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מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, 
אני ממנה בזה את יואל עדן, שופט של בית משפט שלום, לסגן 
כ"ו  ביום  החל  הדרום,  במחוז  השלום  משפט  בתי  של  נשיא 

באדר התשע"ב )20 במרס 2012(.

כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(
)חמ 3-60-ה1(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, 
אני ממנה בזה את עידו רוזין, שופט של בית משפט שלום, לסגן 
כ"ו  ביום  החל  הדרום,  במחוז  השלום  משפט  בתי  של  נשיא 

באדר התשע"ב )20 במרס 2012(.

כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(
)חמ 3-60-ה1(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.

מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   66 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, 
בית  של  בקצבה  שופטת  זוכוביצקי,  רות  את  בזה  ממנה  אני 
משפט שלום, למלא תפקיד של שופטת בית משפט לתביעות 

קטנות.

תוקף המינוי לשנתיים.

כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(
)חמ 3-60-ה1(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי מבקרי נוטריונים
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)א( לחוק הנוטריונים, התשל"ו-
11976, אני ממנה את הרשומים מטה למבקרי נוטריונים, למעט 

לעניין המחוז המופיע לצד שמם2:

אברהם חורש - במחוז תל אביב;

שלום קרמר - במחוז ירושלים;

עטרה מירב ברגר - במחוז חיפה;

__________
1  ס"ח התשל"ו, עמ' 196.

 2  לפי החלוקה למחוזות שבסעיף 12 לחוק לשכת עורכי הדין,

   התשכ"א-1961.

אורן גלעדי - במחוז ירושלים;

סלים קובטי - במחוז הצפון.

מינוי קודם - בטל3.

בדצמבר   31( התשע"ג  בטבת  י"ח  יום  עד  המינוי  תוקף 
.)2012

כ' באדר התשע"ב )14 במרס 2012(
)חמ 3-165(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

3  י"פ התש"ע, עמ' 1066.

הודעה על הפסקת כהונה
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

התשכ"ט- לעבודה,  הדין  בית  לחוק   13 לסעיף  בהתאם 
ת"ז  הלמן,  יצחק  של  כהונתו  הפסקת  על  מודיע  אני   ,11969
2014396535, כנציג ציבור בבית הדין לעבודה, בשל התפטרותו.

כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(
)חמ 3-178(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 2894.

הודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע
לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995

]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–2   1 לסעיפים  בהתאם 
החל  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-11995  משולב[, 
בשכר  שינויים  חלו   )2012 בינואר   1( התשע"ב  בטבת  ו'  ביום 

הממוצע כמשמעותו בחוק2, השינויים הם כדלקמן:

השכר   ;3.8% של  בשיעור  עלייה   - לחוק   1 סעיף  לעניין   )1(
הממוצע הוא 8,503 שקלים חדשים במקום 8,190 שקלים 

חדשים;

השכר   ;3.8% של  בשיעור  עלייה   - לחוק   2 סעיף  לעניין   )2(
הממוצע הוא 8,619 שקלים חדשים במקום 8,307 שקלים 

חדשים.

כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(
)חמ 3-435(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 207.

2  י"פ התשס"ב, עמ' 2074; התשע"א, עמ' 2776.

הודעה בדבר שינויים בסכומים מרביים של גימלה 
לעובד או לקופת גמל בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995

בהתאם לסעיף 186 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 
שינויים  חלו  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-11995 

בסכומים המרביים2, כלהלן:

__________
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

2  י"פ התשס"א, עמ' 1714; התשע"א, עמ' 6315.
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לעניין סעיף 183 לחוק - מיום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר   )1(
 108,810" בא  חדשים"  שקלים   106,054" במקום   ,)2012

שקלים חדשים";

לעניין סעיף 184 לחוק - מיום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר   )2(
2012(, במקום "16,316 שקלים חדשים" בא "16,740 שקלים 

חדשים".

כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(
)חמ 3-154(  

משה כחלון  
                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, התשי"ג-11953, 
התקנים  את  באישורי,  החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי 

הרשמיים האלה: 

- דומה  אלקטרוני  ומכשור  וחוזי  שמע  מכשור   -  60065 ת"י 
דרישות בטיחות, ממרס 2009 וגיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 

.2011

במקומו יבוא: 

- דומה  אלקטרוני  ומכשור  וחוזי  שמע  מכשור   -  60065 ת"י 
דרישות בטיחות, מפברואר 2012.

ת"י 60950 חלק 1 - ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: דרישות 
כלליות, ממאי 2009 וגיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2011.

במקומו יבוא: 

בטיחות:   - המידע  טכנולוגיית  ציוד    -  1 חלק   60950 ת"י 
דרישות כלליות, מינואר 2012.

ת"י 62040 חלק 1.1 - מערכת אל פסק )UPS(: דרישות כלליות 
בשימוש  הנמצאות  אל–פסק  למערכות  בטיחות  ודרישות 

באזורים נגישים למפעיל, מיוני 2008.

במקומו יבוא:

ת"י 62040 חלק 1 - מערכות אל פסק )UPS(: דרישות כלליות 
ודרישות בטיחות למערכות אל–פסק, מפברואר 2012.

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התקנים 
 ,5998 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  הפקדת 

התשס"ט, 5765.

תחילה של אכרזה זו  90 ימים מיום פרסומה.  

י"ד בשבט התשע"ב )7 בפברואר 2012(
)חמ 3-95(  

שלום שמחון  
__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.

אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, התשי"ג-11953, 
התקנים  את  באישורי,  שינה,  הישראלי  התקנים  מכון  כי 

הרשמיים שלהלן:
__________

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.

ת"י  900 חלק 1 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: 
דרישות כלליות, מאוגוסט 2005, תיקון הטעות מנובמבר 2006, 
וגיליון תיקון מס' 1 ממאי 2011, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 

2 מינואר 2012.

מופעלי–מנוע  חשמליים  עבודה  כלי   -  1 חלק   60745 ת"י 
 ,2009 מיולי  כלליות,  דרישות  בטיחות:   - ביד  המחוזקים 

על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1 מינואר 2012.

בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התיקון  גיליונות 
 ,5998 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  בדבר 

התשס"ט, עמוד 5765.

תחילתן של אכרזות אלה 60 ימים מיום פרסומן.

י"ט בשבט התשע"ב )12 בפברואר 2012(
)חמ 3-95(  

                                                       שלום שמחון
                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

התשי"ג- התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  התאם  מודיע,  אני 
11953 כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

 - התכה  ריתוך  לרתכים:  כשירות  מבחני   -  1 חלק   127 ת"י 
פלדות, מפברואר 2012 בא במקום המהדורה מיולי 2001; 

 8 מחבר  קצה:  לציוד  ובתי–תקע  תקעים   -  3 חלק   1154 ת"י 
בא   2012 מפברואר  מגהרץ,   1,000 עד  לתקשורת  מגעות 

במקום המהדורה מדצמבר 1998;

ת"י 1080 חלק 4 - טכנולוגיית המידע - הגדות מונחים: ארגון 
מספטמבר  המהדורה  במקום  בא   2012 מפברואר  נתונים, 

;1999

מונחים:  הגדרות   - המידע  טכנולוגיית   -  10 חלק   1080 ת"י 
טכניקות ואפשורות של הפעלה, מפברואר 2012 בא במקום 

המהדורה מדצמבר 2004;

ת"י 1430 חלק 2 - יריעות לאיטום גגות: יריעות אי-פי-די-אם, 
מפברואר 2012 למהדורה ממאי 2010;

תשתית  הנחת  לקוח:  בחצרי  בזק  רשתות   -  2 חלק   1907 ת"י 
2012 בא במקום המהדורה  לבניינים מסחריים, מפברואר 

מנובמבר 2004;

ניהול התשתית  ת"י 1907 חלק 3 - רשתות בזק בחצרי לקוח: 
של בניינים מסחריים, מפברואר 2012 בא במקום המהדורה 

מנובמבר 2004;

ת"י 1907 חלק 7 - רשתות בזק בחצרי לקוח: דרישות לבדיקות 
של מערכות כבילה מאוזנות ומשותפות–ציר לטכנולוגיית 
מידע - מערכות כבילה מאוזנות מותקנות כמפורט בתקן 
הישראלי ת"י 1907 חלק 1 ובתקנים קרובים, מפברואר 2012 

בא במקום המהדורה מדצמבר 2006;

כבילה  מערכת  לקוח:  בחצרי  בזק  רשתות   -  9 חלק   1907 ת"י 
גנרית למרכזי נתונים, מפברואר 2012;

במקום  בא   2012 מינואר  אש,  לכיבוי  שמיכות  ת"י 5486 - 
המהדורה ממרס 2004;

__________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 2 ועמ' 22.
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 )INTEROPERABILITY( בינית  תפעוליות   -  6079 ת"י 
מבוססת פרוטוקול תיחול שיחה )SIP( בין מרכזת פרטית 

לבין ספק שירות, מפברואר 2012;

קווים   :)GMP( נאותים  ייצור  תנאי   - תמרוקים   -  22716 ת"י 
מנחים בנוגע לתנאי ייצור נאותים, מפברואר 2012;

תהליך  של  וניהול  יישום   - מערכות  הנדסת   -  26702 ת"י 
הנדסת המערכות, מינואר 2012;

ת"י 50132 חלק 7 - מערכות טלוויזיה במעגל סגור )טמ"ס( לשימוש 
ביישומי אבטחה ופיקוח: הנחיות ליישום, מפברואר 2012. 

ו' באדר התשע"ב )29 בפברואר 2012(

)חמ 3-96(  
דני גולדשטיין  

המנהל הכללי של מכון  
התקנים הישראלי                        

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מודיע, בהתאם לסעיף 6)ב( לחוק התקנים, התשי"ג-
11953, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקן הישראלי שלהלן:

ת"י  562 חלק 9 - בטיחות צעצועים: תרכובות כימיות אורגניות 
למהדורה   2012 מפברואר   1 מס'  תיקון  גיליון  דרישות,   -

מיולי 2009.

ו' באדר התשע"ב )29 בפברואר 2012(

)חמ 3-96(  
דני גולדשטיין  

המנהל הכללי של מכון  
התקנים הישראלי                        __________

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 2 ועמ' 22.

הודעה בדבר ביטול תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מודיע, בהתאם לסעיף 6)ב( לחוק התקנים, התשי"ג-
11953, כי מכון התקנים הישראלי ביטל בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ממאי  חשמל,  מוליכי  לייצור  נחושת  התנגדות  ת"י 1007 - 
;1992

ייצוג מערכת תווים מקודדת בקוד בן 8 סיביות על  ת"י 1088 - 
כרטיסים לניקוב בני 12 שורות, מיולי 1980;

ייצוג מערכת תווים מקודדת בקוד בן 7 סיביות על  ת"י 1089 - 
כרטיסים לניקוב בני 12 שורות, מיולי 1980;

מישקי התקנה בין לקוח לרשת - מישק מתכתי לקו  ת"י 5264 - 
מנוי ספרתי אסימטרי )ADSL(, מדצמבר 2002.

ו' באדר התשע"ב )29 בפברואר 2012(

)חמ 3-96(  
דני גולדשטיין  

המנהל הכללי של מכון  
התקנים הישראלי                        __________

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 2 ועמ' 22.

הודעה בדבר העברת זכויות ברישיון נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

הנפט,  לחוק   76 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
המייעצת,  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  התשי"ב-11952, 
העברת   ,)2012 בינואר   9( התשע"ב  בטבת  י"ד  ביום  אישרתי 
כך  335/"חלץ-כוכב"3,  343/"אירוס"2,  ברישיונות  זכויות 

שחלוקת הזכויות לאחר ההעברה תהיה כדלקמן:

לפידות חלץ, שותפות מוגבלת 100%.

י"ד בטבת התשע"ב )9 בינואר 2012(

)חמ 3-629(  
אלכסנדר ורשבסקי  

הממונה על ענייני הנפט                        __________
1  ס"ח התשי"ב, עמ' 322; התש"ן, עמ' 29.

2  י"פ התשס"ח, עמ' 2618; התשע"א, עמ' 4837.

3  י"פ התשס"ח, עמ' 206; התשע"א, עמ' 6096.

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, 
החלטתי  כי  מודיעה  אני  החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973 
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות 

מטפחים שלהלן:

מבקשה מס' 4368/12 עד בקשה מס' 4369/12
שם המבקש: הזרע ג'נטיקס בע"מ, ברורים

שם המטפח: אודי מידן, מזכרת בתיה
שם הגידול: חיטה

תאריך הבקשות: 16/01/2012

מספר הבקשה: 4368/12
KINERET השם המוצע לזן: כנרת

כינוי הזן: הזרע 3791
תיאור הזן ותכונותיו: טיפוס עונתי - אביבי; מועד השתבלות 
- 70 יום לאחר ההצצה; צמח: אורך - בינוני; קנה: רקמה 
 - )בהבשלה(  צבע  שיבולת:  חלול;   - רוחב  בחתך  במרכז 

לבן; מלענים או עוקצים: נוכחות - רק מלענים.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4369/12
ZIV השם המוצע לזן: זיו

כינוי הזן: הזרע 813
תיאור הזן ותכונותיו: טיפוס עונתי - אביבי; מועד השתבלות 
- 76 ימים לאחר ההצצה; צמח: אורך - בינוני; קנה: רקמה 
 - )בהבשלה(  צבע  שיבולת:  חלול;   - רוחב  בחתך  במרכז 

לבן; מלענים או עוקצים: נוכחות -  רק מלענים.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

__________
1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.
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לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות זכות מטפחים 

של זני צמחים, התשל"ד-21974.

י"ב באדר התשע"ב )6 במרס 2012(

)חמ 3-235-ה1(  
מיכל גולדמן  

רשם זכויות מטפחים                        __________
2  ק"ת התשל"ד, עמ' 713.

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות 
לרישום זכות מטפחים

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 98 לחוק זכות מטפחים של 
ההודעה  לתיקון  בקשה  הוגשה  התשל"ג-11973,  צמחים,  זני 
מס'  שבבקשה  כך  מטפחים2,  זכות  לרישום  בקשות  בדבר 
"מיכאל",  יבוא   "2 "סיבן  במקום  לזן,  המוצע  בשם   ,4094/07
בבקשה מס' 4095/07, בשם המוצע לזן, במקום "סיבן 1" יבוא 
"עומר", בבקשה מס' 4096/07, בשם המוצע לזן, במקום "גוליית 
5" יבוא "יונתן" ובבקשה מס' 4097/07, בשם המוצע לזן, במקום 

"גוליית 4" יבוא "גולית".

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור, יגיש את 
זכות  לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו 
רצבי  ציפי  לידי  התשל"ד-31974,  צמחים,  זני  של  מטפחים 
ופיתוח  החקלאות  משרד  מטפחים,  לזכויות  היחידה  במשרד 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

י"ז באדר התשע"ב )11 במרס 2012(

)חמ 3-361(  
מיכל גולדמן  

רשם זכויות מטפחים                        __________
1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272.

2  י"פ התשס"ח, עמ' 4377.

3  ק"ת התשל"ד, עמ' 713.

