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הודעה על מילוי מקום של שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()6(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
קבעה,  הממשלה  כי  הממשלה(,  חוק   - )להלן  התשס"א-12001 
בהתאם לסעיף 24)א( לחוק יסוד: הממשלה2, שהשר עוזי לנדאו 
ימלא את מקום השר לביטחון הפנים, מיום ו' באדר התשע"ב )29 

בפברואר 2012( עד יום י"ג באדר התשע"ב )7 במרס 2012(.

בהתאם לסעיף 9)ב( לחוק הממשלה, נמסרה הודעה לכנסת.

כ"ט בשבט התשע"ב )22 בפברואר 2012(
)חמ 3281—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה                     __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

הודעה על קביעת קטעים של כביש ארצי לישראל 
ככבישי אגרה

לפי חוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(, התשנ"ה-1995

)כביש  אגרה  כביש  לחוק   2 סעיף  לפי  כי  בזה,  מודיעים 
ארצי לישראל(, התשנ"ה-11995, החליטה הממשלה לקבוע כי 
קטעים 3 ו–7 של כביש ארצי לישראל, בקטע שבין יקנעם לבין 

מחלף סומך, יהיו כבישי אגרה.

ההחלטה האמורה אושרה על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת.

י"ג בשבט התשע"ב )6 בפברואר 2012(
)חמ 4439—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה                     __________

1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 490.

הודעה על היתר לקבלת תרומה
מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה להתיר למשרד התרבות 
הימורים  לקבל מהמועצה להסדר  מינהל הספורט,   - והספורט 

בספורט סכום של 5,000,000 שקלים חדשים בכל שנה.

מינהל הספורט יעשה שימוש בסכום האמור ליזום ולקדם 
בכל  בישראל  הציבור  בקרב  עמדות  שינוי  שמטרתן  פעולות 
הנשים  ספורט  לפיתוח  מדיניות  קידום  הנשים,  לספורט  הנוגע 

ופיתוח מנהיגות לספורט הנשים בישראל.

ט"ו בשבט התשע"ב )8 בפברואר 2012(
)חמ 4441—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה                      

            
מינוי שופט

לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998

משפטית  עזרה  לחוק  58)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשנ"ח-11998,  מדינות,  בין 
העליון, אני ממנה את אברהם קסירר, שופט בקצבה של בית 
לפי  נדרש לעשותה  כל פעולה ששופט  משפט שלום, לעשות 
חוק זה, למעט לעניין בקשות לעזרה משפטית לפי סעיף 31 ולפי 

סימן 6 לפרק ג' לחוק. 
__________

1  ס"ח התשנ"ח, עמ' 356.

תוקף המינוי לשנה מיום חתימתו.

ל' בשבט התשע"ב )23 בפברואר 2012(
)חמ 4443—3(

יעקב נאמן  
שר המשפטים                     

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה 
אני  ובהסכמת שר המשפטים,  טיפול(, התשל"א-11971,  ודרכי 
מטילה על השופטת עידית רז-וינברגר, לשמש שופטת נוער עד 

תום תקופת כהונתה בערכאת בית משפט שלום.

ל' בשבט התשע"ב )23 בפברואר 2012(
)חמ 686—3(  

דורית ביניש  
נשיאת בית המשפט העליון                       __________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשס"ח, עמ' 688.

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

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

כהונתם בערכאת בית משפט מחוזי:

כרמי מוסק

עירית וינברג-נוטוביץ

דניאל-צבי פיש.

ל' בשבט התשע"ב )23 בפברואר 2012(
)חמ 686—3(  

דורית ביניש  
נשיאת בית המשפט העליון                       __________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשס"ח, עמ' 688.

הודעה על מינוי רשם
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
אני ממנה  ובאישור שר המשפטים,  משולב[, התשמ"ד-11984, 
בזה את יחזקאל קינר, שופט של בית משפט שלום, להיות רשם 
של בית המשפט המחוזי מרכז, מיום כ"ד באדר התשע"ב )18 

במרס 2012( עד יום ו' בניסן התשע"ג )17 במרס 2013(.

ל' בשבט התשע"ב )23 בפברואר 2012(
)חמ 64—3-ה2-1(  

דורית ביניש  
נשיאת בית המשפט העליון                       __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"א, עמ' 928.
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מינוי רשם הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,  ההוצאה  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  רשמים,  לבחירת  הוועדה  בחירת  ולפי  התשכ"ז-11967, 
ממנה בזה את איה מחאג'נה לרשמת הוצאה לפועל החל ביום 

כ"ג בניסן התשע"ב )15 באפריל 2012(.

ד' באדר התשע"ב )27 בפברואר 2012(
)חמ 1121—3(

יעקב נאמן  
שר המשפטים                       __________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"א, עמ' 930.

מינוי קאדים-מד'הב לכהונה בפועל
לפי חוק בית הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962

הדתיים  הדין  בתי  לחוק  12א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הקאדים-מד'הב  את  ממנה  אני  התשכ"ג-11962,  הדרוזיים, 
עמאד אבו ריש וענתיר מעדי, בהסכמתם, לכהונה בפועל בבית 
הדין הדתי הדרוזי לערעורים, נוסף על כהונתם בבית דין דתי 

דרוזי.

תוקף המינוי מיום ז' באדר התשע"ב )1 במרס 2012( עד יום 
ח' בניסן התשע"ב )31 במרס 2012(.

ט"ז בשבט התשע"ב )9 בפברואר 2012(
)חמ 1185—3(

יעקב נאמן  
שר המשפטים                       __________

1  ס"ח התשכ"ג, עמ' 20; התשס"ח, עמ' 6.

מינוי חברה לוועדה המייעצת
לפי כללי החברות הממשלתיות )מינוי רואי חשבון ושכרם(, 

התשנ"ד-1994

החברות  לכללי  2)ב()3(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
)מינוי רואי חשבון ושכרם( התשנ"ד-11994, אנו  הממשלתיות 
לחברה  המשפטים,  משרד  עובדת  קלעי,  אריאלה  את  ממנים 
וביטול  מינויו  בדבר  להמליץ  שתפקידה  המייעצת,  בוועדה 
מינויו של רואה חשבון לחברה ממשלתית, ובדבר קביעת שכרם 

של רואי חשבון לחברות ממשלתיות. 

תוקף המינוי לארבע שנים מיום חתימת כתב המינוי.

כ"ט בשבט התשע"ב )22 בפברואר 2012(
)חמ 124—3-ה1(

              יעקב נאמן                        יובל שטייניץ
             שר המשפטים                         שר האוצר

                  __________
1  ק"ת התשנ"ד, עמ' 590.

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

לעבודה,  הדין  בית  לחוק   10 סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ט-11969, אנו ממנים את האנשים שלהלן לנציגי ציבור 

בבתי הדין לעבודה:

__________
1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשמ"א, עמ' 208.

בית הדין האזורי בירושלים:

נציגי מעבידים:
אליעזר יערי2

בית הדין האזורי חיפה:

נציגי המעבידים:
עמינדב ארגוב3

עמיקם קורן4

בית הדין האזורי תל אביב:

נציגי עובדים:
אורי נדיב5

מרדכי כהן6

כ"ו בשבט התשע"ב )19 בפברואר 2012(
)חמ 178—3-ה1(  

              יעקב נאמן                       שלום שמחון
            שר המשפטים         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

                  __________
2  י"פ התשס"ט, עמ' 1957.

3  י"פ התשס"ח, עמ' 4288.

