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הודעה על מינוי יושבת ראש הרשות לשירותים 
ציבוריים )חשמל(

לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996

החשמל,  משק  לחוק  22)ב(  סעיף  לפי  כי  בזה,  מודיעים 
האנרגיה  שר  הצעת  לפי  הממשלה,  מינתה  התשנ"ו-11996, 
 ,027931492 ת"ז  פרקש-הכהן,  אורית  את  האוצר,  ושר  והמים 
במקום  )חשמל(,  ציבוריים  לשירותים  הרשות  ראש  ליושבת 

אמנון שפירה2. 

ג' בניסן התשע"ב )26 במרס 2012(
)חמ 2713—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 208.

2  י"פ התשס"ז, עמ' 290.

 הודעה על מינוי שגריר ישראל בסין ושגריר
לא תושב למונגוליה

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים  בזה, כי בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה 
את  למנות  הממשלה  החליטה  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
תושב  לא  ושגריר  בסין,  ישראל  שגריר  לתפקיד  וילנאי  מתן 

למונגוליה.

תוקף המינוי מיום סיום תפקידו של השגריר המכהן עמוס 
נדאי. 

י' באדר התשע"ב )4 במרס 2012(
)חמ 1173—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.

מינוי מפקחים
לפי חוק חג המצות )איסורי חמץ(, התשמ"ו-1986

)איסורי  המצות  חג  לחוק  4)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
חמץ(, התשמ"ו-11986 )להלן - החוק(, אני ממנה את הרשומים 
קרית  עיריית  שהגישה  ומפקחים  פקחים  רשימת  מתוך  מטה, 
בעירייה,  כפקחים  והמשמשים  העירייה(,   - )להלן  מוצקין 

למפקחים לעניין החוק בתחום העירייה:

דב בין, ת"ז 027991041

טל בן טוב, ת"ז 036100063

המינוי ייכנס לתוקף ביום י"ד בניסן התשע"ב )6 באפריל 
2012( ויהיה בתוקף כל עוד לא בוטל וכל עוד המפקח משמש 

בתפקידו. 

ה' בניסן התשע"ב )8 במרס 2012(
)חמ 2031—3(  

אליהו ישי  
שר הפנים  __________

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 220.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2)ב()2( ו–48א)א( לחוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, אני ממנה את מרדכי 
מרדכי, ת"ז 53357869, לנציגי במועצה הארצית לתכנון ולבנייה 

ת"ז  הירש-שרמן,  טלי   ,031936289 ת"ז  קראוס,  אילת  ואת 
025692518, ונחום זאב פלד, ת"ז 003159837, לממלאי מקומו.

לחוק,  ו–48א)א(  2)ב()4(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
גנון,  עינת  את  ממנה  אני  מינויים,  לבדיקת  הוועדה  ובאישור 
ת"ז 028051928, לנציגה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון 
ובנייה, במועצה הארצית לתכנון ולבנייה, ואת אילת קראוס, 
זאב  ונחום   ,025692518 ת"ז  הירש-שרמן,  טלי   ,031936289 ת"ז 

פלד, ת"ז 003159837, לממלאי מקומה. 
י"ג באדר התשע"ב )7 במרס 2012(

)חמ 3-7-ה1(  
אריאל אטיאס  

שר הבינוי והשיכון  

מינוי נציגת שר הבינוי והשיכון וממלאי מקומה 
בוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  הראשונה  לתוספת   )3(2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ולפי סעיף 48א לחוק האמור, 
בוועדה  לנציגתי   ,28051928 ת"ז  גנון,  עינת  את  ממנה  אני 
של  במקומה  פתוחים  ושטחים  חקלאית  קרקע  על  לשמירה 
סופיה אלדור, ואת אילן טייכמן, ת"ז 058508458, ואילת קראוס, 

ת"ז 031936289, לממלאי מקומה בוועדה האמורה.
י"ג באדר התשע"ב )7 במרס 2012(

)חמ 3-7-ה1(  
אריאל אטיאס  

שר הבינוי והשיכון  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התש"ן, עמ' 168.

מינוי נציגת שר הבינוי והשיכון וממלאות מקומה 
בוועדה לשמירת הסביבה החופית

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  לתוספת השנייה  3)א()7(  סעיף  לפי  בתוקף סמכותי 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ולפי סעיף 48א לחוק האמור, 
בוועדה  לנציגתי   ,28051928 ת"ז  גנון,  עינת  את  ממנה  אני 
ואת  אלדור,  סופיה  של  במקומה  החופית  הסביבה  לשמירת 
שולמית גרטל, ת"ז 014736755, ואילת קראוס, ת"ז 031936289, 

לממלאות מקומה בוועדה האמורה.
י"ג באדר התשע"ב )7 במרס 2012(

)חמ 3-7-ה1(  
אריאל אטיאס  

שר הבינוי והשיכון  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ד, עמ' 546.

מינוי יועץ בוועדת ערר
 לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,

התשכ"ט-1969

קבלנים  רישום  לחוק   )4(10 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
פי  על  ממנה  אני  התשכ"ט-11969,  בנאיות,  הנדסה  לעבודות 
את  במדינה,  הבניין  פועלי  של  ביותר  הגדול  הארגון  המלצת 
אהרון חנן, ת"ז 5106290, ליועץ המשתתף בדיוני ועדת הערר 
ומחווה דעתו אך לא משתתף בהכרעה, במקום רוזוליו רפאל, 

ת"ז 048460810.
ב' בניסן התשע"ב )25 במרס 2012(

)חמ 3-286(  
אריאל אטיאס  

שר הבינוי והשיכון  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התש"ן, עמ' 168.