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות 
לרישום זכות מטפחים

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 98 לחוק זכות מטפחים של 
ההודעה  לתיקון  בקשה  הוגשה  התשל"ג-11973,  צמחים,  זני 
בדבר בקשה לרישום זכות מטפחים2, כך שבבקשה מס' 4298/10, 

.")YASMIN( יבוא "יסמין "GALIT" בשם המוצע לזן, במקום

כ"ט בשבט התשע"ב )22 בפברואר 2012(

)חמ 3-361(  
מיכל גולדמן  

רשם זכויות מטפחים                        __________
1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.

2  י"פ התשע"א, עמ' 1486.

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה, בהתאם לסעיף 24 לחוק זכויות מטפחים של 
זני צמחים, התשל"ג-11973, כי רשמתי בספר הזכויות, זכויות 

מטפחים כמפורט להלן:

מס' הרישום: 3071
מס' הבקשה: 3200/00

)על  .Sun World International LLC, ארה"ב  שם המבקש: 
ידי ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

 Harry J. Newby, David W. Cain, Kevin S. המטפח:  שם 
Andrew, ארה"ב

SUGRATWELVE ,הגידול והזן: גפן

מס' הרישום: 3072
מס' הבקשה: 3403/02

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: משה גורן, עודד ראובני, עודד דגני, שרה גולובוביץ' 
- מינהל המחקר החקלאי, בית דגן

)PARADISE( הגידול והזן: פפאיה, פארדייז

מס' הרישום: 3073
מס' הבקשה: 3506/03

)על  .Sun World International LLC, ארה"ב  שם המבקש: 
ידי ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

 Carlos D. Fear, Bruce D. Mowrey, David W. :שם המטפח
Cain, ארה"ב

SUAPRIEIGHT ,הגידול והזן: משמש

מס' הרישום: 3074
מס' הבקשה: 3510/03

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: דורון הולנד, אמנון ארז, רפאל אסף, כאמל עבד 
קורצ'ינסקי -  רעיה  יבלוביץ',  זאב  בר–יעקב,  עירית  חטיב, 

מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
)EDEN( הגידול והזן: משמש, עדן

מס' הרישום: 3075
מס' הבקשה: 3511/03

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: דורון הולנד, אמנון ארז, רפאל אסף, כאמל עבד 
קורצ'ינסקי -  רעיה  יבלוביץ',  זאב  בר–יעקב,  עירית  חטיב, 

מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
)NITSAN( הגידול והזן: משמש, ניצן

מס' הרישום: 3076
מס' הבקשה: 3518/03

 ,The Regents of the University of California :שם המבקש
ארה"ב )על ידי ריינהולד כהןושותפיו, תל אביב(

 Mikeal L. Roose, Timothy A. Williams, Robert :שם המטפח
K. Soost, James W. Cameron, ארה"ב

TDETWO ,הגידול והזן: הדר
__________

1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.
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מס' הרישום: 3077
מס' הבקשה: 3519/03

 ,The Regents of the University of California :שם המבקש
ארה"ב )על ידי ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

 Mikeal L. Roose, Timothy A. Williams, Robert :שם המטפח
K. Soost, James W. Cameron, ארה"ב

TDETHREE ,הגידול והזן: הדר

מס' הרישום: 3078
מס' הבקשה: 3520/03

 ,The Regents of the University of California :שם המבקש
ארה"ב )על ידי ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

 Mikeal L. Roose, Timothy A. Williams, Robert :שם המטפח
K. Soost, James W. Cameron, ארה"ב

TDEFOUR ,הגידול והזן: הדר

מס' הרישום: 3079
מס' הבקשה: 3597/04

 Secretary Of Agriculture, United States Of :שם המבקש
America, ארה"ב )על ידי סנפורד ט. קולב ושות', רחובות(
שם המטפח: David W. Ramming, Ronald E. Tarailo, ארה"ב

SWEET SCARLET ,הגידול והזן: גפן

מס' הרישום: 3080
מס' הבקשה: 3643/04

שם המבקש: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד
TROPIC BLEND ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3081
מס' הבקשה: 3649/04

)על  .Sun World International LLC, ארה"ב  שם המבקש: 
ידי ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

 Carlos D. Fear, Bruce D. Mowrey, David W. :שם המטפח
Cain, ארה"ב

SUPECHSIX ,הגידול והזן: אפרסק

מס' הרישום: 3082
מס' הבקשה: 3670/04

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: ניר כרמי, עליזה ורדי, פנחס שפיגל רואי, אברהם 
יניב  יוסי  נוימן-לשם,  חנה  פרידמן-שני,  אהובה  אלחנטי, 

- מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
)ODEM( הגידול והזן: הדר, אודם

מס' הרישום: 3083
מס' הבקשה: 3695/04

)על  .Sun World International LLC, ארה"ב  שם המבקש: 
ידי ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

 Carlos D. Fear, Bruce D. Mowrey, David W. :שם המטפח
Cain, ארה"ב

SUAPRISEVEN ,הגידול והזן: משמש

מס' הרישום: 3084
מס' הבקשה: 3733/05

שם המבקש: אוניברסיטת בן–גוריון בנגב, באר שבע )על ידי ב.ג. 
נגב טכנולוגיות בע"מ, באר שבע(

שם המטפח: יוסף מזרחי, באר שבע
)VENUS( הגידול והזן: פיטיה, ונוס

מס' הרישום: 3085
מס' הבקשה: 3741/05

שם המבקש: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד
MEXX ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3086
מס' הבקשה: 3742/05

שם המבקש: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד
DAIKIRI ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3087
מס' הבקשה: 3744/05

שם המבקש: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד
FIORELLA ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3088
מס' הבקשה: 3749/05

שם המבקש: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד
ROXY ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3090
מס' הבקשה: 3765/05

 ,The Regents of the University of California :שם המבקש
ארה"ב )על ידי ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

 James W. Cameron, Mikeal L. Roose,  Robert :שם המטפח
K. Soost, ארה"ב

GOLD NUGGET ,הגידול והזן: הדר

מס' הרישום: 3091
מס' הבקשה: 3837/05

 Secretary Of Agriculture, United States Of :שם המבקש
America, ארה"ב )על ידי סנפורד ט. קולב ושות', רחובות(

 ,David W. Ramming, Ronald E. Tarailo המטפח:  שם 
ארה"ב

SCARLET ROYAL ,הגידול והזן: גפן

מס' הרישום: 3092
מס' הבקשה: 3838/05

 Secretary Of Agriculture, United States Of :שם המבקש
America, ארה"ב )על ידי סנפורד ט. קולב ושות', רחובות(
שם המטפח: David W. Ramming, Ronald E. Tarailo, ארה"ב

AUTUMN KING ,הגידול והזן: גפן
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מס' הרישום: 3093
מס' הבקשה: 3891/06

שם המבקש: אוניברסיטת בן–גוריון בנגב, באר שבע )על ידי ב.ג. 
נגב טכנולוגיות בע"מ, באר שבע(

שם המטפח: יוסף מזרחי, באר שבע
)DRAGON EGGS( הגידול והזן: פיטיה, דרגון אגס

מס' הרישום: 3094
מס' הבקשה: 3899/06

)על  .Sun World International LLC, ארה"ב  שם המבקש: 
ידי ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

שם המטפח: David W. Cain, Bruce D. Mowrey, ארה"ב
SUPECHFIFTEEN ,הגידול והזן: אפרסק

מס' הרישום: 3095
מס' הבקשה: 3948/06

)על  .Sun World International LLC, ארה"ב  שם המבקש: 
ידי ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

שם המטפח: David W. Cain, Terry A. Bacon, ארה"ב
SUPLUMTWENTYFIVE ,הגידול והזן: שזיף יפני

מס' הרישום: 3096
מס' הבקשה: 3952/06

)על ידי מנחם בורנשטיין,  שם המבקש: Per Klemm, גרמניה 
חולון(

שם המטפח: Per Klemm, גרמניה
KLESH06001 ,הגידול והזן: סולידגו

מס' הרישום: 3097
מס' הבקשה: 3958/06

ישראל,  מדינת  ברורים;  בע"מ,  ג'נטיקס  הזרע  המבקש:  שם 
החקלאי,  המחקר  מינהל  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד 

מכון וולקני, בית דגן )על ידי הזרע ג'נטיקס בע"מ, ברורים(
שם המטפח: אלחנדרו שכטמן, רחובות; ברוך רטיג ז"ל, ראשון 

לציון
)BAR( הגידול והזן: חימצה תרבותית, בר

מס' הרישום: 3098
מס' הבקשה: 3968/07

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: פנחס שפיגל-רואי, דורון הולנד, טוביה עמנואל 
אלברט, יאיר מני - מינהל המחקר החקלאי, בית דגן

)SHEFA( הגידול והזן: שקד, שפע

מס' הרישום: 3099
מס' הבקשה: 3987/07

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: עליזה ורדי, ניר כרמי, יורם אייל, יוסף יניב, אהובה 
אברהם  פנברשטיין,  לובה  נוימן-לשם,  חנה  פרידמן-שני, 

אלחנטי - מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
)ALIZA( הגידול והזן: הדר, עליזה

מס' הרישום: 3100
מס' הבקשה: 4025/07

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
וולקני, בית דגן; גדעון פלג,  מינהל המחקר החקלאי, מכון 

שדמות דבורה
שם המטפח: עמליה ברזילי - מינהל המחקר החקלאי, בית דגן

)BRIGHT( הגידול והזן: אמרינה, ברייט

מס' רישום: 3102
מס' הבקשה: 4039/07

שם המבקש: .Suntory Flowers Ltd, יפן )על ידי ייצוג מטפחי 
פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: Kiyoshi Miyazaki, Naoto Takamura, יפן
SUNVIOBUHO ,הגידול והזן: סגל

מס' הרישום: 3103
מס' הבקשה: 4043/07

שם המבקש: .Suntory Flowers Ltd, יפן )על ידי ייצוג מטפחי 
פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: Takuro Ishihara ,Kazunari Iwaki, יפן
SUNSURFCOPASAMO ,הגידול והזן: פטוניה

מס' הרישום: 3104
מס' הבקשה: 4052/07

שם המבקש: פירות ומשתלות בן–דור בע"מ, יסוד המעלה
שם המטפח: יוסף בן–דור, יסוד המעלה

)PITA( הגידול והזן: אפרסק, פיתה

מס' הרישום: 3105
מס' הבקשה: 4058/07

שם המבקש: אוניברסיטת בן–גוריון בנגב, באר שבע )על ידי ב.ג. 
נגב טכנולוגיות בע"מ, באר שבע(

שם המטפח: יוסף מזרחי, באר שבע
)NILLY( הגידול והזן: פיטיה, נילי

מס' הרישום: 3106
מס' הבקשה: 4059/07

שם המבקש: אוניברסיטת בן–גוריון בנגב, באר שבע )על ידי ב.ג. 
נגב טכנולוגיות בע"מ, באר שבע(

שם המטפח: יוסף מזרחי, באר שבע
)DRAGON BALLS( הגידול והזן: פיטיה, דרגון בולס

מס' הרישום: 3107
מס' הבקשה: 4062/07

 ,Suntory Flowers Ltd. & Keisei Rose Nureseries :שם המבקש
יפן )על ידי ייצוג מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

 Kazunari Iwaki, Takuro Ishihara, Shinya המטפח:  שם 
Miyano, יפן

SUNSURFVIOMI ,הגידול והזן: פטוניה

מס' הרישום: 3108
מס' הבקשה: 4065/07

שם המבקש: פירות ומשתלות בן–דור בע"מ, יסוד המעלה
שם המטפח: יוסף בן–דור, יסוד המעלה

)LATECOT( הגידול והזן: משמש, לייט קוט

מס' הרישום: 3109
מס' הבקשה: 4066/07

שם המבקש: פירות ומשתלות בן–דור בע"מ, יסוד המעלה
שם המטפח: יוסף בן–דור, יסוד המעלה

)BLACKCOT( הגידול והזן: משמש, בלקוט
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מס' הרישום: 3110
מס' הבקשה: 4067/07

)על ידי מנחם בורנשטיין,  שם המבקש: Per Klemm, גרמניה 
חולון(

שם המטפח: Per Klemm, גרמניה
KLEGJ07162 ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3111
מס' הבקשה: 4068/07

מדינת  ירושלים;  המחקר,  לפיתוח  חברה  יישום  המבקש:  שם 
המחקר  מינהל  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל, 

החקלאי, מכון וולקני, בית דגן
שם המטפח: שחל עבו, יישום חברה לפיתוח המחקר, ירושלים; 

דוד בונפיל, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
)IDIT( הגידול והזן: חימצה תרבותית, עידית

מס' הרישום: 3112
מס' הבקשה: 4069/07

מדינת  ירושלים;  המחקר,  לפיתוח  חברה  יישום  המבקש:  שם 
המחקר  מינהל  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל, 

החקלאי, מכון וולקני, בית דגן
שם המטפח: שחל עבו, יישום חברה לפיתוח המחקר, ירושלים; 

דוד בונפיל, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
SHIRA ,הגידול והזן: חימצה תרבותית

מס' הרישום: 3113
מס' הבקשה: 4070/07

בורנשטיין,  מנחם  ידי  )על  עם  גני  שוב,  יוסף  המבקש:  שם 
חולון(

שם המטפח: יוסף שוב, גני עם
KLEGJ06053 ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3114
מס' הבקשה: 4074/07

)על  .Sun World International LLC, ארה"ב  שם המבקש: 
ידי ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

 David W. Cain, Terry A. Bacon, Bruce D. המטפח:  שם 
Mowrey, ארה"ב

SUAPRININE ,הגידול והזן: משמש

מס' הרישום: 3115
מס' הבקשה: 4075/07

)על  .Sun World International LLC, ארה"ב  שם המבקש: 
ידי ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

 Bruce D. Mowrey, David W. Cain, Terry A. :שם המטפח
Bacon, ארה"ב

SUPLUMTWENTYEIGHT ,הגידול והזן: שזיף יפני

מס' הרישום: 3116
מס' הבקשה: 4076/07

)על  .Sun World International LLC, ארה"ב  שם המבקש: 
ידי ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

שם המטפח: Bruce D. Mowrey, Terry A. Bacon, ארה"ב
SUPLUMTHIRTYTHREE ,הגידול והזן: שזיף יפני

מס' הרישום: 3117
מס' הבקשה: 4077/07

)על  .Sun World International LLC, ארה"ב  שם המבקש: 
ידי ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

שם המטפח: David W. Cain, Bruce D. Mowrey, ארה"ב
SUPLUMTWENTYTWO ,הגידול והזן: שזיף יפני

מס' הרישום: 3118
מס' הבקשה: 4078/07

)על  .Sun World International LLC, ארה"ב  שם המבקש: 
ידי ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

 Bruce D. Mowrey, David W. Cain, Terry A. :שם המטפח
Bacon, ארה"ב

SUPLUMTHIRTYFOUR ,הגידול והזן: שזיף יפני

מס' הרישום: 3119
מס' הבקשה: 4079/07

)על  .Sun World International LLC, ארה"ב  שם המבקש: 
ידי ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