4  י"פ התשס"ט, עמ' 1957.

5  י"פ התשס"ח, עמ' 1780.

6  י"פ התשס"ט, עמ' 1957.

מינוי ממלא מקום חבר בוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים
לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967

בתוקף סמכותי לפי סעיף 109 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-
של  המורים  בחבר  חבר  הורנשטין,  ערן  את  ממנה  אני   ,11967
שורק2,  חרמונה  של  מקומה  לממלא  גבוהה,  להשכלה  מוסד 
חברה בוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים, שלפי הסעיף האמור 

.QBI 'לעניין התיק הנוגע לציפורה שושני קופיץ נ

י' באדר התשע"ב )4 במרס 2012(
)חמ 1498—3(

יעקב נאמן  
שר המשפטים                       __________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 148.

2  ס"ח התשע"א, עמ' 6036.

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

המקרקעין,  לחוק  116)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ט-11969, אני מסמיך את אנה דמיטרייבסקי בסמכויות 
של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של לשכת רישום המקרקעין 

בבאר שבע.

כ"ט בשבט התשע"ב )22 בפברואר 2012(
)חמ 295—3-ה1(

יעקב נאמן  
שר המשפטים                      __________

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 259; התשל"ד, עמ' 135.
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מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, 

התש"י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו 
החוק(,   - )להלן  התש"י-11950  ושיקום(,  )תגמולים  במערכה 
סעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, וסעיף 16 לחוק 
בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-31984, ובהתייעצות עם 
קסירר,  אברהם  את  ממנה  אני  העליון,  המשפט  בית  נשיאת 
שופט בקצבה של בית משפט שלום ליושב ראש ועדת הערעור 

לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשנתיים.

ל' בשבט התשע"ב )23 בפברואר 2012(
)חמ 321—3-ה1(

יעקב נאמן  
שר המשפטים                     __________

1  ס"ח התש"י, עמ' 162.

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי עובדים אחראיים
לפי חוק כלי הירייה, התש"ט-1949

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי הירייה, התש"ט-
11949, אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים שראויים לקבל 
ביטחון  לצורכי  שנועדו  ירייה  כלי  להחזקת  מיוחד  רישיון 
בקשר לתפקידיהם של עובדי משרד המשפטים ומערכת בתי 

המשפט:

מחוז חיפה והצפון:

משה צמרת, ת"ז 050022409

אריק מלאכי, ת"ז 031816390

מחוז תל אביב:

שמעון אוחיון, ת"ז 67838854

אלירן עזרא, ת"ז 052858156

הלל גליסברג, ת"ז 300634839

מחוז נצרת:

אלי זנו, ת"ז 058138744

מחוז הדרום:

גבי כץ, ת"ז 022662514

יריב אביטבול, ת"ז 031902786

מחוז ירושלים:

אייל רחלי, ת"ז 051281400

עמוס סער, ת"ז 059141697

__________
1  ס"ח התש"ט, עמ' 143; התשל"ח, עמ' 124.

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

המקרקעין,  לחוק  116)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
של  בסמכויות  אטיה  אדוה  את  מסמיך  אני  התשכ"ט-11969, 
המקרקעין  רישום  לשכת  של  הפעולה  לאזור  מקרקעין  רשם 

בירושלים.

ז' באדר התשע"ב )1 במרס 2012(
)חמ 295—3-ה1(

יעקב נאמן  
שר המשפטים                      __________

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 259; התשל"ד, עמ' 135.

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[, 

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

)תגמולים  הנכים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ו–)ב(  5)א(  וסעיפים  משולב[1,  ]נוסח  התשי"ט-1959  ושיקום(, 
ו–12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, וסעיף 16 לחוק 
בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-31984, ובהתייעצות עם 
קסירר,  אברהם  את  ממנה  אני  העליון,  המשפט  בית  נשיאת 
שופט בקצבה של בית משפט שלום ליושב ראש ועדות הערעור 

לפי החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשנתיים.

ל' בשבט התשע"ב )23 בפברואר 2012(
)חמ 323—3-ה7-1(

יעקב נאמן  
שר המשפטים                     __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התש"ן, עמ' 152.

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[, 

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

)תגמולים  הנכים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ו–)ב(  5)א(  וסעיפים  משולב[1,  ]נוסח  התשי"ט-1959  ושיקום(, 
ו–12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, וסעיף 16 לחוק 
בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-31984, ובהתייעצות עם 
שופט  צור,  יואל  את  ממנה  אני  העליון,  המשפט  בית  נשיאת 
בקצבה של בית משפט שלום ליושב ראש ועדות הערעור לפי 

החוק, במחוז ירושלים.

תוקף המינוי לשנתיים.

ל' בשבט התשע"ב )23 בפברואר 2012(
)חמ 323—3-ה7-1(

יעקב נאמן  
שר המשפטים                     __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התש"ן, עמ' 152.

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.
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מחוז המרכז:

ירחמיאל רוזנברג, ת"ז 056432974

בי"ס משמר בתי המשפט

אורן לוי, ת"ז 028450336

אורי שפירא, ת"ז 021471677

מינוים של העובדים האמורים יהיה בתוקף, כל עוד הם 
מכהנים בתפקידם הנוכחי.

כ"ג בניסן התשע"א )27 באפריל 2011(
)חמ 497—3(

יעקב נאמן  
שר המשפטים                     

הודעה על מינוי חבר לוועדת תעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

חיילים  לחוק   20 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות  בתוקף 
כי  מודיע  אני  התש"ט-11949,  לעבודה(,  )החזרה  משוחררים 
מיניתי את בני וולך, ת"ז 005288244, נציג ארגון מעבידים, לחבר 

בוועדת תעסוקה כללית2.

תוקף המינוי ל–3 שנים ממועד חתימתו, או עד מועד סיום 
עבודתו של המתמנה בהתאחדות התעשיינים, המוקדם מבין 

השניים.

ט"ז בשבט התשע"ב )9 בפברואר 2012(
)חמ 442—3(

אהוד ברק  
שר הביטחון                                  __________

1  ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ב, עמ' 22.

2  י"פ התשנ"ו, עמ' 3658.

 הודעה על מינוי נציג שר האוצר במועצת
מגן דוד אדום

לפי תקנון מגן דוד אדום, התשנ"ב-1992

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11)2()א( לתקנון 
מגן דוד אדום, התשנ"ב-11992, מיניתי ביום כ"ז בשבט התשע"ב 
)20 בפברואר 2012( את מרלן אלוהאב, ת"ז 049030489, עובדת 

משרד האוצר, לנציגתי במועצת מגן דוד אדום.

כ"ז שבט התשע"ב )20 בפברואר 2012(
)חמ 1069—3(

יובל שטייניץ  
שר האוצר                                  __________

1  ק"ת התשנ"ב, עמ' 1542; התשס"ו, עמ' 842.

הודעה על העברת סמכויות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)א( לחוק הכניסה 
לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, העברתי את סמכויותי 
לפי סעיף 3א)ג1( לחוק, למעט הסמכות להתקין תקנות, למנהל 
הכללי של רשות האוכלוסין וההגירה במשרדי, אמנון בן עמי, 

ת"ז 56760093.

__________
1  ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"ד, עמ' 418.

העברת הסמכויות תעמוד בתוקפה כל עוד אמנון בן עמי 
משמש בתפקידו כמנהל הכללי של רשות האוכלוסין וההגירה 

במשרד הפנים.