__________
1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 218.
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מינוי חברים בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד )טיפול במפגרים(, 
התשכ"ט-11969, ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, אני ממנה 
לעניין  אבחון,  בוועדת  לחברים  רופאים,  מטה,  הרשומים  את 

החוק האמור:

אביב  תל  במחוז   -  033644667 ת"ז  זיו,  אילנה  שמרית  ד"ר 
מקום  כממלאת  גם  תכהן  האמורה  החברה  והמרכז; 

במחוזות ירושלים, באר שבע וחיפה והצפון.

ד"ר אהרון אברמוביץ, ת"ז 014588685 - במחוז ירושלים; החבר 
האמור יכהן גם כממלא מקום במחוזות תל אביב והמרכז, 

באר שבע וחיפה והצפון.

ד"ר גדעון ורדי, ת"ז 01052862 - במחוז באר שבע; החבר האמור 
יכהן גם כממלא מקום במחוזות תל אביב והמרכז, ירושלים 

וחיפה והצפון.

כ"ו באדר התשע"ב )20 במרס 2012(
)חמ 3-228(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"א, עמ' 78.

מינוי חברים בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד )טיפול במפגרים(, 
התשכ"ט-11969, ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, אני ממנה 
אבחון  בוועדת  לחברים  פסיכיאטרים,  מטה,  הרשומים  את 

במחוז חיפה והצפון, לעניין החוק האמור:

ד"ר יולי גייר, ת"ז 304529381

ד"ר מריה קומר קרדונצ'ק, ת"ז 2703152.

החברים האמורים יכהנו גם כממלאי מקום במחוזות תל 
אביב והמרכז, ירושלים ובאר שבע.

כ"ו באדר התשע"ב )20 במרס 2012(
)חמ 3-228(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"א, עמ' 78.

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
 ,039890629 ת"ז  אריעם,  מורן  את  ממנה  אני  התש"ך-11960, 
לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור במחוז תל אביב והמרכז. 

כ"ו באדר התשע"ב )20 במרס 2012(
)חמ 3-142(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
התש"ך-11960, אני ממנה את מלכה גוגנהיים, ת"ז 015574668, 

לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור, במחוז ירושלים. 

כ"ו באדר התשע"ב )20 במרס 2012(
)חמ 3-142(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.

מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין 
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  ממנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 
סדרי  לעניין  סוציאלית  לעובדת   ,017186602 ת"ז  דב,  בן  רותם 

דין לפי החוק האמור.

י"ד באדר התשע"ב )8 במרס 2012(
)חמ 3-143(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

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

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

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  משנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 
כך שבמקום   ,2028473049 ת"ז  דוידזון,  חזן  יהודית  של  מינויה 

"מועצה אזורית שגב שלום" יבוא "מרחבים". 

י"ד באדר התשע"ב )8 במרס 2012(
)חמ 3-143(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

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

2  י"פ התשנ"ט, עמ' 3455.

ביטול מינוי עובדת סוציאלית 
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966 

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ת"ז  אדד,  שרה  של  מינויה  את  מבטל  אני  התשכ"ו-11966, 
010718146, לעובדת סוציאלית במועצה אזורית מנשה לעניין 

החוק האמור. 

כ"ו באדר התשע"ב )20 במרס 2012(
)חמ 3-1769(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.
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מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

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

למבוגרים, לפי החוק האמור:

נעמה מנגן, ת"ז 052819174, במחוז ירושלים

שרון וסרמן, ת"ז 066474347, במחוז תל אביב והמרכז

חדווה כהן, ת"ז 024508533, במחוז תל אביב והמרכז

כ"ו באדר התשע"ב )20 במרס 2012(
)חמ 3-141-ה1(  

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

   עמ' 88.

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

]נוסח  המבחן  לפקודת   27 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ת"ז  גרטי,  מוסקל  דנה  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969,  חדש[, 
037385663, לקצינת מבחן למבוגרים, לפי החוק האמור, במחוז 

חיפה והצפון.

כ"ו באדר התשע"ב )20 במרס 2012(
)חמ 3-141-ה1(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

 1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, 

   עמ' 88.

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

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

לנוער, במחוז הדרום, לעניין החוק האמור:

בת אל עידו, ת"ז 034651836

פזית כהן, ת"ז 066542630

כ"ו באדר התשע"ב )20 במרס 2012(
)חמ 3-141-ה2(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

 1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, 

   עמ' 88.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-
11958, ולאחר התייעצות עם הרשות המקומית, אני ממנה את 
ערר  בוועדת  ציבור  לנציג   ,032235541 ת"ז  יהודה,  בר  שחר 

במחוז תל אביב, לפי החוק האמור.

__________
1  ס"ח התשי"ח, עמ' 103.

תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.

כ"ו באדר התשע"ב )20 במרס 2012(
)חמ 3-1082(  

משה כחלון  
                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-
11958, ולאחר התייעצות עם הרשות המקומית, אני ממנה את 
לחברה  סוציאלית,  עובדת   ,013868211 ת"ז  אוחנה,  אריאלה 

בוועדת ערר, במחוז חיפה, לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.

כ"ו באדר התשע"ב )20 במרס 2012(
)חמ 3-1082(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 103.

מינוי חברה בוועדת ערר
לפי תקנות הפיקוח על מעונות )תנאי המגורים וטיפול בזקנים 

עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים(, התשס"א-2001

על  הפיקוח  לתקנות  30)א(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
ותשושים  עצמאיים  בזקנים  וטיפול  המגורים  )תנאי  מעונות 
במעונות לזקנים(, התשס"א-12001, אני ממנה את חיה אוירבוך, 
ת"ז 005848049, מפקחת קהילה מחוזית במחוז תל אביב לחברה 
המפקחת  של  במקומה  האמורות  התקנות  לפי  ערר  בוועדת 

ניצה רונן, ת"ז 2008382723.

ב' בניסן התשע"ב )25 במרס 2012(
)חמ 3-1905(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ק"ת התשס"א, עמ' 338.