שם המטפח: Terry A. Bacon, David W. Cain, ארה"ב
SUPLUMTHIRTYSIX ,הגידול והזן: שזיף יפני

מס' הרישום: 3120
מס' הבקשה: 4080/07

)על  .Sun World International LLC, ארה"ב  שם המבקש: 
ידי ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

שם המטפח: Bruce D. Mowrey, David W. Cain, ארה"ב
SUPLUMTWENTYTHREE ,הגידול והזן: שזיף יפני

מס' הרישום: 3121
מס' הבקשה: 4081/07

)על  .Sun World International LLC, ארה"ב  שם המבקש: 
ידי ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

שם המטפח: David W. Cain, Michael J. Striem, ארה"ב
SUGRATHIRTYTWO ,הגידול והזן: גפן

מס' הרישום: 3122
מס' הבקשה: 4083/07

)על ידי מנחם בורנשטיין,  שם המבקש: Per Klemm, גרמניה 
חולון(

שם המטפח: Per Klemm, גרמניה
KLEDS06017 ,הגידול והזן: צפורן

מס' הרישום: 3123
מס' הבקשה: 4084/07

שם המבקש: הזרע ג'נטיקס בע"מ, ברורים
שם המטפח: עמוס ניר, אשקלון

)RUBILY( הגידול והזן: חסה, רובילי

מס' הרישום: 3124
מס' הבקשה: 4091/07

שם המבקש: אוריג'ין זרעים בע"מ, גבעת ברנר
שם המטפח: אייל ורדי, רחובות

EDOM MOUNTAINS ,הגידול והזן: אבטיח

מס' הרישום: 3125
מס' הבקשה: 4100/08

שם המבקש: פיוטורג'ין ישראל בע"מ, רחובות
שם המטפח: Sharmane MacRae, אוסטרליה

)SAVUTE( הגידול והזן: איקליפטוס,סווטי
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מס' הרישום: 3126
מס' הבקשה: 4112/08

שם המבקש: Cita, ספרד )על ידי זמירי משתלות בע"מ, יסוד 
המעלה(

שם המטפח: Cita, ספרד
GARNEM ,הגידול והזן: שקד

מס' הרישום: 3127
מס' הבקשה: 4113/08

שם המבקש: Cita, ספרד )על ידי זמירי משתלות בע"מ, יסוד 
המעלה(

שם המטפח: Cita, ספרד
FELINEM ,הגידול והזן: שקד

מס' הרישום: 3128
מס' הבקשה: 4114/08

שם המבקש: Cita, ספרד )על ידי זמירי משתלות בע"מ, יסוד 
המעלה(

שם המטפח: Cita, ספרד
MONEGRO ,הגידול והזן: שקד

מס' הרישום: 3129
מס' הבקשה: 4116/08

שם המבקש: Nils Klemm, גרמניה )על ידי מנחם בורנשטיין, 
חולון(

שם המטפח: Nils Klemm, גרמניה
KLEPZ07202 ,הגידול והזן: פלרגוניום

מס' הרישום: 3130
מס' הבקשה: 4117/08

שם המבקש: Nils Klemm, גרמניה )על ידי מנחם בורנשטיין, 
חולון(

שם המטפח: Nils Klemm, גרמניה
KLEPZ07201 ,הגידול והזן: פלרגוניום

מס' הרישום: 3131
מס' הבקשה: 4120/08

שם המבקש: Nils Klemm, גרמניה )על ידי מנחם בורנשטיין, 
חולון(

שם המטפח: Nils Klemm, גרמניה
KLEPP06122 ,הגידול והזן: פלרגוניום

מס' הרישום: 3132
מס' הבקשה: 4123/08

שם המבקש: Nils Klemm, גרמניה )על ידי מנחם בורנשטיין, 
חולון(

שם המטפח: Nils Klemm, גרמניה
KLEPZ07197 ,הגידול והזן: פלרגוניום

מס' הרישום: 3133
מס' הבקשה: 4125/08

ייצוג  ידי  )על  הולנד   ,Holstein Select B.V. המבקש:  שם 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: .Holstein Select B.V, הולנד

LILLIBIT ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3134
מס' הבקשה: 4126/08

ייצוג  ידי  )על  הולנד   ,Holstein Select B.V. המבקש:  שם 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: .Holstein Select B.V, הולנד

ROBIJN ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3135
מס' הבקשה: 4127/08

שם המבקש: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד
CANDELA ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3136
מס' הבקשה: 4131/08

שם המבקש: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד
BURGUNDY ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3137
מס' הבקשה: 4133/08

)על  .Sun World International LLC, ארה"ב  שם המבקש: 
ידי ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

שם המטפח: David W. Cain, Michael J. Striem, ארה"ב
SUGRATHIRTYONE ,הגידול והזן: גפן

מס' הרישום: 3138
מס' הבקשה: 4139/08

שם המבקש: .Suntory Flowers Ltd, יפן )על ידי ייצוג מטפחי 
פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Naoto Takamura, יפן
SUNVIOBARE ,הגידול והזן: סגל

מס' הרישום: 3139
מס' הבקשה: 4145/08

שם המבקש: הזרע ג'נטיקס בע"מ, ברורים
שם המטפח: עמוס ניר, אשקלון

)TAMIR( הגידול והזן: חסה, טמיר

מס' הרישום: 3140
מס' הבקשה: 4148/08

ידי  )על  הולנד   ,Piet Schreurs Holding B.V. המבקש:  שם 
ירחמיאל ברגנר, אודים(

שם המטפח: Petrus Nicolaas Johannes Schreurs, הולנד
PALM BEACH ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3141
מס' הבקשה: 4155/08

שם המבקש: מנחם בורנשטיין, חולון; דוד צרויה, עמיעוז )על 
ידי מנחם בורנשטיין, חולון(

שם המטפח: מנחם בורנשטיין, חולון
PEARL BLOSSOM ,הגידול והזן: גיפסנית
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מס' הרישום: 3142
מס' הבקשה: 4158/08

ייצוג מטפחי פרחים  ידי  )על  יפן   ,Jyoji Furuta :שם המבקש
בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: Jyoji Furuta, יפן
TEMARISOU ,הגידול והזן: צפורן

מס' הרישום: 3143
מס' הבקשה: 4161/08

 ,The Regents of the University of California :שם המבקש
ארה"ב )על ידי ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

שם המטפח: Douglas V. Shaw, Kirk D. Larson, ארה"ב
PORTOLA ,הגידול והזן: תות שדה

מס' הרישום: 3144
מס' הבקשה: 4162/08

 ,The Regents of the University of California :שם המבקש
ארה"ב )על ידי ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

שם המטפח: Douglas V. Shaw, Kirk D. Larson, ארה"ב
MONTEREY ,הגידול והזן: תות שדה

מס' הרישום: 3145
מס' הבקשה: 4163/08

 ,The Regents of the University of California :שם המבקש
ארה"ב )על ידי ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

שם המטפח: Douglas V. Shaw, Kirk D. Larson, ארה"ב
SAN ANDREAS ,הגידול והזן: תות שדה

מס' הרישום: 3146
מס' הבקשה: 4164/08

שם המבקש: אוריג'ין זרעים בע"מ, רחובות
שם המטפח: אייל ורדי, רחובות

)CLASSICO( הגידול והזן: אבטיח,קלסיקו

מס' הרישום: 3147
מס' הבקשה: 4165/08

שם המבקש: אוריג'ין זרעים בע"מ, רחובות
שם המטפח: אייל ורדי, רחובות

)FUSION( הגידול והזן: אבטיח, פיוז'ן

מס' הרישום: 3148
מס' הבקשה: 4166/08

שם המבקש: אוריג'ין זרעים בע"מ, רחובות
שם המטפח: אייל ורדי, רחובות

)MAXIMUS( הגידול והזן: אבטיח, מקסימוס

מס' הרישום: 3149
מס' הבקשה: 4168/08

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: דורון הולנד, עירית בר–יעקב, כאמל עבד חטיב, 
ראובן בירגר - מינהל המחקר החקלאי, בית דגן

)ZOHAR( הגידול והזן: שקד, זהר

מס' הרישום: 3150
מס' הבקשה: 4169/08

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: דורון הולנד, עירית בר–יעקב, כאמל עבד חטיב, 
ראובן בירגר - מינהל המחקר החקלאי, בית דגן

)MATAN( הגידול והזן: שקד, מתן

מס' הרישום: 3151
מס' הבקשה: 4173/08

שם המבקש: פירות ומשתלות בן–דור בע"מ, יסוד המעלה
שם המטפח: יוסף בן–דור, יסוד המעלה

PLUMAGRANATE ,הגידול והזן: שזיף יפני

מס' הרישום: 3152
מס' הבקשה: 4178/08

ידי  )על  צרפת   ,Meilland International S.A. המבקש:  שם 
ייצוג מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: Alain Antoine Meilland, צרפת
MEICIOLIS ,הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 3153
מס' הבקשה: 4182/09

ידי  )על  סין   ,Wuhan Institute Of Botany המבקש:  שם 
ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(
שם המטפח: Huang Hongwen, סין

JINTAO ,הגידול והזן: קיוי

מס' הרישום: 3154
מס' הבקשה: 4184/09

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

אליהו  ריפא,  מריו  ציפורי,  יצחק  שוקר,  שמשון  המטפח:  שם 
תומר - מינהל המחקר החקלאי, בית דגן

)LIOR( הגידול והזן: גויאבה, ליאור

מס' הרישום: 3155
מס' הבקשה: 4185/09

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

מריו  שוקר,  שמשון  תומר,  אליהו  ציפורי,  יצחק  המטפח:  שם 
ריפא - מינהל המחקר החקלאי, בית דגן

)OMRI( הגידול והזן: גויאבה, עומרי

מס' הרישום: 3156
מס' הבקשה: 4186/09

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

מריו  שוקר,  שמשון  תומר,  אליהו  ציפורי,  יצחק  המטפח:  שם 
ריפא - מינהל המחקר החקלאי, בית דגן

)RONI(הגידול והזן: גויאבה, רוני

מס' הרישום: 3157
מס' הבקשה: 4187/09

שם המבקש: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד
ENJOY ,הגידול והזן: גרברה
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מס' הרישום: 3158
מס' הבקשה: 4188/09

שם המבקש: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד
FLOTIMA ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3159
מס' הבקשה: 4189/09

שם המבקש: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד
BLESSING ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3160
מס' הבקשה: 4190/09

שם המבקש: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד
JAMBO ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3161
מס' הבקשה: 4191/09

שם המבקש: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד
MELROSE ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3162
מס' הבקשה: 4193/09

שם המבקש: .Suntory Flowers Ltd, יפן )על ידי ייצוג מטפחי 
פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: Takeshi Kanaya, Yasuko Isobe, יפן
SUNSURFELEVI ,הגידול והזן: פטוניה

מס' הרישום: 3163
מס' הבקשה: 4194/09

שם המבקש: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד
FORZA ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3164
מס' הבקשה: 4195/09

שם המבקש: פרטיסידס בע"מ, נס ציונה
שם המטפח: יצהר שמאי, רחובות; רונן ביטון, רינתיה

)ZOHAR( הגידול והזן: תות שדה, זוהר

מס' הרישום: 3165
מס' הבקשה: 4196/09

שם המבקש: פרטיסידס בע"מ, נס ציונה
שם המטפח: יצהר שמאי, רחובות; רונן ביטון, רינתיה

)DAZZLE( הגידול והזן: תות שדה, דיזל

מס' הרישום: 3166
מס' הבקשה: 4197/09

שם המבקש: פרטיסידס בע"מ, נס ציונה

שם המטפח: יצהר שמאי, רחובות; רונן ביטון, רינתיה
)DANDI( הגידול והזן: תות שדה, דנדי

מס' הרישום: 3167
מס' הבקשה: 4198/09

שם המבקש: פרטיסידס בע"מ, נס ציונה
שם המטפח: יצהר שמאי, רחובות; רונן ביטון, רינתיה

)SANDRA( הגידול והזן: תות שדה, סנדרה

מס' הרישום: 3168
מס' הבקשה: 4199/09

גדרה  זרעים  ידי  )על  גדרה  בע"מ,  גדרה  זרעים  המבקש:  שם 
בע"מ, גדרה(

שם המטפח: בנימין בני ניר, מכבים-רעות
הגידול והזן: פלפל, 255-1

מס' הרישום: 3169
מס' הבקשה: 4200/09

שם המבקש: אגרידרה בע"מ, גדרה
שם המטפח: אלחנן יעקבס, רחובות; אריק הירשמן, גדרה

)OMER( הגידול והזן: חיטה רכה, עומר

מס' הרישום: 3170
מס' הבקשה: 4201/09

שם המבקש: אגרידרה בע"מ, גדרה
שם המטפח: אריק הירשמן, גדרה; אלחנן יעקבס, רחובות

)AFIK( הגידול והזן: חיטה רכה, אפיק

מס' הרישום: 3171
מס' הבקשה: 4208/09

שם המבקש: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד
RAFFINEE ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3172
מס' הבקשה: 4209/09

שם המבקש: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד
COCKTAIL ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3173
מס' הבקשה: 4210/09

שם המבקש: פירות ומשתלות בן–דור בע"מ, יסוד המעלה
שם המטפח: יוסף בן–דור, יסוד המעלה

)REVITAL( הגידול והזן: נקטרינה, רויטל

מס' הרישום: 3174
מס' הבקשה: 4211/09

שם המבקש: .Suntory Flowers Ltd, יפן )על ידי ייצוג מטפחי 
פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Naoto Takamura, יפן

SUNVIOPOKI ,הגידול והזן: סגל

מס' הרישום: 3175
מס' הבקשה: 4220/09
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הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: נתיב דודאי, דוד חיימוביץ', סעדיה דויה, אליהו 
פוטייבסקי - מינהל המחקר החקלאי, בית דגן

)CASPITE( הגידול והזן: מרווה, כספית

מס' הרישום: 3176
מס' הבקשה: 4221/09

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: נתיב דודאי, דוד חיימוביץ', סעדיה דויה, אליהו 
פוטייבסקי - מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
)SILVER LINE( הגידול והזן: מרווה, סילבר ליין

מס' הרישום: 3177
מס' הבקשה: 4222/09

שם המבקש: Horti Partners Vof, הולנד )על ידי ייצוג מטפחי 
פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: Horti Partners Vof, הולנד
TESROBIN ,הגידול והזן: אלסטרומריה

מס' הרישום: 3178
מס' הבקשה: 4223/09

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

מינהל   - סלוצקי  שרה  תנעמי,  זכריה  דאי,  ניר  המטפח:  שם 
המחקר החקלאי, בית דגן

)BARAK( הגידול והזן: תות שדה, ברק

מס' הרישום: 3179
מס' הבקשה: 4231/10

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: אביחי פרל, טטיאנה אוקון, נחמן סהר, עודד דגני, 
רפי אליאסי, אריה סרפיאן - מינהל המחקר החקלאי, בית 

דגן; חנן בזק, שה"מ בית דגן
AMBER HONEY ,הגידול והזן: גפן

מס' הרישום: 3180
מס' הבקשה: 4232/10

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: אביחי פרל, טטיאנה אוקון, נחמן סהר, עודד דגני, 
רפי אליאסי, אריה סרפיאן - מינהל המחקר החקלאי, בית 