כ"ו בשבט התשע"ב )19 בפברואר 2012(
)חמ 677—3(

אליהו ישי                                                          
שר הפנים                       

מינוי יושבת ראש הרשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום 
ונציגי שר הבינוי והשיכון

לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א()1( ו–)2( לחוק בינוי ופינוי של 
את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965  שיקום,  אזורי 

המפורטים להלן לחברי הרשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום:

של  במקומה  ראש,  יושבת   -  28051928 ת"ז  גנון,  )1( עינת 
סופיה אלדור, ת"ז 2064685803;

)2( סימונה טסטה, ת"ז 059019513 - נציגתי לפי סעיף 6)א()2( 
לחוק, במקומו של שבתאי שגב, ת"ז 30252387.

כ"ח בשבט התשע"ב )21 בפברואר 2012(
)חמ 3745—3(  

אריאל אטיאס  
שר הבינוי והשיכון                     __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 279.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 27.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 27.

 הכרה במוסדות ובתארים לעניין כשירות
לעבודה סוציאלית

לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996

העובדים  לחוק  9)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר התייעצות עם המועצה  הסוציאליים, התשנ"ו-11996, 
מחוץ  גבוהה  להשכלה  במוסד  מכיר  אני  סוציאלית,  לעבודה 
לעניין  ידו  על  הניתן  שלהלן  ובתואר  להלן,  המצוין  לישראל 

כשירות לעבודה סוציאלית:

וילפריד  מאוניברסיטת  סוציאלית  בעבודה  מוסמך  תואר 
לורייר, ווטרלו, קנדה.

 Master of Social work from Wilfrid Laurier
University, Waterloo, Canada.

ל' בשבט התשע"ב )23 בפברואר 2012(
)חמ 2795—3(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.

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

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

למבוגרים, לפי החוק האמור:

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.
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גילי גרנית, ת"ז 040911216 - במחוז חיפה והצפון;

דמיאן מרטין אט, ת"ז 301920955 - במחוז חיפה והצפון;

ענבר אורן, ת"ז 036814002 - במחוז תל אביב והמרכז;

לירון אשל, ת"ז 200326395 - במחוז תל אביב והמרכז.

כ"ו בשבט התשע"ב )19 בפברואר 2012(
)חמ 141—3-ה1(  

משה כחלון  
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

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

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

למבוגרים, לפי החוק האמור:

דנה סקרוצקי, ת"ז 066105313 - במחוז תל אביב והמרכז;

ילנה מרים ברכר, ת"ז 327449336 - במחוז תל אביב והמרכז;

סופיה אמרזוייב, ת"ז 038096079 - במחוז חיפה והצפון.

ל' בשבט התשע"ב )23 בפברואר 2012(
)חמ 141—3-ה1(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[,  
התשכ"ט-11969, אני מבטל את מינוים של הרשומים מטה לקציני 

מבחן למבוגרים, לעניין החוק האמור:

יואל בלום, ת"ז 2011645140 - במחוז תל אביב והמרכז;

לבנת אזולאי, ת"ז 3039577697 - במחוז באר שבע והדרום.

ל' בשבט התשע"ב )23 בפברואר 2012(
)חמ 141—3-ה1(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 600.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 3161.

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 ,307325837 ת"ז  בובר,  יוליה  את  ממנה  אני  התשכ"ו-11966, 

לעובדת סוציאלית בראשון לציון, לפי החוק האמור.

כ"ו בשבט התשע"ב )19 בפברואר 2012(
)חמ 1769—3(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.

שינוי מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  משנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 
סדרי  לעניין  סוציאליות  לעובדות  מטה,  הרשומות  של  מינוין 

דין לפי החוק האמור כלהלן:

שרית משה, ת"ז 2028625549 - במקום "בית שאן" יבוא "מועצה 
אזורית עמק המעיינות";

ליאורה כץ, ת"ז 3028856060 - במקום "בני עייש" יבוא "טירת 
הכרמל".

ל' בשבט התשע"ב )23 בפברואר 2012(
)חמ 143—3(

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.

2  י"פ התשס"ה, עמ' 486.

3  י"פ התשנ"ו, עמ' 4725.

מינוי מפקחי עבודה
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, 
1 לחוק חופשה שנתית, התשי"א- התשי"ד-11954, לפי סעיף 
21951, לפי סעיף 1 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-31951, 
לפי סעיף 1 לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-41953, לפי סעיף 15ב 
לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-51987, לפי סעיף 18 לחוק שוויון 
לחוק   13 סעיף  לפי  התשמ"ח-61988,  בעבודה,  ההזדמנויות 
עבודת נשים, התשי"ד-71954, לאחר שעברו הכשרה מתאימה 
כאמור בסעיף קטן )ב( לחוק האמור ולפי סעיף 13 לחוק שוויון 
זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח-81998, אני ממנה את 
החוקים  על  הפיקוח  לעניין  עבודה  למפקחי  מטה  הרשומים 
האמורים וכן על חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, 
התשס"א-92001, חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב-
102002, חוק הגנת השכר, התשי"ח-111958, חוק הגנה על עובדים 
בשעת חירום, התשס"ו-122006, חוק הגנה על עובדים )חשיפת 
עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, התשנ"ז-

שירות  חוק  התשי"ז-141957,  קיבוציים,  הסכמים  חוק   ,131997
התעסוקה, התשי"ט-151959, ובהתאם לסעיף 7)ב( לחוק למניעת 
פיטורי  גם לעניין  45א  וסעיף  הטרדה מינית, התשנ"ח-161998, 

__________
1  ס"ח התשי"ד, עמ' 202; התשמ"ד, עמ' 162.

2  ס"ח התשי"א, עמ' 234, י"פ התשט"ו, עמ' 156.

3  ס"ח התשי"א, עמ' 204.

4  ס"ח התשי"ג, עמ' 115; התשנ"ח, עמ' 256, י"פ התשנ"ד, עמ' 2960.

5  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68; התשס"ב, עמ' 493; י"פ התשנ"ב, עמ' 4053.

6  ס"ח התשמ"ח, עמ' 38; התש"ע, עמ' 389; י"פ התשנ"ו, עמ' 1054.

7  ס"ח התשי"ד, עמ' 154; התשס"ז, עמ' 436; י"פ התשט"ו, עמ' 156.

8  ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התש"ע, עמ' 566, י"פ התשס"ה, עמ' 2905.

9  ס"ח התשס"א, עמ' 378; י"פ התשס"ב, עמ' 2749.

10  ס"ח התשס"ב, עמ' 210; י"פ התשס"ב, עמ' 2749.

11  ס"ח התשי"ח, עמ' 86; י"פ התשס"ד, עמ' 1323.

12  ס"ח התשס"ו, עמ' 396; י"פ התשס"ו, עמ' 4725.

13  ס"ח  התשנ"ז, עמ' 66; י"פ התשס"ט, עמ' 2969.

14  ס"ח התשי"ז, עמ' 63; י"פ התשס"ד, עמ' 1323.

15  ס"ח התשי"ט, עמ' 32; י"פ התשכ"א, עמ' 530.

16  ס"ח, התשנ"ח, עמ' 166.
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עובד בלא היתר  מאת ועדת התעסוקה כאמור בסעיף 41א)ב( 
לחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-171949:

        מס' זהותשם

066621574ענת קורן

036808657שמואל טביב

039339411אורי בלנקשטיין

046259701רון גלבוע

300279262דותן גלברג

037068608נעמה ברוכים

039697172יואל משה המדינגר

058539107כמאל עמאר

032921280גל שוימר

026598003הדר מוסאי

033379447לילך דה וגה

303021281ליאור צרפתי

066561333ליאור פרץ

036652733בהא אבו אחמד

301093225סימה ארושס

306325721אלונה מלומד

039783717שמעון טובול

039633409סיוון חליווה

029998309הדס אלגזי

026481689אביב נג'בי

021919642ענבל לוינזון

302926373ראמי גמיל

מינוי מפקחי העבודה18 - בטל.