2  י"פ התשס"ה, עמ' 723.

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית מבשרת ציון
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
חברים  שבעה  בת  תהיה  ציון  מבשרת  הדתית  שהמועצה 

והרכבתי אותה כדלהלן:

מס' זהות ________________________      השם 
057427270 אבשלום מלכה 
031795636 יעקב אואקנין 
304784036 אלונה ליסיצה 
071087357 יוסף יעקב 
061527651 יוסף נסירי 
003240892 מנוחה בן נון 
040005274 יעקב בן גיגי 

__________
1  ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 826.
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תוקף המינוי מיום כ"ד באדר התשע"ב )18 במרס 2012(.

כ"ד באדר התשע"ב )18 במרס 2012(
)חמ 3-140-ה1(  

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת                     

מינוי נציגת השר להגנת הסביבה במועצה הארצית 
לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  2)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ת"ז  )קארו(,  שפר  אלונה  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965, 
022972749, לנציגתי במועצה הארצית לתכנון ולבנייה, כל עוד 

היא משמשת בתפקידה כמנהלת הכללית של המשרד.

אין בכך כדי לגרוע מתוקפו של מינוי ממלאי המקום.

י"א באדר התשע"ב )5 במרס 2012(
)חמ 3-7-ה1(  

גלעד ארדן  
השר להגנת הסביבה                     __________

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

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה 
חימר  נחל  הניקוז  שתכנית  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני 
"נגב מינרלים", שהחליטה  258 למפעל  בקטע שבין כביש מס' 
הניקוז  רשות  במשרדי  הונחה  המלח,  ים  ניקוז  רשות  עליה 
הנכללות  המקומיות  הרשויות  במשרדי  הונח  ממנה  והעתק 

בתחום רשות הניקוז.

ניקוז ים  ניתן להגיש לרשות  התנגדות לפי החוק האמור 
המלח, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז ים המלח, ד"נ ים 
המלח, נווה זוהר 86910.

י"א באדר התשע"ב )5 במרס 2012(
)חמ 3-71(  

אורית נוקד  
שרת החקלאות ופיתוח הכפר                     __________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

התשט"ו- הדיינים,  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
11955 )להלן - החוק(, ובהסכמת שר המשפטים, אני ממנה את 
אביב,  בתל  האזורי  הרבני  הדין  בית  אב  אלמליח,  יצחק  הרב 
נוסף על  בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, 

כהונתו בבית הדין הרבני האזורי.

בספטמבר   13( באלול התשע"ב  כ"ו  יום  עד  תוקף המינוי 
הגדול  הרבני  הדין  לבית  חדשים  דיינים  למינוי  עד  או   )2012

בידי נשיא המדינה לפי סעיף 5 לחוק, לפי המוקדם מביניהם.

כ"ו באדר התשע"ב )20 במרס 2012(
)חמ 3-403(  

שלמה משה עמאר  
                                         ראשון לציון הרב הראשי לישראל

__________                         נשיא בית הדין הרבני הגדול
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

התשט"ו- הדיינים,  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
11955 )להלן - החוק(, ובהסכמת שר המשפטים, אני ממנה את 
בבאר שבע,  הרבני האזורי  הדין  בית  אב  איגרא,  אליעזר  הרב 
נוסף על  בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, 

כהונתו בבית הדין הרבני האזורי.

בספטמבר   13( באלול התשע"ב  כ"ו  יום  עד  תוקף המינוי 
הגדול  הרבני  הדין  לבית  חדשים  דיינים  למינוי  עד  או   )2012

בידי נשיא המדינה לפי סעיף 5 לחוק, לפי המוקדם מביניהם.

כ"ו באדר התשע"ב )20 במרס 2012(
)חמ 3-403(  

שלמה משה עמאר  
                                         ראשון לציון הרב הראשי לישראל

__________                         נשיא בית הדין הרבני הגדול
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955 
)להלן - החוק(, ובהסכמת שר המשפטים, אני ממנה את הרב 
נחום פרובר, אב בית הדין הרבני האזורי בתל אביב, בהסכמתו, 
לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, נוסף על כהונתו בבית 

הדין הרבני האזורי.

בספטמבר   13( באלול התשע"ב  כ"ו  יום  עד  תוקף המינוי 
הגדול  הרבני  הדין  לבית  חדשים  דיינים  למינוי  עד  או   )2012

בידי נשיא המדינה לפי סעיף 5 לחוק, לפי המוקדם מביניהם.

כ"ו באדר התשע"ב )20 במרס 2012(
)חמ 3-403(  

שלמה משה עמאר  
                                         ראשון לציון הרב הראשי לישראל

__________                         נשיא בית הדין הרבני הגדול
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
עמק  האזורית  המועצה  גזבר  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
 ,053959029 ת"ז  מרדכי,  מוטי  המועצה(   - )להלן  המעיינות 
חובה  ותשלומי  ארנונה  גביית  לצורך  הגבייה,  על  לממונה 
לפי  קנסות  גבייתם של  ולצורך  דין  פי  על  למועצה  המגיעים 
משפט  בית  שפסק  התשל"ז-31977,  העונשין,  לחוק   70 סעיף 
לטובת המועצה בשל עבירות מהסוגים המפורטים בסעיף 55 
ולצורך  התשמ"ד-41984,  משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק 
העונשין  לחוק   70 בסעיף  כמשמעותם  קנסות  של  גבייתם 
המגיעים למועצה בשל עבירות שהן עבירות של ברירת משפט 
]נוסח משולב[,  228)א( לחוק סדר הדין הפלילי  כאמור בסעיף 

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3  ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התש"ם, עמ' 60.