דגן; חנן בזק, שה"מ בית דגן
ADOMINIQUE ,הגידול והזן: גפן

מס' הרישום: 3181
מס' הבקשה: 4233/10

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: אביחי פרל, טטיאנה אוקון, נחמן סהר, עודד דגני, 
רפי אליאסי, אריה סרפיאן - מינהל המחקר החקלאי, בית 

דגן; חנן בזק, שה"מ בית דגן
BIG PEARL ,הגידול והזן: גפן

מס' הרישום: 3182
מס' הבקשה: 4234/10

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: אביחי פרל, טטיאנה אוקון, נחמן סהר, עודד דגני, 
רפי אליאסי, אריה סרפיאן - מינהל המחקר החקלאי, בית 

דגן; חנן בזק, שה"מ בית דגן
BLACK GLORY ,הגידול והזן: גפן

מס' הרישום: 3183
מס' הבקשה: 4235/10

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: אביחי פרל, טטיאנה אוקון, נחמן סהר, עודד דגני, 
רפי אליאסי, אריה סרפיאן - מינהל המחקר החקלאי, בית 

דגן; חנן בזק, שה"מ בית דגן
SWEET JASPER ,הגידול והזן: גפן

מס' הרישום: 3184
מס' הבקשה: 4236/10

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: אביחי פרל, טטיאנה אוקון, נחמן סהר, עודד דגני, 
רפי אליאסי, אריה סרפיאן - מינהל המחקר החקלאי, בית 

דגן;  חנן בזק, שה"מ בית דגן
GREEN ONYX ,הגידול והזן: גפן

מס' הרישום: 3185
מס' הבקשה: 4237/10

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: אביחי פרל, טטיאנה אוקון, נחמן סהר, עודד דגני, 
רפי אליאסי, אריה סרפיאן - מינהל המחקר החקלאי, בית 

דגן; חנן בזק, שה"מ בית דגן
SWEET ANNELINE ,הגידול והזן: גפן

מס' הרישום: 3186
מס' הבקשה: 4244/10

שם המבקש: Syngenta Crop Protection AG, שוויץ )על ידי 
ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

 ,Theodorus Cornelis Maria Van Kleinwee המטפח:  שם 
הולנד

PETBLUVE ,הגידול והזן: פטוניה

מס' הרישום: 3187
מס' הבקשה: 4245/10

שם המבקש: Syngenta Crop Protection AG, שוויץ )על ידי 
ריינהולד כהן ושותפיו, תל אביב(

 ,Theodorus Cornelis Maria Van Kleinwee המטפח:  שם 
הולנד

PETLIBLUVE ,הגידול והזן: פטוניה

מס' הרישום: 3188
מס' הבקשה: 4247/10

שם המבקש: Norio Sonoda, יפן )על ידי ריינהולד כהן ושותפיו, 
תל אביב(

שם המטפח: Norio Sonoda, יפן
MOMOCHAKORED5 ,הגידול והזן: מנדוויליה
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מס' הרישום: 3189
מס' הבקשה: 4262/10

שם המבקש: .Suntory Flowers Ltd, יפן )על ידי ייצוג מטפחי 
פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: Theo Ruys, הולנד
SUNPARASUJI ,הגידול והזן: מנדוויליה

מס' הרישום: 3190
מס' הבקשה: 4265/10

כהן  ריינהולד  ידי  )על  הולנד   ,Molter B.V. המבקש:  שם 
ושותפיו, תל אביב(

שם המטפח: Remy Lubbe, הולנד
RED RIDING HOOD ,הגידול והזן: פנסטמון

מס' הרישום: 3191
מס' הבקשה: 4270/10

שם המבקש: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד
COLT ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3192
מס' הבקשה: 4271/10

שם המבקש: הזרע ג'נטיקס בע"מ, ברורים
שם המטפח: עמוס ניר, אשקלון

)MORIS( הגידול והזן: חסה, מוריס

מס' הרישום: 3193
מס' הבקשה: 4281/10

 ,Consortium Deutscher Baumschulen GmbH :שם המבקש
ג"י  בע"מ,  בישראל  פרחים  מטפחי  ייצוג  ידי  )על  גרמניה 

סביון(
שם המטפח: Hanna Schmidt, Werner Gruppe, גרמניה

Gi1481 ,הגידול והזן: דובדבן

מס' הרישום: 3194
מס' הבקשה: 4286/10

ידי  )על  הולנד   ,Piet Schreurs Holding B.V. המבקש:  שם 
ירחמיאל ברגנר, אודים(

שם המטפח: Petrus Nicolaas Johannes Schreurs, הולנד
KAISER ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3195
מס' הבקשה: 4287/10

ידי  )על  הולנד   ,Piet Schreurs Holding B.V. המבקש:  שם 
ירחמיאל ברגנר, אודים(

שם המטפח: Petrus Nicolaas Johannes Schreurs, הולנד
SORBET ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3196
מס' הבקשה: 4293/10

שם המבקש: .Suntory Flowers Ltd, יפן )על ידי ייצוג מטפחי 
פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Noato Takamura, יפן
SUNVIOLEMO ,הגידול והזן: סגל

מס' הרישום: 3197
מס' הבקשה: 4294/10

שם המבקש: .Suntory Flowers Ltd, יפן )על ידי ייצוג מטפחי 
פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

 Yasuhiro Takahata, Yasuyuki Murakami, המטפח:  שם 
 Kazunari Iwaki, Masaru Yoshinaga, Hiroki Nakayama,
 Masaru Tanaka, Yoshinori Nakazawa, Toru Kumagai,

Yumi Kai, Kenji Katayama, Tetsufumi Sakai, יפן
KYUIKUKAN 3 ,הגידול והזן: בטטה נוי

מס' הרישום: 3198
מס' הבקשה: 4304/10

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: אורי קושניר, כמאל נאשף, נחום עבדת - מינהל 
המחקר החקלאי, בית דגן

BENEDICTUS 16 ,הגידול והזן: חיטה רכה

מס' הרישום: 3199
מס' הבקשה: 4305/10

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: אורי קושניר, כמאל נאשף, נחום עבדת - מינהל 
המחקר החקלאי, בית דגן

BOAZ ,הגידול והזן: חיטה רכה

מס' הרישום: 3200
מס' הבקשה: 4306/10

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: אורי קושניר, כמאל נאשף, נחום עבדת - מינהל 
המחקר החקלאי, בית דגן

KADURI ,הגידול והזן: חיטה רכה

מס' הרישום: 3201
מס' הבקשה: 4307/10

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: אורי קושניר, כמאל נאשף, נחום עבדת - מינהל 
המחקר החקלאי, בית דגן

MISS PO ,הגידול והזן: חיטה רכה

מס' הרישום: 3202
מס' הבקשה: 4310/10

שם המבקש: Syngenta Crop Protection AG, שוויץ )על ידי 
זרעים גדרה בע"מ, גדרה(

 ,Theodorus Cornelis Maria Van Kleinwee המטפח:  שם 
הולנד

CALTRAELBU ,הגידול והזן: קליבראכואה

מס' הרישום: 3203
מס' הבקשה: 4311/10

שם המבקש: Syngenta Crop Protection AG, שוויץ )על ידי 
זרעים גדרה בע"מ, גדרה(

 ,Theodorus Cornelis Maria Van Kleinwee המטפח:  שם 
הולנד

CALTRAMIPUVI ,הגידול והזן: קליבראכואה
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מס' הרישום: 3204
מס' הבקשה: 4312/10

שם המבקש: Syngenta Crop Protection AG, שוויץ )על ידי 
זרעים גדרה בע"מ, גדרה(

 ,Theodorus Cornelis Maria Van Kleinwee המטפח:  שם 
הולנד

CALUPDAPUVI ,הגידול והזן: קליבראכואה

מס' הרישום: 3205
מס' הבקשה: 4313/10

שם המבקש: שמעון מעודי, יתד
שם המטפח: שמעון מעודי, יתד

DIAMOND PINK ,הגידול והזן: שלהב

מס' הרישום: 3206
מס' הבקשה: 4323/11

שם המבקש: Syngenta Crop Protection AG, שוויץ )על ידי 
זרעים גדרה בע"מ, גדרה(

 ,Theodorus Cornelis Maria Van Kleinwee המטפח:  שם 
הולנד

CALWHIPI ,הגידול והזן: קליבראכואה

מס' הרישום: 3207
מס' הבקשה: 4327/11

שם המבקש: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 
מטפחי פרחים בישראל בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד
NUANCE ,הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3208
מס' הבקשה: 4330/11

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: אורי קושניר, כמאל נאשף, נחום עבדת - מינהל 
המחקר החקלאי, בית דגן

SIMHON ,הגידול והזן: חיטה קשה

מס' הרישום: 3209
מס' הבקשה: 4332/11

   Stichting Dienst Landbouwkundig - המבקש:  שם 
Onderzoek Parktijkonderzoek Plant & Omgeving/
 plant Research International, הולנד )על ידי ריינהולד 

כהן ושותפיו, תל אביב(
שם המטפח: Johannes Jacobus Petrus Baars, הולנד

SPOPPO ,הגידול והזן: אוזנית הצדף

מס' הרישום: 3210
מס' הבקשה: 4343/11

שם המבקש: הזרע ג'נטיקס בע"מ, ברורים
שם המטפח: עמוס ניר, אשקלון

LIRAZ ,הגידול והזן: חסה

י"א באדר התשע"ב )5 במרס 2012(
)חמ 3-361( 

מיכל גולדמן  
רשם זכות מטפחים  

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית רעננה
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותה לפי סעיף 11)ב( לחוק הרשויות המקומיות 
)להלן  פקחים(, התשס"ח-12008  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
היועצת  והסכמת  רעננה  עיריית  ראש  הצעת  לפי  החוק(,   -
המשפטית שלה, החליטה מועצת עיריית רעננה כי יוחלו חוקי 
של  ליסודותיהן  דומים  שיסודותיהן  עבירות  הקובעים  העזר 
עבירות על חיקוקי הסביבה כהגדרתם בחוק, למעט סעיף 10)8( 
התשכ"ז-21967,   ,)2 )מס'  תברואה(  )מפגעי  לרעננה  עזר  לחוק 

בנוגע לפסולת בניין.

ד' בניסן התשע"ב )27 במרס 2012(

)חמ 3-3951(  
נחום חופרי  

ראש עיריית רעננה                        __________
1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534; התשע"א, עמ' 1067.

2  ק"ת התשכ"ז, עמ' 2880.

 תמצית תקציב רגיל של עיריית אשקלון לשנת
הכספים 2011

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

התקציב 2011 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
255,500,000ארנונה כללית

1,800,000מפעל מים
20,082,000עצמיות חינוך
2,224,000עצמיות רווחה

79,156,000עצמיות אחר
358,762,000סך הכל עצמיות

125,793,000תקבולים ממשרד החינוך
61,912,000תקבולים ממשרד הרווחה

11,757,000תקבולים ממשלתיים אחרים
      -מענק כללי לאיזון

1,581,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
201,043,000סך הכל תקבולי ממשלה

      -תקבולים אחרים
12,448,000הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

572,253,000

33,850,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

606,103,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

      -הכנסה מותנה
606,103,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
124,895,000שכר כללי

144,031,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

268,926,000סך הכל הוצאות כלליות

48,608,000שכר עובדי חינוך
142,632,000פעולות חינוך
191,240,000סך הכל חינוך

18,504,000שכר עובדי רווחה
78,959,000פעולות רווחה
97,463,000סך הכל רווחה

3,401,000פירעון מילוות מים וביוב
8,441,000פירעון מילוות אחר

11,842,000סך הכל פירעון מילוות

1,052,000הוצאות מימון
1,730,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

572,253,000

33,850,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

606,103,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

      -הוצאה מותנה
606,103,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ו בשבט התשע"ב )19 בפברואר 2012(
)חמ 360—3( 

אבי הלר  
הממונה על מחוז הדרום  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית אשקלון
לשנת הכספים 2012

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206 לפקודה שנאצלה 
לשנת  אשקלון  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  אישרתי  לי2, 

התקציב 2012 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
280,800,000ארנונה כללית

1,200,000מפעל מים
23,582,000עצמיות חינוך
2,263,000עצמיות רווחה

63,870,000עצמיות אחר
371,715,000סך הכל עצמיות

136,537,000תקבולים ממשרד החינוך
67,433,000תקבולים ממשרד הרווחה

11,517,000תקבולים ממשלתיים אחרים
      -מענק כללי לאיזון

1,401,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
216,888,000סך הכל תקבולי ממשלה

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
      -תקבולים אחרים

6,021,000הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
594,624,000

33,950,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

628,574,000סך הכל הכנסות בלא מותנה
      -הכנסה מותנה

628,574,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
128,097,000שכר כללי

146,040,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

274,137,000סך הכל הוצאות כלליות

50,321,000שכר עובדי חינוך
152,475,000פעולות חינוך
202,796,000סך הכל חינוך

19,278,000שכר עובדי רווחה
84,258,000פעולות רווחה
103,536,000סך הכל רווחה

3,339,000פירעון מילוות מים וביוב
7,756,000פירעון מילוות אחר

11,095,000סך הכל פירעון מילוות
1,052,000הוצאות מימון

2,008,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
594,624,000

33,950,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

628,574,000סך הכל הוצאות בלא מותנה
      -הוצאה מותנה

628,574,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ט בשבט התשע"ב )22 בפברואר 2012(
)חמ 360—3( 

אבי הלר  
הממונה על מחוז הדרום  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית באר שבע
לשנת הכספים 2012

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206 לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית באר שבע לשנת 

התקציב 2012 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
593,000,000ארנונה כללית

5,500,000מפעל מים

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשים   צד ההכנסות
23,696,000עצמיות חינוך
4,661,000עצמיות רווחה

122,023,000עצמיות אחר
748,880,000סך הכל עצמיות

174,591,000תקבולים ממשרד החינוך
123,272,000תקבולים ממשרד הרווחה

13,726,000תקבולים ממשלתיים אחרים
      -מענק כללי לאיזון

1,368,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
312,957,000סך הכל תקבולי ממשלה

      -תקבולים אחרים
7,500,000הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

1,069,337,000

65,000,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

1,134,337,000סך הכל הכנסות בלא מותנה
      -הכנסה מותנה

1,134,337,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
227,651,000שכר כללי

271,279,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

498,930,000סך הכל הוצאות כלליות

167,252,000שכר עובדי חינוך
135,766,000פעולות חינוך
303,018,000סך הכל חינוך

29,332,000שכר עובדי רווחה
164,048,000פעולות רווחה
193,380,000סך הכל רווחה

4,505,000פירעון מילוות מים וביוב
59,904,000פירעון מילוות אחר

64,409,000סך הכל פירעון מילוות

6,100,000הוצאות מימון
שנים  ובשל  חד–פעמיות  הוצאות 

קודמות
3,500,000

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

1,069,337,000

65,000,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

1,134,337,000סך הכל הוצאות בלא מותנה
      -הוצאה מותנה

1,134,337,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ט בשבט התשע"ב )22 בפברואר 2012(
)חמ 360—3( 

