51-246960-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 24.1.2011, בשעה 9.00, ברחי דגל ראובן 43,
 פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 חיים פרטוש, מפרק

 פרימייר ריץ׳ בע״מ
 (ח״פ 51-292859-9)

 (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 ביום 24.1.2011, בשעה 9.00, ברחי אבא אבן ^ הרצליה
 פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 סטיבן סלום, מפרק

 חי צדוק בע״מ
 (ח״פ 51-322520-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 24.1.2011, בשעה 9.00, ברחי צריפין 49, באר
 יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 צדוק סלח חי, מפרק

 אורן הללי - כוריאוגרפיה והפקות לבמה בע״מ
 (ח״פ 51-282983-9)

 (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 ביום 24.1.2011, בשעה 9.00, ברחי יגאל אלון 7,
 קרית אונו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אורן הללי, מפרק

 אן.ווי.בי. שרותי טלמרקטינג בע״מ
 (ח״פ 51-374368-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 23.1.2011, בשעה 10.00, ברחי רבאון 7, גני
 תקוה, אצל המפרק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ירון בידני, מפרק

 שיא מרקט בע״מ
 (ח״פ 51-441908-4)

 (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 24.1.2011, בשעה 9.00, ברחי דרך השלום 101, תל
 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 שמעון טייאר, מפרק
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 עלית (שיווק מזון) בע״מ
 (ח״פ 51-034843-6)

 (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 ביום 24.1.2011, בשעה 11.00, ברחי הסיבים 49,
 פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 מיכאל אבנר, עו״ד, מפרק

 א.ו. שרותי נהול ויעוץ בע״מ
 (ח״פ 51-180027-8)

 (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 25.1.2011, בשעה 10.00, ברחי גולדנהירש 24,
 פתח תקוה, אצל אליהו ורך, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אליהו ורך, מפרק

 אחיטוב סיבן ניהול בע״מ
 (ח״פ 51-346830-6)

 (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 ביום 15.1.2011, בשעה 16.00, במפעלי גרנות, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.
 שמאי מדיני, מפרק

 סופטגל בע״מ
 (ח״פ 51-210774-9)

 (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 ביום 15.1.2011, בשעה 10.00, במשרדי החברה,
 רחי בר כוכבא 20, נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי
 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה, ושחרור
 המפרק מתפקידו בחלוף 3 חודשים ממועד הגשת דוח הפירוק

 לרשם החברות.
 נמרוד בשן, עו״ד, מפרק

 איפרום בע״מ
 (ח״פ 51-022087-4)

 (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 25.1.2011, בשעה 11.00, ברחי הסיבים 49,
 פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 מיכאל אבנר, עו״ד, מפרק

 רשת חנויות עלית בע״מ
 (ח״פ 51-095912-5)

 (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 תתכנס ביום 26.1.2011, בשעה 11.00, ברחי הסיבים 49,
 פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 מיכאל אבנר, עו״ד, מפרק

 בית יהודי שלי בע״מ
 (ח״פ 51-379428-9)

 (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 ביום 20.1.2011, בשעה 17.00, במשרד הרשום של
 החברה, רחי אחד העם 9, תל אביב, אצל עו״ד בוריס למפר,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 יורי גריצון, מפרק

 בבלה אחזקות (994ו) בע״מ
 (ח״פ 51-195710-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 20.1.2011, בשעה 14.00, במשרדו של המפרק,
 רחי חרוץ 6, תל אביב 61093, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 צביקה גרוס, מפרק
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 א.ע.ס.נ. בע״מ
 (ח״פ 51-245939-7)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 1.2.2011, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רחי
 זיבוטינסקי 33 (מגדל התאומים מסי 1), קומה 5, רמת גן, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 מאיר קורן, עו״ד, מפרק

 גלנדייל בע״מ
 (ח״פ 51-229464-6)

 (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 ביום 1.2.2011, בשעה 16.00, במשרד עו״ד כהן,
 סגלוב ושותי, רחי זיבוטינסקי 33 (מגדל התאומים מסי 1), קומה
 5, רמת גן, 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

 אלפא עשר בע״מ
 (ח״פ 51-142893-0)

 (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 1.2.2011, בשעה 12.00, במשרד עו״ד כהן,
 סגלוב ושותי, רחי זיבוטינסקי 33 (מגדל התאומים מסי 1), קומה
 5, רמת גן, 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

 פולוור ישראל בע״מ
 (ח״פ 51-300435-8)

 (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 16.1.2011, בשעה 10.00, במשרדי עורכי דין
 מקובסקי, הרפז, אורן ושותי, דרך השלום 53, מגדל הורד (קומה
 20), גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 עלית חברה ישראלית להשקעות בע״מ
 (ח״פ 51-091500-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 27.1.2011, בשעה 11.00, ברחי הסיבים 49,
 פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 מיכאל אבנר, עו״ד, מפרק

 נאמנויות אגריפס בע״מ
 (ח״פ 51-214012-0)

 (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 31.1.2011, בשעה 11.00, ברחי זיבוטינסקי 1, בניין
 מכבי - חדר 738, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 חיים צייזיק, מפרק

 מגדלי אגריפס בע״מ
 (ח״פ 51-214013-8)

 (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 31.1.2011, בשעה 9.00, ברחי זיבוטינסקי 1, בניין
 מכבי - חדר 738, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 חיים צייזיק, מפרק

 קומפיופייל בע״מ
 (ח״פ 51-262964-3)

 (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 1.2.2011, בשעה 14.00, במשרד עו״ד כהן,
 סגלוב ושותי, רחי זיבוטינסקי 33 (מגדל התאומים מסי 1), קומה
 5, רמת גן, 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
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 תתכנס ביום 25.1.2011, בשעה 11.30, ברחי חוגלה 28, אליכין,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 צביקה גרנות, מפרק

 סינקוטק בע״מ
 (ח״פ 51-303143-5)

 (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 תתכנס ביום 25.1.2011, בשעה 12.00, ברחי קהילת בריסק
 5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 גיא אביבי, מפרק

 קיטנט אחזקות בע״מ
 (ח״פ 51-366830-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 22.1.2011, בשעה 10.00, ברחי רבי עקיבא 60, בני
 ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 יהודה דויטש, עו״ד, מפרק

 שור קציר בע״מ
 (ח״פ 51-335733-5)

 (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
 תתכנס ביום 16.1.2011, בשעה 10.00, במשרד עו״ד וסרצוג, רחי
 אבן גבירול 68, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יובל קציר זאב יפה

 מפרקים

 ילקוט הפרסומים 6165, כ״ב בכסלו התשע״א, 29.11.2010

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד
 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אייל אורן, עו״ד, מפרק

 טירת טוביה נתניה בע״מ
 (ח״פ 51-025338-8)

 (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 18.1.2011, בשעה 17.00, במשרד המפרק,
 רחי בן גוריון 1, מגדל ״בסר 2״, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 שמואל להב, עו״ד, מפרק

 ט.מ.ק המושבה בע״מ
 (ח״פ 51-394304-3)

 (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 18.2.2011, בשעה 10.00, בדרך השלום 53,
 גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יוסף זיקובסקי, מפרק

 י.ג. חברה לבנין ופיתוח בע״מ
 (ח״פ 51-059981-4)

 (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 15.1.2011, בשעה 10.00, ברחי תובל 11, רמת
 גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 אבי שץ, מפרק

 צביקה גרנות בע״מ
 (ח״פ 51-421150-7)

 (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
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