4  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.
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התשמ"ב-51982, וכן לעניין גבייתם לפי סעיף 18 לחוק העבירות 
המינהליות, התשמ"ו-61985 )להלן - חוק העבירות המינהליות( 
של קנסות מינהליים שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה 
ניתן להטיל קנס בדרך  שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה 

מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.

ג' בניסן התשע"ב )26 במרס 2012(
)חמ 3-18(  

עמרם קלעג'י  
__________                     המנהל הכללי של משרד הפנים

5  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110.

6  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.

הודעה בדבר סמכותו של רשם בית דין לעבודה 
לפי צו בית הדין לעבודה )הגדלת סכום התובענות שבסמכות 

הרשם(, התשמ"ח-1988 

לעבודה  הדין  בית  לצו  2)ג(  סעיף  להוראות  בהתאם 
)הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם(, התשמ"ח-11988, 
)1 באפריל 2012(,  ט' בניסן התשע"ב  אני מודיע כי החל ביום 
הסכום של התובענות שבסמכותו של רשם בית הדין לעבודה 

הוגדל ל–42,500 שקלים חדשים2.

ג' בניסן התשע"ב )26 במרס 2012(
)חמ 3-730(  

משה גל  
__________                    מנהל בתי המשפט

1  ק"ת התשמ"ח, עמ' 690.

2  י"פ התשע"א, עמ' 3771.

אצילת סמכויות 
לפי תקנות הרוקחים )תכשירים(, התשמ"ו-1986 

לתקנות   1 בתקנה  "המנהל"  הגדרת  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  התקנות(,   - )להלן  התשמ"ו-11986  )תכשירים(,  הרוקחים 
אוצל לעובדי המדינה המנויים בטור א' להלן את הסמכויות 

לפי התקנות המנויות בטור ב' לצדו:

     טור א'
נושאי המשרות

          טור ב'
         התקנות

כל התקנותמנהל אגף הרוקחות

מנהל מחלקת הרישום
וסגנו

)ב()2(  12)א(,   ,10 עד   5 4)ב( 
ו–)ג(, 18, 20)2(, 21, 28)ב()2(

5, 7)ב(, 20)2(, 21, 28)ב()2(רכז ארצי לרישום

מנהל המחלקה לאבטחת
 איכות ובקרה רוקחית

5ב, 5ד, 6א, 29)ב(

12)א(, )ב()2(, )ב()3( ו–)ג(, 18מנהל מדור בקרה רוקחית

)א()4(, מנהל המכון וסגנו 7)א()1(,  6)א()3(,   ,5  ,1
)א()5( ו–)ב(, 12)א( ו–)ב()1(, 13, 

15)א( ו–)ב(, 17)א( ו–)ג(, 18

מפקח ארצי לתנאי
ייצוא נאותים

6)א()3(, 7)א()1(, )א()4( ו–)ב()2(, 
12)א( ו–)ב()1(, 15)א(, 18

1, 7)ב(, 15)א( ו–)ב(, 17)א( ו–)ג(מנהלי מעבדות

ראשי צוותים כימיה 
וביולוגיה

1, 7)ב(, 15)א( ו–)ב(, 17)א( ו–)ג(

7)א()1(, )א()4(, )א()5( ו–)ב(, מעריכי תיקים
12)ב()1(, 13, 17)א(

12)א(, 14, 16)ב(, 18, 29רוקחים מחוזיים

עובדי המחלקה למאבק
 בפשע הפרמצבטי

12)א(, 18

אצילת סמכויות זו באה נוסף על אצילת סמכויות קודמות.

כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(
)חמ 3-1655(  

                                                          רוני גמזו
                                       המנהל הכללי של משרד הבריאות

עדכון החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל 
בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה )534(

לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

ג' להחלטת  ו–)ג( שבפרק  15)א(  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
מועצת מקרקעי ישראל, שמספרה 534, בדבר שיעור חלקו של 
מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות 
 - )להלן   1)1992 ביוני   29( התשנ"ב  בסיוון  כ"ח  מיום  חכירה, 

ההחלטה(, אני קובע ומודיע כדלקמן:

"המחיר היסודי" בתוספת הראשונה להחלטה החל ביום   )1(
ט' בניסן התשע"ב )1 באפריל 2012(, יהיה כדלקמן:

ערכים לצורך חישוב מחיר יסודי:  

שקלים חדשים      

נחלה     )1(

        בעד שני דונם חלקת חצר בלא מחוברים        52,100

בעד מבני מגורים ומשק בנחלה   192,800  

בעד כל דונם מטע שלחין )הדרים,  

נשירים, זיתים בהשקאה מלאה( -  

9,300       עד גיל 5 שנים  

     מעל גיל 5 שנים   14,400

סובפטרופים )אבוקדו, מנגו, אפרסמון( -  

9,300      עד גיל 6 שנים  

     מעל גיל 6 שנים    14,400

פקן -  

9,300      עד גיל 5 שנים  

     מעל גיל 5 שנים   14,400

 9,300 בננות     

כרמי ענבים בהדליה, בהשקאה מלאה -  

     עד גיל 3 שנים    12,300

     מעל גיל 3 שנים   17,500

9,300 בעד כל דונם מטע בהשקאת עזר   

3,100 בעד כל דונם מטע בעל    

5,700 בעד כל דונם שלחין    

__________
1  י"פ התשנ"ג, עמ' 19; התשע"ב, עמ' 1711. __________

1  ק"ת התשמ"ו, עמ' 906; התשנ"ח, עמ' 1341.
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                    שקלים חדשים