אבי הלר  
הממונה על מחוז הדרום  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית גבעת שמואל
לשנת הכספים 2012

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

שמואל לשנת התקציב 2012 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
53,856,000ארנונה כללית

10,355,000מפעל מים
7,064,000עצמיות חינוך
338,000עצמיות רווחה

8,566,000עצמיות אחר
80,179,000סך הכל עצמיות

11,165,000תקבולים ממשרד החינוך
6,022,000תקבולים ממשרד הרווחה

653,000תקבולים ממשלתיים אחרים
3,500,000מענק כללי לאיזון

95,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
21,435,000סך הכל תקבולי ממשלה

3,810,000תקבולים אחרים
      -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

105,424,000

5,726,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

      -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
111,150,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

      -הכנסה מותנה
111,150,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
17,843,000שכר כללי

26,335,000פעולות כלליות
10,092,000מפעל המים

54,270,000סך הכל הוצאות כלליות

13,277,000שכר עובדי חינוך
18,506,000פעולות חינוך
31,783,000סך הכל חינוך

2,699,000שכר עובדי רווחה
7,657,000פעולות רווחה
10,356,000סך הכל רווחה

629,000פירעון מילוות מים וביוב
7,297,000פירעון מילוות אחר

7,926,000סך הכל פירעון מילוות
1,089,000הוצאות מימון

      -הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
105,424,000

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
5,726,000הנחות בארנונה

      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
111,150,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

      -הוצאה מותנה
111,150,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"א בשבט התשע"ב )14 בפברואר 2012(
)חמ 360—3( 

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז                                

 תמצית תקציב רגיל של עיריית דימונה
לשנת הכספים 2011

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

התקציב 2011 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
59,640,000ארנונה כללית

1,250,000מפעל מים
4,538,000עצמיות חינוך
1,057,000עצמיות רווחה

7,062,000עצמיות אחר
73,547,000סך הכל עצמיות

25,107,000תקבולים ממשרד החינוך
25,841,000תקבולים ממשרד הרווחה

2,598,000תקבולים ממשלתיים אחרים
38,130,000מענק כללי לאיזון

434,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
92,110,000סך הכל תקבולי ממשלה

12,500,000תקבולים אחרים
46,000הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

178,203,000

9,880,000הנחות בארנונה
600,000הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

188,683,000סך הכל הכנסות בלא מותנה
      -הכנסה מותנה

188,683,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
52,224,000שכר כללי

29,941,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

82,165,000סך הכל הוצאות כלליות

20,150,000שכר עובדי חינוך
23,487,000פעולות חינוך

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
43,637,000סך הכל חינוך

7,294,000שכר עובדי רווחה
28,658,000פעולות רווחה
35,952,000סך הכל רווחה

1,398,000פירעון מילוות מים וביוב
14,357,000פירעון מילוות אחר

15,755,000סך הכל פירעון מילוות
902,000הוצאות מימון

192,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
178,603,000

9,480,000הנחות בארנונה
600,000הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

188,683,000סך הכל הוצאות בלא מותנה
      -הוצאה מותנה

188,683,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ו בשבט התשע"ב )19 בפברואר 2012(
)חמ 360—3( 

אבי הלר  
הממונה על מחוז הדרום  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית הרצליה
לשנת הכספים 2012

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

התקציב 2012 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
408,000,000ארנונה כללית

      -מפעל מים
15,755,000עצמיות חינוך
1,395,000עצמיות רווחה

98,102,000עצמיות אחר
523,252,000סך הכל עצמיות

94,290,000תקבולים ממשרד החינוך
41,328,000תקבולים ממשרד הרווחה

2,961,000תקבולים ממשלתיים אחרים
      -מענק כללי לאיזון

569,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
139,148,000סך הכל תקבולי ממשלה

      -תקבולים אחרים
1,100,000הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

663,500,000

47,000,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

710,500,000סך הכל הכנסות בלא מותנה
__________

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

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשים   צד ההכנסות
      -הכנסה מותנה

710,500,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
127,801,000שכר כללי

202,925,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

330,726,000סך הכל הוצאות כלליות

132,408,000שכר עובדי חינוך
73,222,000פעולות חינוך
205,630,000סך הכל חינוך

17,987,000שכר עובדי רווחה
54,117,000פעולות רווחה
72,104,000סך הכל רווחה

10,710,000פירעון מילוות מים וביוב
32,190,000פירעון מילוות אחר

42,900,000סך הכל פירעון מילוות
1,560,000הוצאות מימון

10,580,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
663,500,000

47,000,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

710,500,000סך הכל הוצאות בלא מותנה
      -הוצאה מותנה

710,500,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

ט' בטבת התשע"ב )4 בינואר 2012(
)חמ 360—3( 

גילה אורון  
הממונה על מחוז תל אביב  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית חולון
לשנת הכספים 2012

לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן 
- הפקודה(, כי בתוקף הסמכות שנאצלה לי לפי סעיף 206)ג( 
לפקודה2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית חולון לשנת 

התקציב 2012 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
456,969,000ארנונה כללית

6,160,000מפעל מים
35,235,000עצמיות חינוך
2,380,000עצמיות רווחה

104,709,000עצמיות אחר
605,453,000סך הכל עצמיות

166,796,000תקבולים ממשרד החינוך
77,539,000תקבולים ממשרד הרווחה

1,921,000תקבולים ממשלתיים אחרים

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
      -מענק כללי לאיזון

1,000,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
247,256,000סך הכל תקבולי ממשלה

      -תקבולים אחרים
9,040,000הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

861,749,000

88,540,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

950,289,000סך הכל הכנסות בלא מותנה
       -הכנסה מותנה

950,289,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
181,395,000שכר כללי

252,917,000פעולות כלליות
1,340,000מפעל המים

435,652,000סך הכל הוצאות כלליות

116,001,000שכר עובדי חינוך
166,320,000פעולות חינוך
282,321,000סך הכל חינוך

17,703,000שכר עובדי רווחה
96,614,000פעולות רווחה
114,318,000סך הכל רווחה

4,545,000פירעון מילוות מים וביוב
21,128,000פירעון מילוות אחר

25,673,000סך הכל פירעון מילוות
3,685,000הוצאות מימון

100,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
861,749,000

88,540,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

950,289,000סך הכל הוצאות בלא מותנה
      -הוצאה מותנה

950,289,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ו בשבט התשע"ב )19 בפברואר 2012(
)חמ 360—3( 

גילה אורון  
הממונה על מחוז תל אביב  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית נתניה
לשנת הכספים 2011

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

לשנת התקציב 2011 שתמציתו להלן:

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשים   צד ההכנסות
518,000,000ארנונה כללית

600,000מפעל מים
27,964,000עצמיות חינוך
3,648,000עצמיות רווחה

77,907,000עצמיות אחר
628,118,000סך הכל עצמיות

195,689,000תקבולים ממשרד החינוך
98,776,000תקבולים ממשרד הרווחה

9,496,000תקבולים ממשלתיים אחרים
900,000מענק כללי לאיזון

      -מענקים אחרים ממשרד הפנים
304,862,000סך הכל תקבולי ממשלה

129,241,000תקבולים אחרים
      -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

1,062,221,000

74,500,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

      -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
1,136,721,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

      -הכנסה מותנה
1,136,721,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
204,605,000שכר כללי

235,162,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

439,767,000סך הכל הוצאות כלליות
175,865,000שכר עובדי חינוך

168,127,000פעולות חינוך
343,992,000סך הכל חינוך

25,920,000שכר עובדי רווחה
120,771,000פעולות רווחה
146,691,000סך הכל רווחה

      -פירעון מילוות מים וביוב
120,675,000פירעון מילוות אחר

120,675,000סך הכל פירעון מילוות
4,100,000הוצאות מימון

7,496,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
1,062,721,000

74,000,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

1,136,721,000סך הכל הוצאות בלא מותנה
      -הוצאה מותנה

1,136,721,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ח בטבת התשע"ב )23 בינואר 2012(
)חמ 360—3( 

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז                                  

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה 
 להאצת הבנייה למגורים )הוראת שעה(, 
התשע"א-2011, וחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965
מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר אישור תכנית לדיור לאומי מס' ממ/ 2050
שם התכנית: הרחבת בית דגן

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 24 לחוק הליכי תכנון 
התשע"א- שעה(,  )הוראות  למגורים  הבנייה  להאצת  ובנייה 

2050, שינוי  2011, בדבר אישור תכנית לדיור לאומי מס' ממ/ 
לתכניות מק/ 2020/ 1, ממ/ 1420, כפיפות לתכנית תמא/ 4/ 2.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית דגן. גושים וחלקות: 
גוש: 6075, חלקי חלקה: 413. גוש: 6076, חלקות במלואן: 42, 101, 
חלקי חלקות: 100, 201. גוש: 6080, חלקה במלואה: 4, חלקי חלקות: 

1 - 3, 5, 9, 10, 14, 27. גוש: 6081 חלקי חלקות: 28, 119.

מטרת התכנית: 1. שינוי ייעוד משטח חקלאי ודרך קיימת 
פתוח,  ציבורי  ציבור, שטח  למבני  מיוחד, שטח  מגורים  לאזור 
ודרכים. לחניה  אזור  שבילים,  הנדסיים,  למיתקנים   שטח 

2. קביעת הוראות בדבר זכויות בנייה, הוראות בנייה ותכליות 
ושימושים לאזורים המופיעים בתכנית זו. 3. איחוד וחלוקה על 
 חלק משטח התכנית, בלא הסכמה, לפי פרק ג', סעיף ז' לחוק.

4. קביעת שלביות ביצוע.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
15/09/2011, על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך 21/11/2011 

ובאתר האינטרנט של משרד הפנים בתאריך 16/08/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409
 ,03-9302051 טל'   ,49277 תקוה  פתח   ,9 גליס  רח'  אפק,  מצפה 
וכל   ,www.pnim.gov.il הפנים:  משרד  של  האינטרנט  ובאתר 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט.

רות יוסף  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי נתיבות

הודעה בדבר הפקדת תכנית לדיור לאומי ברמה 
מפורטת מס' 22/ 03/ 135
שם התכנית: שערי העיר

תכנון  הליכי  לחוק   17 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
ובנייה להאצת הבנייה למגורים )הוראות שעה( התשע"א-2011, 
כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  ובהתאם 
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במשרדי הוועדה לדיור לאומי - מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה 
משרד  של  האינטרנט  ובאתר  נתיבות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
התכנית  מגיש  של  האינטרנט  ובאתר   ,www.pnim.gov.il הפנים 
http: //www.netivot.muni.il מופקדת תכנית לדיור לאומי ברמה 

מפורטת מס' 22/ 03/ 135, שינוי לתכנית 328/02/7.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות. קואורדינטה 
X: 160.000, קואורדינטה Y:594.250. שטח הגובל בכביש מס' 25 
מצד צפון ובגבול המוניציפלי של העיר נתיבות ממערב.גבולות 
גובלים:  תכנון  מרחבי  כחול.  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית: 
שמעונים. גושים וחלקות: גוש: 100278 לא מוסדר, חלק מהגוש, 
 .7 חלקה:  חלקי  בהסדר,   100276/1 גוש:   .8-3 חלקות   חלקי 

גוש: 100276 בהסדר.

בהיקף של  מגורים חדשה  מטרת התכנית: הקמת שכונת 
1,676 יח''ד בגבולה הצפוני-מערבי של העיר נתיבות.

חקלאי  משטח  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
קביעת   .2 ושצ''פ.  ציבור  ומוסדות  מבנים  דרכים,  למגורים, 
לעיצוב  והנחיות  בינוי  עקרונות  בניין,  קווי  בנייה,  הוראות 
אדריכלי. 3. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה. 4. קביעת 

תנאים למתן היתרי בנייה. 5. קביעת הנחיות סביבתיות. 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט של משרד הפנים 
 60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי  מעוניין  כל  התכנית.  ומגיש 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים 
גבי השלט האחרון שהוצב בתחום  האלה: מועד הפרסום על 
התכנית, מועד הפרסום האחרון מבין הפרסומים בעיתון, מועד 
הפרסום באתר האינטרנט של משרד הפנים, למשרדי הוועדה 
4, באר שבע 84100,  לדיור לאומי - מחוז הדרום, רח' התקוה 

טל' 08-6263880.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק התכנון, התנגדות לתכנית לא 
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 
בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם 

לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי רהט

הודעה בדבר הפקדת תכנית לדיור לאומי ברמה 
מפורטת מס' 17/ 03/ 389/ 9

שם התכנית: הרחבת שכונה 2, רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 לחוק הליכי תכנון 
התשע"א- שעה(  )הוראות  למגורים  הבנייה  להאצת  ובנייה 
התשכ"ה- והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  ובהתאם   ,2011
1965, כי במשרדי הוועדה לדיור לאומי - מחוז הדרום ובמשרדי 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רהט ובאתר האינטרנט של 
משרד הפנים: www.pnim.gov.il, ובאתר האינטרנט של מגיש 
לאומי  לדיור  תכנית  מופקדת   www.moch.gov.il התכנית 
ברמה מפורטת מס' 17/ 03/ 389/ 9, שינוי לתכניות 389/03/7, 

358/03/7, 4/223/02/7, כפיפות לתכנית 402/02/17.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

קואורדינאטה  רהט.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
של  הצפוני  Y: 590.250בחלקה  קואורדינאטה   ,X: 177.375
רהט,  של  השיפוט  שטח  וגבול  שובל  נחל   - מצפון  רהט. 
 2 שכונות   - מדרום   ,2 שכונה   - ממערב   ,3 שכונה   - ממזרח 
 ו–3. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: 
חלקי   ,135 בשלמותה:  חלקה  מהגוש,  חלק  מוסדר,   100665 גוש: 
חלקה:  חלקי  מהגוש,  חלק  מוסדר,   100225/1 גוש:   .131 חלקה: 
 .39 בשלמותה:  חלקה  מהגוש,  חלק  מוסדר,   100664 גוש:   .2 
גוש: 100225 לא מוסדר, חלק מהגוש. גושים ישנים: גוש נוכחי: 100665 

-  גוש ישן: 100225/6. גוש נוכחי: 100664 - גוש ישן: 100225/6.

הכוללת  ברהט,  ו–3   2 שכונות  הרחבת  התכנית:  מטרת 
תוספת של 67 מגרשי מגורים חדשים )134 יח"ד(.