כ"ב בשבט התשע"ב )15 בפברואר 2012(
)חמ 150—3-ה1(  

שלום שמחון  
__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה

17  ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ט, עמ' 303.

18  י"פ התשע"ב, עמ' 2406.

מינוי חבר במועצה הארצית לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  2)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965, אני ממנה את דורית הוכנר, ת"ז 058005075, 

לנציגתי במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

תוקף המינוי מיום ו' באדר התשע"ב )29 בפברואר 2012(.

ו' באדר התשע"ב )29 בפברואר 2012(
)חמ 7—3-ה1(  

עוזי לנדאו  
שר האנרגיה והמים                       __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשל"ו, עמ' 253.

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עוזרי,  רוני  ד"ר  את  ממנה  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח 
השירותים  למנהל  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  עובד 
עד   )2012 בפברואר   27( באדר התשע"ב  ד'  מיום  הווטרינריים 

יום ח' באדר התשע"ב )2 במרס 2012(.

כ"ט בשבט התשע"ב )22 בפברואר 2012(
)חמ 1469—3(  

אורית נוקד  
שרת החקלאות ופיתוח הכפר                       __________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשכ"א, עמ' 81.

מינוי ממונה למועצה הדתית ראש העין
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  ממנה  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
אהרון חג'ג', ת"ז 054883111, לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות 
הכרעה למועצה הדתית ראש העין, במקום דב דומברוביץ, ת"ז 

.2030070700

בפברואר   16( התשע"ב  בשבט  כ"ג  מיום  המינוי  תוקף 
.)2012

כ"ג בשבט התשע"ב )16 בפברואר 2012(
)חמ 140—3-ה4(

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת                       __________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 826.

2  י"פ התש"ע, עמ' 858.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את גזבר עיריית עכו )להלן - העירייה(, 
לצורך  הגבייה,  על  לממונה   ,027069269 ת"ז  ויצמן,  ראובן 
גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, 
פי  על  למועצה  המגיעים  חובה  תשלומי  של  גבייתם  ולצורך 
התשל"ז- העונשין,  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייתם,  ולצורך  דין, 

41977, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת 
העירייה.

כ"ז בשבט התשע"ב )20 בפברואר 2012(
)חמ 18—3(  

עמרם קלעג'י  
__________                      המנהל הכללי של משרד הפנים

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

4  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.
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מינוי ממונה על הגבייה ופקידי גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
 - )להלן  גבעתיים  עיריית  גזבר  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
העירייה(, שלמה שפירא, ת"ז 022369862, לממונה על הגבייה, 
ואת מנהל אגף גבייה והכנסות ומנהל הארנונה בעירייה יאיר 
אונפסונג, ת"ז 022453906, ואת מנהלת מחלקת הכנסות באגף 
הגבייה בעירייה סיגלית מור, ת"ז 059745513, לצורך גבייתם של 
חוק ההסדרים במשק המדינה  כללית המוטלת מכוח  ארנונה 
)תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, ותשלומי 
חובה המגיעים לעירייה על פי דין, ואת מנהל תחום השילוט 
בעירייה יוסף פלד, ת"ז 053467726, לפקיד גבייה לצורך גבייתם 
)מודעות ושלטים(,  של אגרות שילוט לפי חוק עזר לגבעתיים 

התשנ"ו-41996.

כ"ז בשבט התשע"ב )20 בפברואר 2012(
)חמ 18—3(  

עמרם קלעג'י  
__________                      המנהל הכללי של משרד הפנים

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

4  ק"ת התשנ"ו, עמ' 194.

מינוי ממונה על הגבייה ופקידי גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את גזבר המועצה המקומית דלית אל 
כרמל )להלן - מועצה מקומית(, עדואן עדואן, ת"ז 054394010, 
לממונה על הגבייה, ואת עובד המועצה המקומית רמי כמאל, 
ארנונה  של  גבייתם  לצורך  גבייה  לפקיד   ,028238822 ת"ז 
)תיקוני  חוק ההסדרים במשק המדינה  מכוח  כללית המוטלת 
חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, ותשלומי חובה 
 70 סעיף  לפי  גבייתם,  ולצורך  דין,  פי  על  למועצה  המגיעים 
לחוק העונשין, התשל"ז-41977, של קנסות שפסק בית המשפט 

לעניינים מקומיים לטובת המועצה.

תוקף המינוי עד יום 13.12.2012.

כ"ז בשבט התשע"ב )20 בפברואר 2012(
)חמ 18—3(  

עמרם קלעג'י  
__________                      המנהל הכללי של משרד הפנים

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

4  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

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

התשל"ג- מפלגות,  מימון  לחוק  1ג)ב()3(  לסעיף  בהתאם 
11973, מתפרסמת בזה הודעה על שינוי סכום יחידת המימון, 

 2012 והחל בחודש מרס  לצרכן,  עקב השינוי במדד המחירים 
יהיה סכום יחידת המימון 1,336,700 שקלים חדשים.

כ"ז בשבט התשע"ב )20 בפברואר 2012(
)חמ 66—3(

אליהו מצא  
יושב ראש הוועדה הציבורית  
לקביעת שיעור יחידת המימון                       

מינוי ועדת הסמכה
לפי חלק י' לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות   584 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
קציני  להסמכת  הסמכה  ועדת  ממנה  אני  התשכ"א-11961, 

בטיחות בהרכב כמפורט להלן:

נציגי משרד התחבורה:

חנן אהרון, ת"ז 058393356 - יושב ראש;

אהרון אהרון, ת"ז 71666556 - חבר וממלא מקום היושב ראש;

יצחק סרור, ת"ז 012061594 - חבר;

נציגי המשטרה:

נועם ביגנסקי, ת"ז 57239113 - חבר;

אילן ידגר, ת"ז 022092654 - ממלא מקום;

ביותר  הגדול  נציגים של הארגון הארצי המייצג את המספר 
של קציני בטיחות:

שאלתיאל גולני, ת"ז 8785693 - חבר;

דוד בוקר, ת"ז 4581831 - חבר.

כ"ט בשבט התשע"ב )22 בפברואר 2012(
)חמ 641—3(

יעקב ג'קי לוי                
הרשות                        __________

1  ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב עמיעוז 

מחלת הניוקסל:

ניר  יצחק,  ניר  מגן,  חולית,  גבולות,  אוהד,  עמיעוז,  מושב 
וכל  יוסף,  תלמי  אליהו,  תלמי  הבשור,  עין  סופה,  נירים,  עוז, 

מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים ממושב עמיעוז.

י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012(
)חמ 126—3(  

נדב גלאון  
__________                       מנהל השירותים הווטרינריים

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים  __________

__________1  ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשנ"ד, עמ' 114; י"פ התשע"א, עמ' 3229.
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.
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המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה בקיבוץ צבעון 
מחלת הניוקסל:

אמירים,  אביבים,  ספסופה,  סאסא,  דוב"ב,  צבעון,  קיבוץ 
בן  כרם  שמאי,  כפר  יראון,  חורפיש,  דלתון,  ברעם,  ביריה, 
צוריאל,  פרוד,  החדשה,  פקיעין  עלמה,  נטועה,  מירון,  זמרה, 
 10 של  ברדיוס  הנמצא  אחר  מקום  וכל  שפר,  ריחאניה,  צפת, 

קילומטרים מקיבוץ צבעון.