3,100 בעד כל דונם בעל    

בעד החלק ברכוש המשותף של האגודה  
)המושב(    106,600  

שטחי עיבוד  )2(

בעד כל דונם מטע שלחין )הדרים, נשירים,  

זיתים בהשקאה מלאה( -  

9,300      עד גיל 5 שנים  

     מעל גיל 5 שנים   14,400

סובטרופים )אבוקדו, מנגו, אפרסמון( -  

9,300      עד גיל 6 שנים  

     מעל גיל 6 שנים   14,400

פקן -  

9,300     עד גיל 5 שנים  

14,400     מעל גיל 5 שנים  
כרמי ענבים בהדליה, בהשקאה מלאה -  

     עד גיל 3 שנים   12,300

     מעל גיל 3 שנים   17,500

9,300 בעד כל דונם מטע בהשקאת עזר   

2,800 בעד כל דונם מטע בעל    

5,700 בעד כל דונם שלחין    

2,800 בעד כל דונם בעל    

4,600 בעד כל דונם עם השקאת עזר   

מחיר יסודי מזערי לנחלה  )2(

הסכום הנקוב בסעיף 15)ג( של פרק ג' בהחלטה יהיה, החל ביום   
ט' בניסן התשע"ב )1 באפריל 2012(, 592,700 שקלים חדשים.

כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(
)חמ 719—3(  

בנצי ליברמן  
מנהל מינהל מקרקעי ישראל  

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

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

מחלת הניוקסל:

מנחם,  אבן  שומרה,  שתולה,  זרעית,  אילון,  גורן,  מושב 
נטועה, אבירים, אלקוש, צוריאל, חוסן, יחיעם, געתון, עין יעקב, 
אדמית, יערה, עבדון, שלומי, מצובה, כברי, מעונה, מנות, וכל 

מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים ממושב גורן.

ב' באייר התשע"ב )24 באפריל 2012(
)חמ 3-126(  

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים                     __________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

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

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

מחלת הניוקסל:

בן  כרם  ריחאניה,  עלמה,  אביבים,  ברעם,  דוב"ב,  מושב 
זמרה, דלתון, צבעון, ספסופה, מירון, סאסא, חורפיש, אלקוש, 
 10 של  ברדיוס  הנמצא  אחר  מקום  וכל  שתולה,  נטועה, 

קילומטרים ממושב דוב"ב.

ב' באייר התשע"ב )24 באפריל 2012(
)חמ 3-126(  

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים                     __________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

מינוי מפקחים ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

לחוק  5)ב(  סעיף  מכוח  שניתן  צו  לפי  סמכותי  בתוקף 
עובדי  את  ממנה  אני  התשמ"ו-11985,  המינהליות,  העבירות 
עיריית חיפה המפורטים להלן, לאחר שקיבלו הכשרה למילוי 
בתקנות  המנויות  המינהליות  העבירות  לעניין  תפקידם, 
כלבים(,  על  ופיקוח  כלבת   - )קנס  המינהליות  העבירות 

התשס"ז-22007, למפקחים בתחום עיריית חיפה:

ד"ר דרור דגן, ת"ז 003872124 - מנהל השירותים הווטרינריים 
בעיריית חיפה;

ד"ר יאיר וייס, ת"ז 056623101 - סגן מנהל השירותים הווטרינריים 
בעיריית חיפה;

ד"ר שמואל פרוכטר, ת"ז 56109135 - רופא בשירות הווטרינרי 
בעיריית חיפה;

אורי ברגמן, ת"ז 56742638 - מפקח בשירות הווטרינרי בעיריית 
חיפה;

הווטרינרי  בשירות  מפקח   -  056519499 ת"ז  קראוס,  ברוך 
בעיריית חיפה;

בעיריית  הווטרינרי  בשירות  מפקח   -  32114472 ת"ז  כץ,  רמי 
חיפה.

יחדלו  ליום שבו  זה עד לביטולו או עד  תוקפו של מינוי 
מלכהן בתפקידם בעירייה - לפי המוקדם.

כ"ז באדר התשע"ב )21 במרס 2012(
)חמ 3-1923(  

יונה יהב  
ראש עיריית חיפה                     

__________
1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74; התשס"ח, עמ' 1018.

2  ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.
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מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   2 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
התשל"ו-1976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מועצת העיר פתח תקוה את ניסים חנגל בישיבתה מיום 
הארנונה  למנהל   )2010 באוקטובר   31( התשע"א  בחשוון  כ"ג 

לעניין החוק האמור. 

י"ג בשבט התשע"ב )6 בפברואר 2012(
)חמ 3-265-ה2(  

יצחק אוחיון  
ראש עיריית פתח תקוה  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף    .1
)רכישה צורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני מודיע 
הקרקע(   - )להלן  להלן   5 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי 
 )1( פסקה  לפי  דרך  של  ציבורית  תשתית  לצורך  דרושה 
להגדרה צורך לתשתית ציבורית שבסעיף 2 לפקודה )להלן 
כל  את  לרכוש  מתכוון  אני  ולפיכך  הרכישה(,  מטרת   -

הזכויות בקרקע, בהתאם לפקודה.

2.  התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 
1 לעיל היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.

חזקה  לקנות  בדרכים  והבטיחות  התחבורה  שר  בכוונת   .3
בקרקע, סמוך למועד פרסום הודעה זו ברשומות, ועל כל 
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בה 

בתוך 60 ימים.

ולתת  לשאת  מוכן  בדרכים  והבטיחות  התחבורה  שר   .4
בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק 
התשכ"ד-21964,  ציבור,  לצורכי  הרכישה  דיני  לתיקון 
בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות 
וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות 
ימים אל   60 או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 
רחוב  בע"מ,  בישראל  לדרכים  הלאומית  החברה   - מעצ 
יהדות קנדה 29, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים 

להוכחת זכותו בקרקע.