קביעת  ב.  קרקע.  ייעודי  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
התכליות המותרות בכל ייעוד. ג. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות 
בנייה. ד. קביעת הוראות בנייה לשכונה )קביעת צפיפויות, מרווחי 
קביעת  ה.  לעיצוב(.  והנחיות  בינוי  הנחיות  בניינים,  גובה  בנייה, 
היתרי  למתן  התנאים  קביעת  ו.  וסביבתיות.  אדריכליות  הנחיות 

בנייה. ז. קביעת הוראות לביצוע התכנית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  ובאתרי  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
להגיש  רשאי  מעוניין  כל  התכנית.  ומגיש  הפנים  משרד  של 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות 
גבי  על  הפרסום  מועד  האלה:  הפרסומים  מבין  המאוחרת 
השלט האחרון שהוצב בתחום התכנית, מועד הפרסום האחרון 
האינטרנט של  באתר  הפרסום  מועד  בעיתון,  הפרסומים  מבין 
 משרד הפנים, למשרדי הוועדה לדיור לאומי - מחוז הדרום, 

רח' התקוה 4, באר שבע 84100, טל' 08-6263880.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק התכנון, התנגדות לתכנית לא 
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 
בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם 

לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

אבי הלר  
                                         יושב ראש הוועדה לדיור לאומי

מחוז הדרום   

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי נהריה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 16210
שם התכנית: תחנת מעבר לסילוק אשפה, נהריה

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
ג/ 16210, שינוי לתכנית ג/ בת/ 98, כפיפות לתכנית תמא/ 16, 

אישור לפי תכניות תמ"א תמא/ 23, תמא/ 13.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה. גושים וחלקות: 
גוש: 18206, חלקי חלקה: 16.

מטרת התכנית: הקמת מרכז מיחזור עירוני הכוללת תאים 
לאחסון פסולת יבשה בת מיחזור.
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המותרים  השימושים  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ומתן הנחיות לבנייה. ב. קביעת הוראות תפעול באזור המיועד 
יבשה בת מיחזור.   למרכז מיחזור הכולל תאים לאחסון פסולת 
ג. פירוט השימושים המותרים בתחום התכנית. ד. קביעת הנחיות 

סביבתיות. ה. הגדרת המונח פסולת יבשה בדבר תכנית זו.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
12/09/2008 ובילקוט הפרסומים 5857, התשס"ט, עמ' 86, בתאריך 

.12/10/2008

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נהריה, נהריה, טל' 04-9879827, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יוסף ברון  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי באר טוביה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 8/ מפ/ 1001

שם התכנית: מיתקן פוטו–וולטאי במושבים שפיר, 
כפר אחים, תלמי יחיאל, חצב ואמונים

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה- 1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה באר טוביה מופקדת תכנית מפורטת מס' 8/ מפ/ 1001, 
שינוי לתכניות 8/ 02/ 101, 8/ 03/ 127, פירוט לתכנית תמא/ 10/ 
 ד/ 10, כפיפות לתכניות תמא/ 34/ ב/ 4, תמא/ 34/ ב/ 5, תמא/

34/ ב/ 3, תממ/ 4/ 14, תמא/ 10/ ג/ 4, תמא/ 35.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

תלמי  יישובים:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X169.500 יחיאל, אמונים, חצב, כפר אחים, שפיר. קואורדינטה
זמורות.  במתחם  החקלאיים  השטחים   .Y624.750 קואורדינטה 
גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות 
וחלקות: גוש: 2772 מוסדר, חלק מהגוש, חלקה בשלמותה: 16, 
חלקי חלקות: 13, 18, 20, 27, 42. גוש: 2773 מוסדר, חלק מהגוש, 

חלקי חלקה: 16.

מיתקן  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:   מטרת 
פוטו–וולטאי בשטחי המושבים כפר אחים, תלמי יחיאל, שפיר, 

חצב ואמונים במועצה אזורית באר טוביה.

פוטו–וולטאי  מיתקן  הקמת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בהספק של כ–50 מגה–וואט לצורך הפקת חשמל. ב. שינוי ייעוד 
מקרקע חקלאית לייעוד של קרקע חקלאית ומיתקנים הנדסיים.
השטח  לפיתוח  הוראות  קביעת  ד.  בנייה.  הוראות  קביעת  ג. 
כולל תשתיות ושירותים. ה. קביעת השלבים והתניות לביצוע.
ו. קביעת התנאים למתן היתר בנייה וקביעת התנאים בהיתר.
חקלאי  לעיבוד  השטח  להחזרת  ותנאים  הוראות  קביעת  ז. 
פירוט השימושים  ח.  פוטו–וולטאי.  כמיתקן  פעילותו  תום  עם 
בנייה. ומגבלות  זכויות  וקביעת  קרקע  ייעוד  בכל   והתכליות 
ט. קביעת הוראות ותנאים סביבתיים לשמירת איכות הסביבה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 
פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, טל' 08-6263806. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 

באר טוביה, באר טוביה, טל' 08-8503404.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 7/ מפ/ 1017

שם התכנית: מיתקן פוטו–וולטאי, קיבוץ ניר יצחק
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה- 1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבנייה 
 ,1017 מפ/   /7 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  שמעונים  ולבנייה 
 ,35 תמא/  לתכניות  כפיפות   ,10 ד/   /10 תמא/  לתכנית  פירוט 

תמא/ 34/ ב/ 5, תממ/ 4/ 14, תמא/ 34/ ב/ 4.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

יצחק.  ניר  קיבוץ  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה X 140.600.00, קואורדינטה Y 573.400.00. גבולות 
וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 

גוש: 100307 מוסדר, חלק, חלקי חלקות: 20, 36, 42, 46, 47.

ניר  בקיבוץ  פוטו–וולטאי  מיתקן  הקמת  התכנית:  מטרת 
יצחק.

קרקע  מעורב  ייעוד  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
תנאים  קביעת  ב.  מוצעת.  ודרך  הנדסיים  ומיתקנים  חקלאית 
מגה–וואט.  כ–10  של  בהספק  פוטו–וולטאי  מיתקן   להקמת 
בנייה.  הוראות  קביעת  ד.  המותרים.  השימושים  קביעת   ג. 
ושירותים.  תשתיות  כולל  השטח  לפיתוח  הוראות  קביעת   ה. 
קביעת  ז.  וחקלאיות.  נופיות  סביבתיות  הנחיות  קביעת  ו. 

התנאים למתן היתר בנייה והתנאים בהיתר.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים  משרד  של 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263806 טל' 

המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, שדרות, טל' 08-6899696.
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בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 7/ 03/ 225/ 3
שם התכנית: כרם שלום

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר   ,1965 התשכ"ה-   והבנייה, 
לתכנית  ביטול   ,225/03/7 לתכנית  שינוי   ,3  /225  /03  /7

1/225/03/7, פירוט לתכנית תמא/10/ד/10.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

שלום. כרם  יישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קיבוץ   .Y 571.000.00 קואורדינטה   ,X 131.750.00 קואורדינטה 
התכנית: גבולות  אשכול.  אזורית  מועצה  בתחום  שלום  כרם 
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 100303, 
חלקי   ,8  ,7 במלואן:  חלקות   ,100305 גוש:   .2  ,1 חלקות:  חלקי 

חלקות: 1 - 6, 9, 10, 12, 17, 21, 25, 27.

שטחי  להסדרת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
הבינוי והפיתוח של קיבוץ כרם שלום, על ידי שינויים בייעודי 

קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בנייה.

לקרקע  ממגורים  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
חקלאית. 2. שינוי ייעוד מאזור ספורט למגורים. 3. שינוי ייעוד 
ממגורים  ייעוד  שינוי   .4 ולאחסנה.  לתעשייה  משק  ממבני 
בלא  משטח  ייעוד  שינוי   .5 וחינוך.  ציבור  מוסדות  למבנים, 
שינוי   .6 הנדסיים.  ולמיתקנים  לאחסנה  משק,  למבני  ייעוד 
ייעוד מבית עלמין לקרקע חקלאית. 7. שינוי ייעוד מתעשייה 
לחניה. פתוח  ציבורי  משטח  ייעוד  שינוי   .8 תדלוק.   לתחנת 
וכן,  ציבוריות  וחניות  דרכים  לקיבוץ,  גישה  דרך  הסדרת   .9
זכויות  הנחיות,  קביעת   .10 ביטחון.  לסידורי  היקפית  רצועה 

ומגבלות בנייה. 11. ביטול תכנית מס' 1/225/03/7.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6288 עמ'  התשע"א,   ,6288 הפרסומים  ובילקוט   05/08/2011

בתאריך 31/08/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-6263795 טל' 
ולבנייה שמעונים, שדרות, טל' 08-6899696, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.pnim.gov.il ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

אבי הלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום  

מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

18/מק/2067", שינוי לתכניות 1/166/03/18, 166/03/18.

שכ'  מלאכי,  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
פארק תעשיות, רח' ארגז 5 - גוש 2916, חלקות 61-50, 81, 82, 

99 בשלמותן, ח"ח 98, 100, 101.

עיקרי הוראות התכנית: איחוד מגרשים בייעוד תעשייה 
ושינוי במערכת הדרכים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4.11.2011 ובילקוט הפרסומים 6396, התשע"ב, עמ' 3234.

לתכנון  המקומית  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
1, קריית מלאכי 70900,  ז'בוטינסקי  ולבנייה קרית מלאכי, רח' 
ולבנייה  ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון   ,08-8608704 טל' 
מחוז הדרום, ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263785, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מוטי מלכה  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה קרית מלאכי  

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 

מס' 7/מק/2137", שינוי לתכנית מפורטת 7/במ/36.

גוש   - מעגלים  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
100600, מוסדר חלק, חלקה 4, ח"ח 68, 73; מגרש: 306.

קדמי-מערבי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
א' לקומת קרקע  בנייה מקומה  זכויות  ניוד  ב(  מ';  ל–3  מ'  מ–5 

בשיעור של 7%; ג( הגדלת תכסית מ–180 מ' ל–190 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6.8.2010 ובילקוט הפרסומים 6153, התשע"א.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן  שמעונים,  ולבנייה  לתכנון 
בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  הדרום,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

צביקה קדמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שמעונים  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 48065-01-12

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

ובעניין פירוק חברת אשד צמיגים בע"מ, ח"פ 51-077570-3.

והמבקשים: רויטל נוי, גדי רבינוביץ, רונית רבינוביץ, ע"י ב"כ 
ז'בוטינסקי 7, מגדל משה  ו/או טל קדש, מרח'  עו"ד רמי בובליל 
אביב, קומה 27, רמת גן 52520, טל' 03-6121281, פקס' 03-6243528.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.5.2012, בשעה 8.30.



3429 17.4.2012 התשע"ב,  בניסן  כ"ה   ,6402 הפרסומים  ילקוט 

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 13.30, 

ביום 25.4.2012.

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

טל קדש, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פש"ר 55282-02-12

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

ובעניין פירוק חברת אי אי אס אר מחקר ופיתוח בע"מ.

איל  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,050109321 ת"ז  אורי,  אדית  והמבקשת: 
מרח'  אביב,  בתל  לסיוע משפטי  מינוי מטעם הלשכה  לפי  רוזין, 

ברנדיס 7, תל אביב 62001, טל' 03-69535445, פקס' 03-6953557.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.2.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.5.2012, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

 ,03-6953557 בפקס'  למבקשת  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה, לא יאוחר משעה 10.00, ביום 2.5.2012.

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

איל רוזין, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 19977-03-12

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

צריכה  מוצרי   - שיווק  רשתות  אייס  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ )בהקפאת הליכים(, ח"פ 51-200369-0.

ב"כ  ע"י  עובדי החברה,  וכ–1,170  נעאלוה  רוני  והמבקשים: 
זיגדון,  נעמה  ו/או  סעדיה-מילגרום  ו/או שרון  רונן  אופיר  עו"ד 
מרח' אבן גבירול 52, תל אביב 64364, טל' 03-6911808, פקס' -03
6964670, ו/או עו"ד ליזה חדש ו/או תומר דוד, מרח' דרך בן גוריון 1 

)מגדלי ב.ס.ר.( בני ברק 51201, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.3.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.5.2012, בשעה 13.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 

לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 2.5.2012.

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

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  

שם האגודה: רפתני ניר בנים - אגודה שיתופית בע"מ.  )1(
מס' האגודה: 57-005568-1.  

המען: ד"נ לכיש צפון, ניר בנים 79525.  
תאריך רישום: כ' באדר התשע"ב )14 במרס 2012(.  

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

שם האגודה: אביזרי צנרת SPEF - אגודה שיתופית חקלאית   )2(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005569-9.  
המען: ד"נ חפר, מצר 38820.  

תאריך רישום: כ' באדר התשע"ב )14 במרס 2012(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: חוצות אילות - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )3(
מס' האגודה: 57-005570-7.  

המען: ד"נ חבל אילות, אילות 88805.  
תאריך רישום: כ' באדר התשע"ב )14 במרס 2012(.  

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

שם האגודה: בשותף - קואופרטיב לצרכנות בע"מ.  )4(
מס' האגודה: 57-005571-5.  

המען: רח' הנביאים 68, כניסה 7, ירושלים.  
תאריך רישום: כ' באדר התשע"ב )14 במרס 2012(.  

סוג ראשי: צרכנות.  
סוג משני: שירותים.  

שם האגודה: הרשת האלטרנטיבית - אגודה שיתופית לקידום   )5(
הרפואה הטבעית התרבות הרוחנית והסולידריות החברתית 

בע"מ.
מס' האגודה: 57-005572-3.  

המען: רח' המסגר 60, תל–אביב-יפו 61571.  
תאריך רישום: כ' באדר התשע"ב )14 במרס 2012(.  

סוג ראשי: שונות.  
סוג משני: שונות.  

חקלאית  שיתופית  אגודה   - כנרת  חקלאות  האגודה:  שם   )6(
בע"מ.
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מס' האגודה: 57-005573-1.  
המען: ד"נ עמק הירדן, כנרת )קבוצה( 15118.  

תאריך רישום: כ' באדר התשע"ב )14 במרס 2012(.  
סוג ראשי: חקלאות.   

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  
שם האגודה: חפר אנרגיות - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )7(

מס' האגודה: 57-005574-9.  
המען: ד"נ עמק חפר, אחיטוב 38855.  

תאריך רישום: כ' באדר התשע"ב )14 במרס 2012(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שיתופית  אגודה   - צבי  טירת  מתיישבי  האגודה:  שם   )8(
להתיישבות קהילתית בע"מ.
מס' האגודה: 57-005575-6.  

המען: ד"נ עמק בית שאן, טירת צבי 10815.  
תאריך רישום: כ' באדר התשע"ב )14 במרס 2012(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

כ' באדר התשע"ב )14 במרס 2012(
אורי זליגמן  

                                             רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי סיווג אגודות

להלן נתונים בעניין האגודות:  )1(

שם האגודה: קיבוץ גבולות.  

מס' האגודה: 57-000616-3.  

המען: ד"נ חלוצה 85525.  

תאריך רישום: י"ז בחשוון התש"ז )11 בנובמבר 1946(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: קיבוץ מתחדש.  

שם האגודה: קיבוץ קליה.  )2(

מס' האגודה: 57-002265-7.  

המען: ד"נ ערבות הירדן, קליה 90666.  

תאריך רישום: י"ט באב התשל"ג )17 באוגוסט 1973(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: קיבוץ מתחדש.  

י"ט באדר התשע"ב )13 במרס 2012(
אורי זליגמן  

                                             רשם האגודות השיתופיות

הודעות על שינוי שמות אגודות
השם הקודם: רודד - אגודה חקלאית שיתופית בע"מ.  )1(

חקלאית  שיתופית  אגודה   - רודד  חוות  החדש:  השם   
בע"מ.

מס' האגודה: 57-002807-6.  

מיום: י"ב באדר התשע"ב )6 במרס 2012(.  