י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012(
)חמ 126—3(  

נדב גלאון  
                                            מנהל השירותים הווטרינריים

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

התשכ"ט-1969
הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים, ביום 

י"ב בניסן התשע"ב )4 באפריל 2012(, או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

ירושלים   -  31382 מס'  רישום  בגוש  הנכללים  מקרקעין 
)חלק מגוש 30545 - שועפאט(.

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגיש לפקיד ההסדר 
במחנהו, או בלשכתו, רח' בן יהודה 34, מגדל העיר, ירושלים, 
בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על התקדמות 
ההסדר. יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן 
הפרטים  כל  את  למלא  ויש  הנ"ל  בלשכה  או  במחנה  להשיגו 

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

ייפגעו בעת ההסדר.
מי שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות החלקה 
שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד ההסדר 
של  חשבונו  על  קבע  בציוני  יצוינו  החלקה  שגבולות  לצוות 

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

מכלל לוח הזכויות.
ז' באדר התשע"ב )1 במרס 2012(

דניאל אוסטר  
פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר ירושלים                  

הודעה על בקשה לרישום ראשון
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

של   ראשון  לרישום  בקשה  הוגשה  כי  בזה,  מודיעים 
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקחת  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
עילית  נצרת   ,1115 ת"ד  העסקים,  לב  בניין   ,16 המלאכה  רח' 
17000, בשני עותקים, ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם שיש 

לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

המבקש: עבדאללה עלי שאהין, ת"ז 5052803

מס' התיק: 1-12.

העיר: בית ג'אן.

מחוז: צפון.

גוש שומה: 19878.

חלקה: 1.

שטח החלקה: 0.615 מ"ר.

תיאור המקרקעין: קרקע.

הגבולות של החלקה: 

צפון: גוש 19878.

דרום: גוש 19878.

מזרח: גוש 19878.

מערב: גוש 19878.

תיאור הזכות: בעלות.

שם בעל הזכות: עבדאללה עלי שאהין, ת"ז 5052803.

צפורה פיגנבוים  
                                        מפקחת בכירה על רישום מקרקעין

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

התשכ"ט-1969

 - 19598 רישום מס'  גוש  לוח הזכויות של  כי  אני מודיע 
כבול, נפת עכו, הוצג היום, למשך 30 ימים, לעיון בלשכת פקיד 
הסדר המקרקעין אזור הסדר עכו, בניין לב עסקים, רח' המלאכה 
ממונה  ובלשכת  כבול,  המקומית  במועצה  עילית,  נצרת   ,16

רשויות במחוז הצפון, בית הממשלה, נצרת עילית.

ו' באדר התשע"ב )29 בפברואר 2012(
חיים לרדו  

פקיד הסדר מקרקעין  
אזור הסדר עכו  

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 29.2.2012 
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17007/2012

.219.1.2012

מרכז שלטון מקומי,3.
מרכז הסתדרות המעו"ף
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רשויות מקומיות4.

הורים לילדים במעונות5.

הודעה מס' 9/12 תוספת מעונות )זכויות הורים( עדכון 6.
תוספת

.729.1.2012

19.1.2012 - לתקופה בלתי מסויימת 8.

.17008/2012

.218.1.2012

מרכז שלטון מקומי,3.
מרכז הסתדרות המעו"ף

רשויות מקומיות4.

כלל העובדים5.

הודעה מס' 6/12 דמי חבר6.

.723.1.2012

18.1.2012 - לתקופה בלתי מסויימת 8.

.17009/2012
222.1.2012
איגוד מוסדות חקלאיים ופנימיים,3.

הסתדרות החדשה/ המעו"ף
חינוך4.
כאמור בחוזר5.
עדכון 6. הורים  )זכויות  מעונות  תוספת   4/12 מס'  חוזר 

תוספת(
.729.1.2012
22.1.2012 - לתקופה בלתי מסויימת 8.

.17010/2012

.219.1.2012

מרכז שלטון מקומי,3.
מרכז הסתדרות המעו"ף

רשויות מקומיות4.

כלל העובדים5.

הודעה מס' 8/12 השתתפות המעסיק בתשלום ארוחת 6.
צהריים

.729.1.2012

29.1.2012 - לתקופה בלתי מסויימת 8.

17011/2012
.29.2.2012
לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים,3.

הסתדרות החדשה
כלל הענפים4.
עובדי קבלן שירותים5.
השוואת תנאי עבודה של עובדי קבלן שירותים6.
.715.2.2012
9.2.2012 - לתקופה בלתי מסויימת 8.

.17012/2012

.229.1.2012

מרכז שלטון מקומי,3.
שלוש הערים הגדולות

רשויות מקומיות4.

עובדים בלתי יחודיים5.

הודעה מס' 10/12 תוספת מנקו - הבהרה6.

.723.2.2012

29.1.2012 - לתקופה בלתי מסויימת 8.

.17013/2012
. 25.2.2012
איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים3.
חינוך4.
עובדים זכאים5.
חוזר מס' 5/12 תוספת מנקו 6.
.723.2.2012
5.2.2012 - לתקופה בלתי מסויימת 8.

.17014/2012

.218.1.2012

מרכז שלטון מקומי,3.
שלוש הערים הגדולות

רשויות מקומיות4.

מצילים5.

הודעה מס' 7/12 עדכון תוספת מצילים6.

.723.2.2012

18.1.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 29.2.2012
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.132/2012

.213.12.2011

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל,3.
הסתדרות החדשה 

כלל הענפים4.

כאמור בסעיף 2 להסכם5.

במס 6. שומה  פקידי  אחה"צ  קהל  קבלת  שעות  תוספת 
הכנסה ומיסוי מקרקעין

.713.2.2012

13.12.2011 - לתקופה בלתי מסויימת 8.

.133/2012

.229.1.2012

נאמנות תיאטרון הקאמרי המשכן לאומנויות במה,3.
הסתדרות החדשה מרחב ת"א יפו

תרבות4.

כלל העובדים5.

צמצומים והתייעלות6.

.716.2.2012

.81.1.2013 - 1.1.2012

.134/2012
215.1.2012
מועצה אזורית שומרון,3.

הסתדרות העובדים הלאומית בישראל
רשויות מקומיות4.
כלל העובדים5.
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דמי חבר ודמי טיפול6.

.715.2.2012

15.1.2012 - לתקופה בלתי מסויימת 8.

.135/2012

.21.1.2012

גלובוס רשת בתי קולנוע בע"מ,3.
הסתדרות החדשה איגוד האמנים ועובדי התקשורת

פנאי ותרבות4.

כלל העובדים5.

מענק חד פעמי בגין פיצוי עיכובי שכר6.

.715.2.2012

.831.12.2012 - 1.1.2012

136/2012
.218.12.2011
הוצאת ספרים עם עובד בע"מ, 3.

הסתדרות החדשה
פנאי4.
כלל העובדים5.
צמצומים והבראה6.
.714.2.2012
18.12.2011 - לתקופה בלתי מסויימת 8.

.137/2012

.226.12.2011

חברת מגנזיום ים המלח בע"מ,3.
הסתדרות החדשה מרחב נגב

תעשיית כימיקלים4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה 6.