5.   תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, 
המזוהה כגושים והחלקות האלה:

חלקהגוש

סך כל השטח 
להפקעה 

שם היישוב)במ"ר(

שפיר10501314

533,871

חלקהגוש

סך כל השטח 
להפקעה 

שם היישוב)במ"ר(

שפיר1050554

59280

60209

שפיר1054109530

שפיר105859200

6017

6148

63352

64119

68500

74266

76198

77352

78389

86264

87227

88154

97112

99135

1021,504

שפיר10907977

82,794

91,970

1084

133,469

באר טוביה27423114

713,010

באר טוביה2746394,998

באר טוביה274711475

15259

162,407

שפיר2901139

שפיר2903221,445

שפיר2907982

1734

1823,197

__________
1  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

2  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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חלקהגוש

סך כל השטח 
להפקעה 

שם היישוב)במ"ר(

שפיר290725106

שפיר2908973

147,056

151,669

16218

221,164

מס'  הפקעה  בתשריט  מסומנת  האמורה  הקרקע  חטיבת 
לדרכים  הלאומית  החברה   - מעצ  במשרדי  המופקד  פק/4 

בע"מ, רח' יהדות קנדה 29, אור יהודה.

כ"ח באדר התשע"ב )22 במרס 2012(

)חמ 3-2(

                                                         ישראל כ"ץ
                                      שר התחבורה התשתיות הלאומיות

                                                    והבטיחות בדרכים

הודעה על הרשאה
 לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות

)רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 3 צומת הודיה, צומת כפר 
ורבורג )להלן - הפרויקט(

לפקודת  ו–22א  ו–)2ב(   )2(22 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הפקודה(,   - )להלן   11943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
ובהמשך להודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה שפורסמה בילקוט 
הפרסומים 6406, התשע"ב, עמ' 3602, הרשיתי את מעצ - החברה 
להשתמש  החברה(   - )להלן  בע"מ  בישראל  לדרכים  הלאומית 
המשפטי  ליועץ  או  לי  שהוענקו  והזכויות  הסמכויות  בכל 
לממשלה לפי הפקודה, ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או 
על היועץ המשפטי לממשלה על פי הפקודה, למעט הסמכויות, 
הזכויות והחובות שהוטלו עלי לפי סעיפים 14 עד 14ד לפקודה, 

לצורך רכישת זכויות הבעלות בקרקע כמפורט להלן:

חלקהגוש

סך כל השטח 
להפקעה 

שם היישוב)במ"ר(

שפיר10501314

533,871

554

59280

60209

שפיר1054109530

חלקהגוש

סך כל השטח 
להפקעה 

שם היישוב)במ"ר(

שפיר105859200

6017

6148

63352

64119

68500

74266

76198

77352

78389

86264

87227

88154

97112

99135

1021,504

שפיר10907977

82,794

91,970

1084

133,469

באר טוביה27423114

713,010

באר טוביה2746394,998

באר טוביה274711475

15259

162,407

שפיר2901139

שפיר2903221,445

שפיר2907982

1734

1823,197

25106

שפיר2908973

147,056

151,669

1  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.



ילקוט הפרסומים 6406, ח' באייר התשע"ב, 30.4.2012 3604

חלקהגוש

סך כל השטח 
להפקעה 

שם היישוב)במ"ר(

שפיר290816218

221,164

ניתנת  זו,  הרשאתי לחברה לרכישת הקרקע לפי הודעתי 
לה שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור.

הרשאה זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות.

כ"ח באדר התשע"ב )22 במרס 2012(

)חמ 3-5(

ישראל כ"ץ  
                                      שר התחבורה התשתיות הלאומיות

והבטיחות בדרכים  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף    .1
)רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני מודיע 
הקרקע(   - )להלן  להלן   5 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי 
 )1( פסקה  לפי  דרך  של  ציבורית  תשתית  לצורך  דרושה 
להגדרה צורך לתשתית ציבורית שבסעיף 2 לפקודה )להלן 
כל  את  לרכוש  מתכוון  אני  ולפיכך  הרכישה(,  מטרת   -

הזכויות  בקרקע, בהתאם לפקודה.

2.  התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 
1 לעיל היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.

חזקה  לקנות  בדרכים  והבטיחות  התחבורה  שר  בכוונת   .3
בקרקע, סמוך למועד פרסום הודעה זו ברשומות, ועל כל 
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בה 

בתוך 60 ימים.

ולתת  לשאת  מוכן  בדרכים  והבטיחות  התחבורה  שר   .4
בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק 
התשכ"ד-21964,  ציבור,  לצורכי  הרכישה  דיני  לתיקון 
בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות 
וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות 
ימים אל   60 או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 
רחוב  בע"מ,  בישראל  לדרכים  הלאומית  החברה   - מעצ 
יהדות קנדה 29, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים 

להוכחת זכותו בקרקע.

5.   תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, 
המזוהה כגושים והחלקות האלה:

__________
1  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

2  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

חלקהגוש
 סך כל

שם היישובהשטח )מ"ר(

רחובות3680505,534

מס'  הפקעה  בתשריט  מסומנת  האמורה  הקרקע  חטיבת 
לדרכים  הלאומית  החברה   - מעצ  במשרדי  המופקד  פק/16 

בע"מ, רח' יהדות קנדה 29, אור יהודה.