שיתופית  אגודה  חוקוק  תעשיה  חקלאות  הקודם:  השם   )2(
חקלאית בע"מ.

חקלאית  שיתופית  אגודה   - חוקוק  טבע  החדש:  השם   
בע"מ.

מס' האגודה: 57-004356-2.  

מיום: י"ב באדר התשע"ב )6 במרס 2012(.  

י"ב באדר התשע"ב )6 במרס 2012(
אורי זליגמן  

                                             רשם האגודות השיתופיות

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

קובלט בע"מ
)ח"פ 51-164009-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 18.5.2012, בשעה 10.00, ברח' ליאון בלום 2, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גבריאל אביר, מפרק

ניו אייג' מרקטינג אנד קומיוניקיישן בע"מ
)ח"פ 51-139116-1(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,5.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
בלוך 48, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

אימביו בע"מ
)ח"פ 51-429306-7(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,5.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
בלוך 48, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק
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קפה רויטל בע"מ
)ח"פ 51-296984-1(

)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 18.7.2011, התקבלה החלטה 
מדרך  מוזסון,  רונן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

השלום 53, גבעתיים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן מוזסון, עו"ד, מפרק

הלברשטט אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-391887-0(

)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 5.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי הלברשטט, מרח' דב 

הוז 27, 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.

אלי הלברשטט, מפרק

הלברשטט אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-391887-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.7.2012, בשעה 17.00, במשרדה של עו"ד אשרת 
סופי של  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,12 חרוצים  יד  רח'  חורי, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלי הלברשטט, מפרק

חברה קדישא של המועצה הדתית אור-עקיבא
)ח"פ 51-357589-4(

)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 20.5.2012, בשעה 10.00, ברח' הרצל 5, נתניה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    ישראל חדאד, עו"ד, מפרק

מ.א.ר. סוכנויות בע"מ
)ח"פ 51-156358-7(

)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 22.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן אופיר, ת"ז 022240626, 

מגבעת חיים מאוחד, 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.

אורן אופיר, מפרק

מ.א.ר. סוכנויות בע"מ
)ח"פ 51-156358-7(

)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 21.5.2012, בשעה 14.00, בגבעת חיים מאוחד, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

                                    אורן אופיר, מפרק

בי.זי.בי עודד בע"מ
)ח"פ 51-276513-2(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק בצלאל, ת"ז 

005768540, מרח' רבי עקיבא 19, הרצליה, 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.

יצחק בצלאל, מפרק
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בי.זי.בי. עודד בע"מ
)ח"פ 51-276513-2(

)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 
עקיבא  רבי  ברח'   ,16.00 בשעה   ,21.5.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
19, הרצליה 46423, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק בצלאל, מפרק

דנה אסף בע"מ
)ח"פ 51-187431-5(

)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 21.5.2012, בשעה 11.00, בשד' רוטשילד 41, 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דנה אסף, מפרקת

ש.י.ר. )פנחס( השקעות בע"מ
)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 
11.00, אצל המפרק, רח' מנחם  22.5.2012, בשעה  תתכנס ביום 
בגין 11, קומה 31, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פנחס מנדלוביץ, עו"ד, מפרק

פלניאון תעשיות )1980( בע"מ
)ח"פ 51-084625-6(

)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 
תל   ,2 ויצמן  ברח'   ,14.00 22.5.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ברוך חכים, עו"ד, מפרק

ש.י.ר פיתוח )1989( בע"מ
)ח"פ 51-141216-5(

)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 
תל   ,2 ויצמן  ברח'   ,15.30 22.5.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ברוך חכים, עו"ד, מפרק

נעורים נכסים בע"מ
)ח"פ 51-312378-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.5.2012, בשעה 19.00, ברח' חיים עוזר 10, 
פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורי גז'בין, עו"ד, מפרק

דן-רון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בע"מ
)ח"פ 51-207255-4(

)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 24.5.2012, בשעה 19.00, ברח' חיים עוזר 10, 
פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורי גז'בין, עו"ד, מפרק

גרר אריאל )1999( בע"מ
)ח"פ 51-273072-2(

)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 26.5.2012, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין 
דנהירש ושות', רח' יגאל אלון 88, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    אודי דנהירש, עו"ד, מפרק
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סי. אי. בי. ישראל בע"מ
)ח"פ 51-427690-6(

)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 27.5.2012, בשעה 12.30, ברח' הרצוג 21, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    מרק צל, עו"ד, מפרק

לונדי בע"מ
)ח"פ 51-137060-3(

)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 27.5.2012, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין 
דנהירש ושות', רח' יגאל אלון 88, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

א.י.פולימרים הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-400284-9(

)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 
הגשת  לשם  ערה,  ברח'   ,14.00 בשעה   ,28.5.2012 ביום  תתכנס 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    יונס באסל, מפרק

ברייטסטאר קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-417767-4(

)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 29.5.2012, בשעה 17.00, ברח' ליפסקי 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.

                                    סבסטיאן אג'ימן, מפרק

אגיליה בע"מ
)ח"פ 51-159662-9(

)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 30.5.2012, בשעה 12.00, במשרדי החברה, רח' אוטו 
ורבורג 15, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אפרים שבתאי, מפרק

ע.ש. מטעמים בע"מ
)ח"פ 51-314881-7(

)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 30.5.2012, בשעה 10.00, ברח' הרצל 5, נתניה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    ישראל חדאד, עו"ד, מפרק

אי-קומביי בע"מ
)ח"פ 51-447115-0(

)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 
המפרק,  במשרד   ,16.00 בשעה   ,30.5.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  רח' ברקוביץ' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עופר בן יהודה, עו"ד, מפרק

ג'י.אי.בי. טכנולוגיות מתקדמות 2004 בע"מ
)ח"פ 51-352875-2(

)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 
כפר   ,16 רוטשילד  ברח'   ,16.00 בשעה   ,31.5.2012 ביום  תתכנס 
סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אורי בן ארי, עו"ד, מפרק
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עב-נע יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-289124-3(

)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 31.5.2012, בשעה 9.00, במשרד רואי חשבון 
דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,9 אילן  בר  רח'  ושות',  גסר-רשפי 
ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    סיגל וידנפלד, מפרקת

ארד"ט בע"מ
)ח"פ 51-247678-9(

)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 
 ,15 התמר  ברח'   ,12.00 בשעה   ,1.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אריה תמם, מפרק

א. אולשביצקי החזקות בע"מ
)ח"פ 51-255318-1(

)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 3.6.2012, בשעה 10.00, במלון חוף התמרים, 
רח' יונתן החשמונאי 1, עכו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אברהם אולשביצקי, מפרק

גולד קש אוקשיינס בע"מ
)ח"פ 51-429635-9(

)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 3.6.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אידלסון 
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.

                                    אלדר בר אור, מפרק

גוטפריד שיווק בע"מ
)ח"פ 51-166606-7(

)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 
רח'  10.00, אצל המפרקת,  3.6.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
סביון 22/18, נצרת עילית, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עליזה גוטפריד, מפרקת

נטוורק אפרט בע"מ
)ח"פ 51-425665-0(

)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 3.6.2012, בשעה 12.00, במשרד לאמעי סידר 
רהט צידון פינק עורכי דין, רח' דרך השלום 53, גבעתיים 53454, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    איל קינן, עו"ד, מפרק

קורויד בע"מ
)ח"פ 51-135732-9(

)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 
דורני  שלום  ברח'   ,17.00 בשעה   ,3.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
4/16, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ריקי וידנה, מפרקת

אינטראקטיב קומיוניקיישן סיסטמס )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-157526-8(

)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 14.6.2012, בשעה 10.00, במשרד עו"ד גיבור, 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.

                                    קוין זיו-אל, מפרק
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טרייד אין א.ר בע"מ
)ח"פ 51-179040-4(

)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 14.6.2012, בשעה 11.00, במשרד עו"ד גיבור, 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.

                                    אבנר תשבי, מפרק

אמ.בי.אמ. אחזקות )1992( בע"מ
)ח"פ 51-282751-0(

)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 
שטיינמץ  במשרד   ,12.00 בשעה   ,14.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הרינג גורמן ושות' עורכי דין, דרך מנחם בגין 23, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

                                    מנחם גורמן, מפרק

אלגרה ירושלים אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-388991-5(

)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 27.9.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב סטנגי, ת"ז 015304462, 
מרח' בן צבי 37, דירה 17, ירושלים 96260, טל' של ב"כ המפרק, 

עו"ד נחום אורן, 052-8376932, למפרק החברה.

יעקב סטנגי, מפרק

אלגרה ירושלים אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-388991-5(

)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 15.6.2012, בשעה 14.30, אצל עו"ד קורמן -
אורן, רח' הרב קוק 8, קומה 4, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    יעקב סטנגי, מפרק

נוצר תאנה השקעות ופיננסים בע"מ
)ח"פ 51-249493-1(

)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 17.6.2012, בשעה 10.00, במשרד עו"ד אשר 
5, ירושלים, לשם  ברק ושות', רח' יפו 216, שערי העיר, קומה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    גיא לוסקי, עו"ד, מפרק

ת.י.ב.א. תעשיות 2002 בע"מ
)ח"פ 51-333757-6(

)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 
רח'  המפרקת,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,20.6.2012 ביום  תתכנס 
1, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה  שברץ 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ענת עוזרי, רו"ח, מפרקת

י.ג.אלבויים השקעות 2000 בע"מ
)ח"פ 51-303337-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.6.2012, בשעה 9.00, במשרד קרמר-שפירא-שניידר 
עורכי דין, רח' דוד המלך 19, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גיל אלבויים, מפרק

ר.ג. תמר חקלאות בע"מ
)ח"פ 51-320413-1(

)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 
קרמר-שפירא- במשרד   ,9.30 בשעה   ,27.6.2012 ביום  תתכנס 

הגשת  לשם  ירושלים,   ,19 המלך  דוד  רח'  דין,  עורכי  שניידר 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    גיל אלבויים, מפרק
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סופטוור דאונלואד בע"מ
)ח"פ 51-441268-3(

)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 26.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לירון רוז, ת"ז 027482959, 

מרח' מרידור 15, 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.

לירון רוז, מפרק

גלרי פתרונות לטלקום בע"מ
)ח"פ 51-160802-8(

)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 28.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביחי דגני, ת"ז 51796134, 

מרח' אחוזה 117, רעננה, למפרק החברה.

אביחי דגני, מפרק

גלרי בית מערכות בע"מ
)ח"פ 51-217766-8(

)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 28.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביחי דגני, ת"ז 51796134, 

מרח' אחוזה 117, רעננה, למפרק החברה.

אביחי דגני, מפרק

מקספל בע"מ
)ח"פ 51-079374-8(

)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 24.12.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים פלדמן, ת"ז 12011995, 

מרח' טורי זהב 59, אלקנה, 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.

חיים פלדמן, מפרק

ג'קי צבי ניהול וייזום בע"מ
)ח"פ 51-379754-8(

)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 14.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נוריאל אור, מרח' רבי 

משה בן נחמן 7/4ב, 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.

נוריאל אור, עו"ד, מפרק

שי מאיר בטחון בע"מ
)ח"פ 51-227738-5(

)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 22.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיר שי, מרח' דרך 

בן צבי 84, תל אביב 68104, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאיר שי, עו"ד, מפרק

שי מאיר בטחון, יזמות ומבצעים )1999( בע"מ
)ח"פ 51-279047-8(

)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 22.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיר שי, מרח' דרך 

בן צבי 84, תל אביב 68104, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאיר שי, עו"ד, מפרק

כלנית  )א.ד.מ.( סוכנויות )1994( בע"מ
)ח"פ 51-203882-9(

)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 
ת"ז  אבגי,  דוד  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

67786541, מדרך מנחם בגין 65, 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.

דוד אבגי, רו"ח, מפרק

ברודווי דנה בע"מ
)ח"פ 51-216928-5(

)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 לאחר הצהרת הדירקטוריון על כושר 
פירעון, ולמנות את תום שפלר, מרח' הצופים 10, 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.

תום שפלר, מפרק

יזמות סופה - חולית )1995( בע"מ
)ח"פ 51-210321-9(

)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 12.3.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  רויזן,  צבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

קרליבך 1, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צבי רויזן, עו"ד, מפרק

א.בהוטל ייעוץ והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-408330-2(

)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 18.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישראל חדאד, מרח' 
 ,09-8625898 פקס'   ,09-8622060 טל'   ,42400 נתניה   5 הרצל 

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.

ישראל חדאד, עו"ד, מפרק

מגרשים 75 ו–76 מרכז מסחרי חדש בע"מ
)ח"פ 51-028432-6(

)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 18.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנחס וגנר, מרח' אוגרית 

15, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
הודעה זו, למען רו"ח רוז'נסקי, הליפי, מאירי ושות', רח' אבא 

הלל סילבר 16, רמת גן.

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

פנחס וגנר, מפרק

הוליסטיכייף בע"מ
)ח"פ 51-306064-0(

)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 18.3.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  ישעיה,  ירון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 35, מגדל תאומים 2, רמת גן, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון ישעיה, עו"ד, מפרק

רעיונות של חברים בע"מ
)ח"פ 51-267492-0(

)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 20.3.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  סלובטיק,  עמית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

23976244, מרח' וילנסקי 4, 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.

עמית סלובטיק, מפרק

ר.י.א. פרנקל בע"מ
)ח"פ 51-325193-4(

)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 
לאחר   ,20.3.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את ישראל אוחנה, ת"ז 056736200, מרח' הגפן 12, קרית טבעון, 

למפרק החברה.

ישראל אוחנה, מפרק

אדג' נטוורקס בע"מ
)ח"פ 51-374123-1(

)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 
שכל  לאחר   ,20.3.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
תל   ,43 התרסי  מרח' שמעון   ,050354117 ת"ז  ארליכמן,  שמעון 

אביב, למפרק החברה.

שמעון ארליכמן, מפרק

יהלומי רז - רביד 1988 בע"מ
)ח"פ 51-128782-3(

)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 
לאחר   ,21.3.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את פנחס כהן, ת"ז 63757058, מרח' אנדריוס 4, נתניה, למפרק 

החברה.

פנחס כהן, מפרק

וייפר )ישראל( טכנולוגיות 96 בע"מ
)ח"פ 51-235993-6(

)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 
שכל  לאחר   ,21.3.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
הרצליה,   ,96/20 הנשיא  יהודה  מרח'   ,59137802 ת"ז  נור,  דוד 

למפרק החברה. 

דוד נור, מפרק

משחק בדוק בע"מ
)ח"פ 51-337543-6(

)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 21.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוריה כובשי, מרח' נחל 

צין 28/1, מודיעין, 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.

מוריה כובשי, מפרקת

עמבר יועצים בע"מ
)ח"פ 51-438857-8(

)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 
שכל  לאחר   ,22.3.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
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החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
עו"ד עמיר ברנסון, ת"ז 002431005, מרח' נר הלילה 2, בית ינאי, 

למפרק החברה.

עמיר ברנסון, עו"ד, מפרק

לי גז בע"מ
)ח"פ 51-407447-5(

)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 
שכל  לאחר   ,22.3.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
שמעון ברגר, ת"ז 009353459, משד' הגעתון 36, נהריה, למפרק 

החברה.