.714.2.2012

.831.12.2016 - 1.7.2011

.138/2012
. 25.1.2012
בנק איגוד לישראל בע"מ,3.

הסתדרות הפקידים
בנקאות4.
כאמור בנספח להסכם ) 6 עובדים(5.
העסקה זמנית6.
.76.2.2012
5.1.2012 - לתקופה בלתי מסויימת 8.

.139/2012

.231.1.2012

המועצה לענף הלול,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות הרופאים הווטרינרים

תעשיית מזון4.

רופאים וטרינרים5.

הצטרפות להסכם מיום 614.2.2011.

.77.2.2012

31.1.2012 - לתקופה בלתי מסויימת 8.

.140/2012

.218.1.2012

מרכז קהילתי מתנ"ס מעלה אדומים,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

פעילויות פנאי4.

כלל העובדים מלבד עובדים בחוזים אישיים5.

תנאי עבודה 6.

.71.2.2012

18.1.2012 - לתקופה בלתי מסויימת 8.

.141/2012

.26.1.2012

חיפה כימיקלים בע"מ,3.
כוח לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטי

תעשיית כימיקלים4.

כאמור בסעיף 4 להסכם5.

תנאי עבודה 6.

.72.2.2012

6.1.2012 - לתקופה בלתי מסויימת 8.

.142/2012

.229.6.2011

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

עובדי משרד החוץ5.

הצטרפות בשינויים להסכם מסגרת מיום 612.1.2011.

.76.2.2012

.831.12.2012 - 29.6.2011

.143/2012

.229.6.2011

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

מחלקת התחבורה משרד החוץ 5.

תוספת ליווי אחמים לנהגים מלווים אורחים רשמיים6.

.76.2.2012

.831.12.2012 - 29.6.2011

.144/2012

.25.1.2012

מכללה אקדמית אחווה,3.
הסתדרות החדשה/הסתדרות המעו"ף

חינוך4.

כאמור בסעיף 53.

תנאי עבודה 6.

.723.2.2012

.831.12.2013 - 5.1.2012

.145/2012

.21.2.2012

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים,3.
הסתדרות החדשה

מינהל של המדינה4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה 6.

.728.2.2012

.81.1.2015 - 1.2.2012

.146/2012

.218.1.2012

מדינת ישראל,3.
הסתדרות החדשה
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כלל הענפים4.

מכס ומע"מ5.

.6 22.10.08 מיום  קיבוצי  בהסכם  שינויים  מעקב  וועדת 
)החלפת סעיף 11(

.728.2.2012

18.1.2012 - לתקופה בלתי מסויימת 8.

י' באדר התשע"ב );4 במרס 2012(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 34974-10-11

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

ובעניין פירוק חברת פרל חשים בע"מ, ח"פ 51-417892-0, רח' 
אלח'לה 11, ירושלים.

ב"כ  ע"י   ,948910849 ת"ז  פרעון,  עטא  מחמד  והמבקש: 
למסירת   ,2 עוביידה  אבו  רח'  כתובת המשרד:  טנוס,  האני  עו"ד 
 כתבי בי–דין, ת"ד 49128, ירושלים 91491, טל' 02-6274904, פקס'

.h_tannous@012.net.il :02-6283238, דוא"ל

בקשה  הוגשה   25.10.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 30.4.2012, בשעה 12.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל.

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

האני טנוס, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 1652-11-10

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

כתבי  לחקר  מכון  אסף  דוד  הרב  יד  עמותת  פירוק  ובעניין 
הר   ,3 דוד  אסף  הרב  רח'   ,58-001708-5 העמותה  מס'  הרמב"ם, 

כרמל, חיפה 34760.

ו/או  אברמוב  רון  עו"ד  ב"כ  ע"י  חיפה,  עיריית  והמבקשת: 
אברהים אבו ורדה ו/או מורן קידר ו/או ר' רפאלי, מרח' הרצליה 

18, ת"ד 4939, חיפה 31048, טל' 04-8517505, פקס' 04-8520021.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.2.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את העמותה  חיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.4.2012, בשעה 15.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.4.2012.

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

רון אברמוב, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 31056-01-12

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

ובעניין פירוק חברת קריון ספורט בע"מ.

ב"כ  ע"י  בע"מ,  והשקעות  מימון  ב.ס.ר.א  חברת  והמבקשת: 
עו"ד אורי סורוקר, מרח' ויצמן 4, תל אביב, טל' 03-6963699, פקס' 

.03-6963688

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.4.2012, בשעה 9.45.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 28.3.2012.

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

אורי סורוקר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 53220-01-12

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת מתנ"ס מרכז קהילת חורפיש.

והמבקשים: ורד פארס ואח', ע"י ב"כ עו"ד אמל פלאח, רח' 
לוחמי הגיטאות 3, נהריה 22446.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את העמותה  חיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.4.2012, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 11.4.2012, 

בשעה 14.00.

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

אמל פלאח, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 48153-11-11

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

ובעניין פירוק חברת פולסר ריתוך בע"מ, ח"פ 51-225558-9.

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד ישראל פפר, ממשרד 
מיתר ליקוורניק גבע & לשם, ברנדויין ושות', רח' אבא הלל סילבר 

16, רמת גן 52506.

בקשה  הוגשה   27.11.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

4.4.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 27.3.2012.

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

ישראל פפר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 49182-12-11

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

ובעניין פירוק חברת אחים כץ קבלני חשמל ומתקנים בע"מ, 
ח"פ 51-272666-2.

והמבקש: עו"ד גד שילר - מפרק זמני של החברה, רח' יגאל 
אלון 53, תל אביב 67062, טל' 03-5377040, פקס' 03-5377041.

בקשה  הוגשה   27.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

4.4.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   16.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.3.4.2012

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

גד שילר, עו"ד, מפרק זמני  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פש"ר 39569-01-12

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

ובעניין פירוק חברת י.א. דובדבן עבודות עפר ופיתוח בע"מ, 
ח"פ 51-354816-4.

אורי  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,307506014 ת"ז  פייביץ,  פבל  והמבקש: 
פקס'  ,03-6961402 טל'  אביב,  תל   ,132 בגין  מנחם  מדרך   שאבי, 

.03-6096269

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

29.4.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.15.4.2012

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

אורי שאבי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 52255-01-12

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

ובעניין פירוק חברת מישל שאטו בע"מ, ח"פ 51-318507-4.

והמבקשים: דיאנה דריישנר, אירינה סמחוב, אולגה אולייניק, 
טל'  ,77523 אשדוד   ,18 ירושלים  משד'  חודוס,  רן  עו"ד  ב"כ   ע"י 

08-8555335, פקס' 08-8655900.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

29.4.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.00 

ביום 22.4.2012.
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רן חודוס, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פש"ר 18910-02-12

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

ח"פ בע"מ,  החוף  על  לגונה  ח.ס  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-406773-5

בן  גבריאל  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  בנימיני  ציפי  והמבקשים: 
פקס'  ,08-8566634 טל'   ,77273 אשדוד   ,19 רוגוזין  מרח'   צבי, 

.08-8566636

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.2.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

29.4.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

בן צבי גבריאל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פש"ר 25053-02-12

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

ח"פ בע"מ,  הנעלה  פלדיום  י.א.  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-317072-0

ורדמילה   ,306374232 ת"ז  ליפשיץ,  אלאונורה  והמבקשות: 
ו/או  פנקר  עמית  לימור  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,321471211 ת"ז  טיטרנקו, 
עו"ד אושרת שפונט שמענם להמצאת כתבי בי–דין: רח' קרן היסוד 