ג' בניסן התשע"ב )26 במרס 2012(

)חמ 3-2(

ישראל כ"ץ  
                                      שר התחבורה התשתיות הלאומיות

והבטיחות בדרכים  

הודעה על הרשאה
 לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות

)רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך 411 דרך גשיה למגרש הספורט 
)להלן - הפרויקט(

לפקודת  ו–22א  ו–)2ב(   )2(22 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הפקודה(,   - )להלן   11943 ציבור(,  צורכי  )רכישה  הקרקעות 
שפורסמה  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  להודעה  ובהמשך 
את  הרשיתי   ,3604 עמ'  התשע"ב,   ,6406 הפרסומים  בילקוט 
 - )להלן  בע"מ  בישראל  לדרכים  הלאומית  החברה   - מעצ 
או  לי  והזכויות שהוענקו  בכל הסמכויות  החברה( להשתמש 
ליועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, ולמלא את כל החובות 
שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי לממשלה על פי הפקודה, 
למעט הסמכויות, הזכויות והחובות שהוטלו עלי לפי סעיפים 
בקרקע  הבעלות  זכויות  רכישת  לצורך  לפקודה,  14ד  עד   14

כמפורט להלן:

חלקהגוש
 סך כל

שם היישובהשטח )מ"ר(

רחובות3680505,534

ניתנת  זו,  הרשאתי לחברה לרכישת הקרקע לפי הודעתי 
לה שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור.

הרשאה זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות.

ג' בניסן התשע"ב )26 במרס 2012(

)חמ 3-5(

ישראל כ"ץ  
                                      שר התחבורה התשתיות הלאומיות

והבטיחות בדרכים  
__________

1  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,2204 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3240, התשמ"ה, עמ' 3231, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו לפי הפירוט הזה:  

גוש 6636 -  

חלקה
שטח רשום 

במ"ר
שטח ההפקעה 
במ"ר )בקירוב(

38285977

38483183

3851,207147

38696622

38886049

38981646

39083149

39170224

39371723

39677426

39764323

39982225

41473624

41570225

41663624

י"ט באדר התשע"ב )13 במרס 2012(

)חמ 3-2(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,610 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1999 עמ'  התש"כ,   ,783
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שב"צ.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו לפי הפירוט הזה:  

גוש 7087 )לשעבר חלק מחלקות 46-44 בגוש 7053( -  

חלקה
שטח רשום 

במ"ר
שטח ההפקעה 

במ"ר

בשלמות68507

בשלמות69495

בשלמות70493

בשלמות71500

בשלמות72552

י"ט באדר התשע"ב )13 במרס 2012(

)חמ 3-2(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' קא/300א, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6369, 
התשע"ב, עמ' 2338, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  אונו  ולבנייה 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח לבנייני ציבור.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בקרית אונו, גוש 6486 -  

מגרש לפי 
ח"ח מקוריותתב"ע

שטח 
ייעודבדונם

1 ,105 ,104 ,103
 109 ,108 ,106

125

דרך מוצעת3.684

דרך מאושרת21314.101

4 ,108 ,106 ,105
125

שטח ציבורי 1.445
פתוח

שטח לבנייני 1053.998, 7106
ציבור

י"ג באדר התשע"ב )7 במרס 2012(

)חמ 3-2(

ישראל גל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אונו  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' זמ/בת/329, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4487, 
התשנ"ז, עמ' 1880, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה זמורה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
ו–7 לפקודה בילקוט  אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
הפרסומים 6289, התשע"א, עמ' 6324, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של המועצה המקומית קרית עקרון מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בקרית עקרון, המזוהה כגוש 3797 -  

חלקות בשלמות 214, 215, 226, 232, 237, 241; הייעוד: דרך;  

 ;260  ,252  ,248  ,245  ,243  ,230  ,216  ,213 בשלמות  חלקות   
הייעוד: שצ"פ;

חלקה בשלמות 250; הייעוד: מיתקני הנדסה.  

)לשעבר חלק מחלקות 1, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 98-93, 124,   
 ,152 ,150 ,148 ,144 ,142 ,140 ,138 ,136 ,134 ,132 ,130 ,128 ,126

.)177 ,176 ,154

כ' באדר התשע"ב )14 במרס 2012(

)חמ 3-4(

סיגל לחמני  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה זמורה  

הודעה לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת 
 הבנייה למגורים )הוראת שעה(, 

התשע"א-2011, וחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי רהט

הודעה בדבר הפקדת תכנית לדיור לאומי ברמה 
מפורטת מס' 17/ 03/ 426

שם התכנית: רהט דרום - מתחם 6
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 לחוק הליכי תכנון 
ובנייה להאצת הבנייה למגורים )הוראת שעה(, התשע"א-2011, 
כי  והבנייה, התשכ"ה-1965,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  ובהתאם 
הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  לאומי  לדיור  ועדה  במשרדי 
משרד  של  האינטרנט  ובאתר  רהט,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
הפנים: www.pnim.gov.il, ובאתר האינטרנט של מגיש התכנית 
www.moch.gov.il מופקדת תכנית לדיור לאומי ברמה מפורטת 
לתכניות  כפיפות   ,305  /02  /7 לתכנית  שינוי   ,426  /03  /17  מס' 

.402 /02 /17 ,406 /02 /17

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

קואורדינאטה  רהט.  ומקומם:  בתכנית  השטחים הכלולים 
גבול  רהט.  העיר  דרום   ,586.900  Y קואורדינאטה   ,175.650  X
 ,20 מס'  דרך   - וממערב  מדרום  גבול   ,12 מס'  דרך   - מצפון 
גבול ממזרח - כביש מס' 6. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט 
חלקי  חלק,  מוסדר,   100226/3 גוש:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו 
חלק,  מוסדר,   100230/3 גוש:  בהסדר.   100230 גוש:   .66 חלקה 
 חלקי חלקה: 22. גוש: 100230/4 מוסדר, חלק, חלקי חלקות: 2, 4. 
 .89  ,88  ,87  ,86 חלקות:  חלקי  חלק,  מוסדר,   100824  גוש: 
גוש: 100825 מוסדר, חלק, חלקי חלקות: 118, 119. גוש: 100826 
מוסדר,   100838 גוש:   .78  ,77  ,76 חלקות:  חלקי  חלק,  מוסדר, 
חלק,  מוסדר,   100839 גוש:   .117  ,116  ,107 חלקות:  חלקי  חלק, 
 ,96 גוש: 100840 מוסדר, חלק, חלקי חלקות:   .122 חלקי חלקה: 
 97, 98, 99. גוש: 400126 מוסדר, כל הגוש, חלקה בשלמותה: 1. 
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גוש: 400125 מוסדר, כל הגוש, חלקה בשלמותה: 8. גוש: 400138 
מוסדר, כל הגוש, חלקה בשלמותה: 3.