שמעון ברגר, מפרק

ברנדס טוביאס בע"מ
)ח"פ 51-288815-7(

)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 25.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רחל שם טוב, מרח' 

בית הדפוס 12, אגף A, ירושלים 95483, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רחל שם טוב, עו"ד, מפרקת

ביתטק מדע בע"מ
)ח"פ 51-203183-2(

)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 
שכל  לאחר   ,25.3.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
אלדד מניב, ת"ז 24296147, מרח' החצב 3, רמת אפעל, למפרק 

החברה.

אלדד מניב, מפרק

אל.סי יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-340010-1(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.3.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון אבינועם, ת"ז 

004817433, מרח' תובל 21, 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.

אלון אבינועם, מפרק

סילברסטאר מוצרי נייר בע"מ
)ח"פ 51-364880-8(

)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 25.3.2012, התקבלה החלטה 
גלית טבלוב, מרח'  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 

הדובדבן 26, ראשון לציון, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

גלית טבלוב, עו"ד, מפרקת

קרן בן ולאון יעקבסון 

)ח"פ 51-045376-4(

)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 25.3.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  כץ,  אופיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

008074890, מדרך מנחם בגין 52, 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.

אופיר כץ, עו"ד, מפרק
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פמדן בע"מ
)ח"פ 51-414427-8(

)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 
שכל  לאחר   ,25.3.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
יהוד-מונוסון,   ,8 003854544, מרח' הפנינים  אפרים חגאי, ת"ז 

למפרק החברה.

אפרים חגאי, מפרק

רזים - ייעוץ תכנון בנין השקעות בע"מ
)ח"פ 51-087303-7(

)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 26.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלכס רז, מרח' גלבוע אמיר 

19/20, תל–אביב-יפו, 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.

אלכס רז, מפרק

חן גדרה בע"מ
)ח"פ 51-417050-5(

)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 26.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחזאל קורן, מרח' בן גוריון 

38, גדרה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   10 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 קורן, מפרק

ארנס את כדורי השקעות בנדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-266130-7(

)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 

שכל  לאחר   ,26.3.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
תקוה,  פתח   ,46 ציון  חובבי  מרח'   ,43294537 ת"ז  כדורי,  עזרא 

למפרק החברה.

עזרא כדורי, מפרק

תבניות רגבה-קל בע"מ
)ח"פ 51-024157-3(

)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 
שכל  לאחר   ,26.3.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
למפרק   ,22804 רגבה  מקיבוץ   ,03539087 ת"ז  שמואלי,  אליעזר 

החברה. 

אליעזר שמואלי, מפרק

ר.ד. תנופה - יוזמות בשיווק בע"מ
)ח"פ 51-278589-0(

)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 
שכל  לאחר   ,26.3.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
רונן לוי, ת"ז 022035182, מבית מס' 1, מושב אמץ 38870, למפרק 

החברה.

רונן לוי, מפרק

טל גזית בע"מ
)ח"פ 51-297353-8(

)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 26.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן וילנר, מרח' משה 

לוי 11, בית UMI, 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.

ערן וילנר, עו"ד, מפרק
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שניצל טעמים בע"מ
)ח"פ 51-437967-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

החברות  לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.3.2012, לאחר שכל החברים ויתרו 
התקבלה  מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על 
ת"ז  הייפרט,  ראובן  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  החלטה 

053237798, מדרך מנחם בגין 44, תל אביב, למפרק החברה.

ראובן הייפרט, מפרק

חלקה 397 בגוש 6045 בע"מ
)ח"פ 51-027398-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.3.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהובה עירון, ת"ז 

008523938, מרח' לויטן יצחק 8, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אהובה עירון, מפרקת

א.ס. דיור ובניין הצפון בע"מ
)ח"פ 51-277031-4(

)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 26.3.2012, התקבלה החלטה 
גל, ת"ז 030185458,  יוסי  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

מרח' צפרירים 37, נופית 36001, 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.

יוסי גל, מפרק

דר' הקסלמן יגאל בע"מ
)ח"פ 51-328402-6(

)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 

לאחר   ,27.3.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את יגאל הקסלמן, ת"ז 064684137, מרח' בן גוריון 8, כפר סבא, 

למפרק החברה.

ד"ר יגאל הקסלמן, מפרק

ליברטי בל בע"מ
)ח"פ 51-364519-2(

)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 27.3.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  שרף,  איתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

תובל 11, 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.

איתי שרף, עו"ד, מפרק

חלומית - מסעדה חלבית בע"מ
)ח"פ 51-212560-0(

)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 27.3.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  אליהו שלפוברסקי,  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

003571494, מכפר קיש 19330, למפרק החברה.

אליהו שלפוברסקי, מפרק

יהלום אחזקות ויזום בע"מ
)ח"פ 51-234638-8(

)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 27.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהרון שוורץ, מרח' 

השומר 4, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 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.

אהרון שוורץ, עו"ד, מפרק
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הסעות מוטלק בע"מ
)ח"פ 51-195997-5(

)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 27.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוחמד אבו ריא, מסכנין, 

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.

מוחמד אבו ריא, מפרק

קונסול מדיה בע"מ
)ח"פ 51-393068-5(

)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 28.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילנית פנר, מרח' דורות 3, 

חיפה 32204, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אילנית פנר, מפרק

משאבים החזקות )מגן 1993( בע"מ
)ח"פ 51-183652-0(

)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 28.3.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  יוסי עבאדי,  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

אבא הלל סילבר 16, רמת גן 52506, 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.

יוסי עבאדי, עו"ד, מפרק

סאנדרס )טי.או.אי( השקעות בע"מ
)ח"פ 51-129078-5(

)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 29.3.2012, התקבלה החלטה 
קלימברג,  מיכל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ת"ז 027100197, מרח' ההגנה 25, ראשון לציון 75706, למפרקת 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיכל קלימברג, עו"ד, מפרקת

י.א.ג. אסתטיק מרפאות בע"מ
)ח"פ 51-372399-9(

)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 30.3.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  אבידן,  אוריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ההסתדרות 23, אור יהודה, 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.

אוריאל אבידן, מפרק

טויטו יעקב בע"מ
)ח"פ 51-217167-9(

)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 
1.4.2012, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, ת"ז 

050644335, מרח' בגין 5/3, יהוד 56478, 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.

צביקה גרוס, מפרק
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יורוקום קפיטל חיתום בע"מ
)ח"פ 51-386028-8(

)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 1.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמי ברלב, מרח' דב 

פרידמן 2, רמת גן 52503, 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.

עמי בר לב, עו"ד, מפרק

מוסך מדינה משה בע"מ
)ח"פ 51-265727-1(

)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 
1.4.2012, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, ת"ז 

050644335, מרח' בגין 5/3, יהוד 56478, 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.

צביקה גרוס, מפרק

טליה הפקות בע"מ
)ח"פ 51-132329-7(

)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 
שכל  לאחר   ,28.3.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
כרם,  עין   ,11 הצופית  שביל  מרח'   ,26122226 ת"ז  נון,  בן  בניה 

ירושלים 95742, למפרק החברה.
בניה בן נון, מפרק

ליפאן מוטורס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-427148-5(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 

סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.5.2009, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר שנדל, מרח' דרך 

ירושלים 6/42, רחובות 76631, 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 1.6.2012, בשעה 
16.00, 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.

                                    אמיר שנדל, מפרק

נוביטרייד )ישראל( 1994 בע"מ
)ח"פ 51-206526-9(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז ברנרד, מרח' האג 

23, חיפה, 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.

                                    ארז ברנרד, מפרק

קבוצת נ.ש. - ש.ב.ת. הנדסה בינוי והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-452326-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
בנימין שניידר, מרח'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי 

סימון הרברט 13, ראשון לציון, 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.

                                    בנימין שניידר, מפרק
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עתידך נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-344962-9(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן סממה, מרח' שי 

עגנון 20, 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.

 ,26.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' רמב"ם 10, רעננה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    איתן סממה, מפרק

מועדון 901 בע"מ
)ח"פ 51-337506-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  מוסה,  סגלית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

יבניאל שמואל 8, קרית אתא, 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 26.6.2012, 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.

                                    סגלית מוסה, מפרקת

ד"ר זלוטוגורסקי בע"מ
)ח"פ 51-324541-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה לוטן-זלוטוגורסקי, 

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 1.7.2012, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, רח' מבוא דובדבן 1, מבשרת ציון, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    חנה לוטן-זלוטוגורסקי, מפרקת

מוטי קאשי תכשיטנות בע"מ
)ח"פ 51-316562-1(

)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 14.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי קאשי, מרח' רחל 

1א, 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 1.7.2012, 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.

                                    מרדכי קאשי, מפרק

דניאל קדים בע"מ
)ח"פ 51-359512-4(

)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 6.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
קדים, למפרק  דניאל  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי 

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 1.7.2012, בשעה 
הגשת  לשם  הרצליה,   ,12 נחמיה  רח'  החברה,  במשרדי   ,10.00
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    דניאל קדים, מפרק
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א.ר.פ. נכסי פרס בע"מ
)ח"פ 51-362794-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
למפרק  פרס,  אריה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

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.

 ,1.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' שמעון בן צבי 14, גבעתיים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    אריה פרס, מפרק

דמול אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-300766-6(

)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 15.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איל דמול, מרח' נצח 

ישראל 19, הוד השרון, 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 1.7.2012, 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.

                                    איל דמול, מפרק

פלה שפירא בע"מ
)ח"פ 51-433479-6(

)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 11.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון שפירא, 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.

 ,1.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
אביב,  תל  מוסינזון 43,  יגאל  רח'  בשעה 10.00, במשרדי החברה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    דורון שפירא, מפרק

תחנת לוטו טוטו ככר רבין ת"א בע"מ
)ח"פ 51-316866-6(

)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 25.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי זיו, מרח' חזקיהו 

המלך 11, 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 15.7.2012, 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.

                                    רועי זיו, מפרק

סביבונית בע"מ
)ח"פ 51-341368-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סער רוסמן, מרח' 
ויצמן 2, בית אמות השקעות, תל אביב, טל' 03-6070600, 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.

 ,26.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי ליפא מאיר ושות', עורכי דין, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    סער רוסמן, עו"ד, מפרק
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תעשיות סיליקון ויזמות - ירושלים בע"מ
)ח"פ 51-404206-8(

)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 26.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון שטרן, מרח' נחום 

חפצדי 5, בית עופר, ירושלים 95484, 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.

 ,26.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לויצקי  כהן,  טולצ'ינסקי, שטרן, מרציאנו,  בשעה 12.00, במשרדי 
ושות', עורכי דין, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון שטרן, מפרק

א. א. יעל 2 בע"מ
)ח"פ 51-299725-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון שטרן, מרח' נחום 

חפצדי 5, בית עופר, ירושלים 95484, 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.

 ,26.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לויצקי  כהן,  טולצ'ינסקי, שטרן, מרציאנו,  בשעה 12.00, במשרדי 
ושות', עורכי דין, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון שטרן, מפרק

גושפנקא בע"מ
)ח"פ 51-298016-0(

)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 26.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון שטרן, מרח' נחום 

חפצדי 5, בית עופר, ירושלים 95484, 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.

 ,26.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לויצקי  כהן,  טולצ'ינסקי, שטרן, מרציאנו,  בשעה 12.00, במשרדי 
ושות', עורכי דין, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון שטרן, מפרק

א. ב יעל 1 בע"מ
)ח"פ 51-299727-1(

)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 26.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון שטרן, מרח' נחום 

חפצדי 5, בית עופר, ירושלים 95484, 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.

 ,26.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לויצקי  כהן,  טולצ'ינסקי, שטרן, מרציאנו,  בשעה 12.00, במשרדי 
ושות', עורכי דין, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון שטרן, מפרק

יפו טי.אל.וי שיווק ותפעול בע"מ
)ח"פ 51-471024-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמיר ריחן, מנמל יפו 

68033, טל' 052-8831877, 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 29.7.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    סמיר ריחן, מפרק
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מ.א. רעיונות בע"מ
)ח"פ 51-364225-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 30.7.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, 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.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

אסטר בראל בע"מ
)ח"פ 51-409527-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 30.7.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, 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.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

סאבווי - סטריאו לרכב בע"מ
)ח"פ 51-192851-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 30.7.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, 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.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

קלאס איי מערכות שמע
)ח"פ 51-350990-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 30.7.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, 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.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

ארזי רועי בע"מ
)ח"פ 51-207500-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 30.7.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, 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.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת
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תריסר השקעות בע"מ
)ח"פ 51-195492-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 30.7.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, 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.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

אם אנד אי האוס בע"מ
)ח"פ 51-156695-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 30.7.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, 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.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

עודד קליין סטודיוס בע"מ
)ח"פ 51-368186-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 30.7.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, 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.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

פארק כנרת בע"מ
)ח"פ 51-399669-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 30.7.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, 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.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

גלובל ג'י. סי. קום בע"מ
)ח"פ 51-345172-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 30.7.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, 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.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת
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ר.ר.ג. ניהול בע"מ
)ח"פ 51-309130-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 30.7.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, 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.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

זיסו מדיה בע"מ
)ח"פ 51-402521-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 30.7.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, 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.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

ג.מ.ד. מולטיטק בע"מ
)ח"פ 51-263213-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 30.7.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, 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.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

תכשיט עתיק בע"מ
)ח"פ 51-264191-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 30.7.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, 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.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

או. זד טופ - סיט בע"מ
)ח"פ 51-446378-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 30.7.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, 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.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת
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עדיאם בע"מ
)ח"פ 51-230166-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 30.7.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, 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.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

אורבר )א.ב.( ייעוץ, ניהול ואחזקות )2000( בע"מ
)ח"פ 51-297557-4(

)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 28.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חיים הלפרין, מרח' 

אבא הלל סילבר 7, רמת גן, טל' 03-6136569, 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 1.8.2012, בשעה 
15.00, במשרדי חברת ברנע יעוץ כלכלי ופיננסי בע"מ, רח' ז'בוטינסקי 
7, מגדל משה אביב, קומה 49, 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 הלפרין, עו"ד, מפרק

אם.איי.די. הפקות טלוויזיה בע"מ
)ח"פ 51-352495-9(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון מעוז, מרח' חיים בר 

לב 9, קרית אונו, טל' 054-6600244, 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 2.8.2012, בשעה 
גן,  רמת  נוח,  בית   ,155 ז'בוטינסקי  רח'  המפרק,  במשרדי   ,12.00
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    אלון מעוז, מפרק

ציון את אבי מערכות חשמל ותקשורת בע"מ
)ח"פ 51-248233-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, מרח' בגין 

5/3, יהוד 56478, טל' 052-2314484, 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 5.8.2012, בשעה 
14.00, 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.

                                    צביקה גרוס, מפרק

אינטר-דקור שי סלע בניה ושיפוצים בע"מ
)ח"פ 51-207283-6(

)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 29.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, מרח' בגין 

5/3, יהוד 56478, טל' 052-2314484, 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 6.8.2012, בשעה 
14.00, 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.

                                    צביקה גרוס, מפרק