31, באר שבע, טל' 077-2111001, פקס' 077-2111002.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.2.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

29.4.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

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

עבוה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

לימור עמית-פנקר, עו"ד  
באת כוח המבקשות  

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

תרה פי בע"מ
)ח"פ 51-399994-6(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.12.2011 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את אנית  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

פורטמן, מת"ד 7284, אשקלון, טל' 08-6751122, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, לכתובת המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.4.2012, בשעה 
עזריאלי 5,  דין במגדל מרכז  10.00, במשרדי CBLS משרד עורכי 
מגדל מרובע, קומה 35, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  עשה  ומנה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אנית פורטמן, מפרק

פרפקט לנדינג בע"מ
)ח"פ 51-280419-6(

)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 17.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים הדר, מרח' יפה נוף 

27, זכרון יעקב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניסים הדר, מפרק
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אדיר הגליל נכסים בע"מ
)ח"פ 51-213902-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל סילמן, ת"ז 56558505, 

מרח' האלון 3, מושב עשרת 76858, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רפאל סילמן, מפרק

י.א.ל הנדסה ומערכות מידע בע"מ
)ח"פ 51-397682-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן ליבוביץ, מרח' 

בלוך 48, תל אביב, טל' 03-5624456, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

סולידביט ישראל בע"מ
)ח"פ 51-403303-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2012, התקבלה החלטה 
מדרך  ארליך,  ניר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

היסמין 159, בית נחמיה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר ארליך, עו"ד, מפרק

ריי מוטורס בע"מ
)ח"פ 51-409685-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון טאובמן, אצל 

כספי ושות', רח' יעבץ 33, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דורון טאובמן, עו"ד, מפרק

מירדן רכב )2004( בע"מ
)ח"פ 51-356673-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר רשף, מרח' יגאל 

אלון 65, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר רשף, עו"ד, מפרק

ד.ג.ר חברת הברון בע"מ
)ח"פ 51-428990-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  עברון,  שלום  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

027456326, מרח' החשמונאים 100, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלום עברון, עו"ד, מפרק
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רנים קאפ בע"מ
)ח"פ 51-275985-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.2.2012, התקבלה החלטה 
בן אסולי,   אוריאל  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

ת"ז 057283798, מרח' העצמאות 16, יהוד, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אוריאל בן אסולי, עו"ד, מפרק

לונדי בע"מ
)ח"פ 51-137060-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

אדמון נאמנות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-155611-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרן הילדסהימר, מרח' 

המשורר 15, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אהרן הילדסהימר, מפרק

קאר-פאס בע"מ
)ח"פ 51-323335-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין גבר, ת"ז 006858534, 

אצל ב"כ עו"ד לי גוטמן, דרך הים 16, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בנימין גבר, מפרק

בן ארי - דידי יועצים בע"מ
)ח"פ 51-452834-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.3.2012, התקבלה החלטה 
הירקון  מרח'  בן–ארי,  רן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

26א, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רן בן–ארי, מפרק

ע.נתיבים בע"מ
)ח"פ 51-411817-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פאדי רבאח, מרח' 5111, 

מס' בית 54, פלאפון 052-6084857, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פאדי רבאח, מפרק
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מטאור פרטס בע"מ
)ח"פ 51-066460-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלישע בר–אור, מרח' אלי 

כהן 7, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלישע בר–אור, מפרק

יו. טי. סי. או אינטרמדית בע"מ
)ח"פ 51-417646-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.3.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  גאורגי,  שיפרין  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

307497263, מרח' פיק"א 36/7, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שיפרין גאורגי, מפרק

דניש פלוס כלי בית ומתנות 1988 בע"מ
)ח"פ 51-126724-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
4.3.2012, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדם וולפסון, ת"ז 

200154631, מרח' הדיה 8, רמת השרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אדם וולפסון, מפרק

קולור אקספרס בע"מ
)ח"פ 51-095407-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
4.3.2012, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדם וולפסון, ת"ז 

200154631, מרח' הדיה 8, רמת השרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אדם וולפסון, מפרק

מאדיקה ספורט איכות בע"מ
)ח"פ 51-408839-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחזקאל שבת, מרח' פרישמן 

3, כפר סבא, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יחזקאל שבת, מפרק

סטנלי החזקות בע"מ
)ח"פ 51-450862-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
4.3.2012, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהונתן גוטמן, ת"ז 
049034424, אצל ב"כ עו"ד לי גוטמן, דרך הים 16, חיפה, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהונתן גוטמן, מפרק
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ישראל גישין בע"מ
)ח"פ 51-045850-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.3.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  גושן,  דוד שמואל  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

הקשת 8, קרית אונו 55401, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד שמואל גושן, מפרק

רשת 7 בע"מ
)ח"פ 51-410349-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי סילוק, ממושב אמנון, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

אבי סילוק, מפרק

שגב תור ונוף בע"מ
)ח"פ 51-295997-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
פארק   ,2 הגת  ברח'   ,8.00 בשעה   16.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עומר,  התעשייה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אריק קטורזה, רו"ח, מפרק

רנדרנט בע"מ
)ח"פ 51-422746-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

מ.  אמיר  במשרדי   ,10.00 בשעה   25.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גרובר משרד עורכי דין, רח' הברזל 31, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    אמיר גרובר, עו"ד, מפרק

אביסלע מסחר בינלאומי
)ח"פ 51-212324-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 26.4.2012, בשעה 14.00, ברח' ברקוביץ' 4, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    טל מיק, עו"ד, מפרק

י.ר. נדן בע"מ
)ח"פ 51-249299-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,13.00 בשעה   ,1.5.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,41 מונטיפיורי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בנימין לנדה, עו"ד, מפרק

טאלס טכנולוגיות ומערכות 2001 בע"מ
)ח"פ 51-312160-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2.5.2012, בשעה 10.00, במשרדי נשיץ, ברנדס 
ושות', רח' תובל 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.

                                    יואב רזין, עו"ד, מפרק

תרום צמל ציוד למעבדות בע"מ
)ח"פ 51-239836-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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הנ"ל תתכנס ביום 3.5.2012, בשעה 10.00, ברח' המגשימים 20, 
פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אסי אליעז, עו"ד, מפרק

מתוק חריף מזון 193 בע"מ
)ח"פ 51-445164-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 6.5.2012, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' 
החשמונאים 100, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רוברט גרשוני, עו"ד, מפרק

קוקינג פוד 191 בע"מ
)ח"פ 51-445169-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 6.5.2012, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' 
החשמונאים 100, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רוברט גרשוני, עו"ד, מפרק

בוניטו מזון 191 בע"מ
)ח"פ 51-445170-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 6.5.2012, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' 
החשמונאים 100, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רוברט גרשוני, עו"ד, מפרק

ברבוניה מזון 192 בע"מ
)ח"פ 51-445165-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

הנ"ל תתכנס ביום 6.5.2012, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' 
החשמונאים 100, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רוברט גרשוני, עו"ד, מפרק

דייט פוד 192 בע"מ
)ח"פ 51-445166-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 6.5.2012, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' 
החשמונאים 100, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רוברט גרשוני, עו"ד, מפרק

מזון גורמה 194 בע"מ
)ח"פ 51-445167-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 6.5.2012, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' 
החשמונאים 100, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רוברט גרשוני, עו"ד, מפרק

טרופיקנה מזון 192 בע"מ
)ח"פ 51-445168-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 6.5.2012, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' 
החשמונאים 100, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רוברט גרשוני, עו"ד, מפרק

קיס פתרונות תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-418195-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,6.5.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מאיר שפיה 6/5, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דוד מאיר כהן, מפרק

טיורינג סולושנס בע"מ
)ח"פ 51-279205-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 6.5.2012, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' 
תחכמוני 2, רמת השרון 47281, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלחנן הרצוג, מפרק

קייטרינג דורית בע"מ
)ח"פ 51-270463-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דין  עורכי  במשרד   ,9.30 בשעה   ,10.5.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גדעון פישר, מגדלי עזריאלי, מגדל משולש, קומה 39, תל אביב 
67023, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רם תורן, עו"ד, מפרק

י.י. בר–לב יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-364236-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,11 10.00, ברח' החלמית  13.5.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  הגשת  לשם  פינה,  ראש 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                  יגאל בר לב, מפרק

יעד דגן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-445056-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

של  במשרדה   ,17.00 בשעה   ,15.5.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,138 רוטשילד  שדרות  המפרקת, 
ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    מיכל גפן אוזנה, עו"ד, מפרק

איתן מנופים בע"מ
)ח"פ 51-227658-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.5.2012, בשעה 10.00, ברח' בני בנימין 15, 
אבן יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ליאור פרי, עו"ד, מפרק

ש.נ.א.און בע"מ
)ח"פ 51-265346-7(

)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 3.6.2012, בשעה 12.00, ברח' 35/1, ג'לג'וליה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                   חסן שוואהנה, מפרק

קסם חן הובלות נקיון וכח אדם בע"מ
)ח"פ 51-279068-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 3.6.2012, בשעה 12.00, ברח' 2208, כפר קאסם 
48810, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    עיסא נדאל, מפרק

הפתרון הלוגי
)ח"פ 51-286332-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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הנ"ל תתכנס ביום 26.4.2012, בשעה 14.00, ברח' ברקוביץ' 4, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    טל מיק, עו"ד, מפרק

איב אנדרה כהן בע"מ
)ח"פ 51-206769-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
4ג,  התור  ברח'   ,10.00 בשעה   ,30.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף איב אנדרה כהן, מפרק

נכסי כרמל בע"מ
)ח"פ 51-0185514-3(

)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 
לשם  החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,30.4.2012 ביום  תתכנס 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    גדי דנקנר, מפרק

יומי-לנד בע"מ
)ח"פ 51-433802-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
פארק   ,2 הגת  ברח'   ,8.00 בשעה   ,1.5.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עומר,  התעשייה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    קטורזה אריק, רו"ח, מפרק

אס.אר.די. חברה בינלאומית לנכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-418451-4(

)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 

תל   ,94 לבנון  חיים  ברח'   ,10.00 בשעה   ,1.5.2012 ביום  תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלי קוביסי, מפרק

לרום בי"ח שיקומי בע"מ
)ח"פ 51-247680-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 7.5.2012, בשעה 16.00, ברח' הרימונים 177, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תבור,  כפר 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                  ארי לרום, מפרק

רמנדא תעשיה ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-272578-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10.5.2012, בשעה 11.00, ביישוב ג'וליס, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
                                    ראמי חסן, מפרק

טאודו ישראל בע"מ
)ח"פ 51-389274-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
בן  11.00, אצל ארדינסט,  13.5.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
נתן ושות', עורכי דין, מגדל המוזיאון )קומה 13(, רח' ברקוביץ' 
4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נדב אולגן, עו"ד, מפרק

גרינליין מתקנים בע"מ
)ח"פ 51-193497-8(

)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 
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תתכנס ביום 13.5.2012, בשעה 10.00, בדרך מנחם בגין 65, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    דוד אבגי, רו"ח, מפרק

קינטר בע"מ
)ח"פ 51-302629-4(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.5.2012, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין 
חנן עמית, רח' בלוך 42, תל אביב 64681, טל' 03-5231230, פקס' 
המראה  המפרקים,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,03-5231272
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריק פנט      יצחק תמיר    

           מ פ ר ק י ם

א.ש.כ.נ. חן פרסום בע"מ
)ח"פ 51-316183-6(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אלון  יגאל  רח'  המפרק,  במשרד   ,16.5.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    ש. ז'יטניצקי, רו"ח, מפרק

תד. )מישרקי( אם.בי.אי. בע"מ
)ח"פ 51-284969-6(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,13 הסיבים  ברח'   ,16.00 בשעה   ,13.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                   משה הוכמן, עו"ד, מפרק

רזיאל קוסמטיקס בע"מ
)ח"פ 51-332609-0(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17.6.2012, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' 
ויצמן 14, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 

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

                                    רפי שפטר, עו"ד, מפרק

אקו-מרקט מוצרים אורגנים בע"מ
)ח"פ 51-268184-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,30.11.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
טורוק,  אהרן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 

טלפון 03-9522255, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18.4.2012, בשעה 
הגשת  לשם  אביב,  תל   ,2 קויפמן  ברח'  החברה,  במשרדי   ,13.00
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
                                    אהרן טורוק, מפרק

אנקו בילדינג פרודקתס בע"מ
)ח"פ 51-208526-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,9.2.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי דגן, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.6.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, עין חרוד איחוד, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלי דגן, מפרק

נבון קונסלטינג בע"מ
)ח"פ 51-275309-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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החלטה  התקבלה   ,29.12.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
נבון,  עמנואל  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין 

מרח' יונתן החשמונאי 30, אפרתה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19.4.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמנואל נבון, מפרק

פרחים נטו
)ח"פ 51-306276-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דליה ללוז, מרח' ויסוצקי 

4, תל אביב, טלפון: 050-3333513, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28.4.2012, בשעה 
דוח סופי של  12.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דליה ללוז, מפרקת

פלד פרסום בע"מ
)ח"פ 51-431257-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רז פלד, ת"ז 054270087, 

מרח' פסטרנק 5, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.6.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,9.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רז פלד, מפרק

חברת יחיד בע"מ
)ח"פ 51-073294-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל שאלתיאל, ת"ז 

004165304, מרח' סירני 2ב, הרצליה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.6.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,9.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמואל שאלתיאל, מפרק

נטורל טופ בע"מ
)ח"פ 51-370599-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  פרוינד,  שלמה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

52114071, מרח' סירקין 17/14, גבעתיים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.6.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,9.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלמה פרוינד, מפרק

סער-טק בע"מ
)ח"פ 51-388698-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סער אהרון, מגילון ד"נ 

משגב 20103, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17.6.2012, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    סער אהרן, מפרק

ליד אינט. בע"מ
)ח"פ 51-395696-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור פאר, מרח' בורוכוב 

34, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17.6.2012, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דרור פאר, מפרק

וול ביאינג אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-322076-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הראל פיש יוסף, מרח' 

החרמון 2/7, רעננה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17.6.2012, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    הראל פיש יוסף, מפרק

ד"ר יצחק זיסמן בע"מ
)ח"פ 51-435721-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,22.12.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק זיסמן, מרח' 

הירדן 27, שוהם, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19.6.2012, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק זיסמן, מפרק

טליקום - תקשורת אישית בע"מ
)ח"פ 51-421093-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,22.12.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טלי סער, מרח' בן 

יהודה 44, הרצליה 46804, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19.6.2012, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    טלי סער, מפרקת

עמותת רוח המצפון 
)ע"ר 58-039186-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 7.2.2012, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד ירון קידר, מרח' מנחם בגין 132, מרכז 

עזריאלי 1, תל אביב, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

ירון קידר, עו"ד, מפרק