 1,355 א. תכנון חדש של המתחם הכולל  מטרת התכנית: 
יח"ד והתאמה לצרכים המיוחדים של האוכלוסייה הבדואית.
ב. שינוי ייעודי קרקע ממגורים, שצ"פ, דרכים וקרקע חקלאית 
 לאזורי מגורים א', ב' ו–ג', לאזור מגורים עם חזית מסחרית ב' 
ו–ג' לדרכים, לשטח לבנייני ציבור, לשטח למיתקן הנדסי, לשטח 
ציבורי פתוח, לאזור מסחר, לחניה ציבורית ולשטח לתעסוקת 
נשים. ג. הסדרת צורכי הציבור - מבני ציבור ושטחים ציבוריים 
הראשיות  דרכים  לאורך  מסחרית  חזית  הגדרת  ד.  פתוחים. 
ו. קביעת  במתחם. ה. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה. 

תנאים להוראות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית: א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת 
שכונות מגורים חדשות בתת רובע 116/2 ו–117/3 בדרום רהט, 
על ידי קביעת ייעודם ושימושם של השטחים והתוויית דרכי 
בנייה.  ומגבלות  הנחיות  הוראות,  זכויות,  קביעת  ב.   הגישה. 
התכנית.  בשטח  קיימים  מבנים  להריסת  הוראות  קביעת   ג. 

ד. קביעת הוראות לפיתוח נופי והוראות ליישום התכנית.

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 
 ,84100 שבע  באר   ,4 התקווה  רח'  הדרום,  מחוז  לאומי,  לדיור 

טל' 08-6263880.

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.

אבי הלר 	
יושב ראש הוועדה לדיור לאומי 	

מחוז הדרום  

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
שינוי  נוף,  יפה  רח'  המילואים,  בית  חפ/מק/1991/א",  מס' 

הוראות בנייה, שינוי לתכנית חפ/1991.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, בקרבה למרכז 
הכרמל במגרש עם חזית לרח' יפה נוף וחזית לשד' הנשיא, רח' 
יפה נוף 34 ושד' הנשיא 45 - גוש 11686, חלקה 34, ח"ח 31, 33; 

גוש 11683, ח"ח 30.

שימוש  תוספת  בנייה,  הוראות  שינוי  התכנית:  מטרת 
מסחרי בבניין החדש.

עיקרי הוראות התכנית: א( מתן אפשרות למרפסות זיזיות 
בחזית קדמית ואחורית של המבנה החדש; ב( תוספת שימוש 

למסחר בקומת הקרקע של הבניין החדש; ג( תוספת קומה בבניין 
החדש עם נסיגה בחזית קדמית, אחורית וצדית; ד( שינוי שטח 
שירות לאכסדרה בבניין לשימור בלבד על חשבון שטח שירות 

אחר, בלא שינוי בסך כל שטחי השירות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
8.9.2010 ובילקוט הפרסומים 6198, התשע"א, עמ' 2420.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
3, חיפה, טל' 04-8356807,  לתכנון ולבנייה חיפה, רח' ביאליק 
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' 
הפלי"ם 15, חיפה, טל 04-8633448, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חדוה אלמוג  
יושבת ראש הוועדה המקומית 	

לתכנון ולבנייה חיפה  

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הכרמל  מורדות  ולבנייה 

ולבנייה מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' מכ/מק/810".

רח'  הכרמל,  טירת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 2016 מגרש  בשלמותה;   73 חלקה   ,10717 גוש   - ז'בוטינסקי 

בשלמותו מתכנית מכ/448; שטח התכנית: 10,177 מ"ר.

יח"ד   124 להקמת  תכנונית  מסגרת  א(  התכנית:  מטרות 
בשני מבני מגורים בגובה של 19 קומות; ב( הקמת של של 2,000 

מ"ר למסחר; ג( הסדרת חניה בשלושה מפלסים.
עיקרי הוראות התכנית: א( הקמת שני מבני מגורים בנפרד 
ממבנה המסחר במקום שלושה מבני מגורים מאושרים על גג 
במיקום המבנים מהמיקום הקבוע בתכנית;  שינוי  ב(  מסחר; 
ג( שינוי קווי בניין בעבור מגורים: 1( לדרך מס' 1: ממרחק של 
בניינים בין ו–ג של 17 מ' ומרחק מזערי של בניין א של 50 מ' 
ל–7.5 מ'; 2( לרח' ז'בוטינסקי: ממרחק של 10 מ' לבניין ב ושל 30 
מ' לבניין א ל–7.5 מ'; 3( קו בניין צדי )מערבי( של 12 מ' לבניין 
 א ל–5 מ'; 4( קו בניין צדי )דרומי( ממרחק של 30 מ' לבניין א 
מסחר:  בעבור  בניין  קווי  שינוי  ד(  מ';  ל–0  ג'  לבניין  מ'   ו–8 
בעבור  מ'  ו–5  לבניין  מ'   10 של  בניין  מקו   1 מס'  לדרך   )1
לרח'   )2 גגון;  בעבור  מ'  ו–5  הבניין  בעבור  מ'  ל–7.5  גגון 
 ז'בוטינסקי מקו בניין של 10 מ' בעבור בניין ו–5 מ' בעבור גגון 
 ל–7.5 מ' בעבור בניין ו–5 מ' בעבור גגון; 3( קו בניין צדי )מערבי( 
מ';  ל–0  מ'  מ–30.8  )דרומי(  צדי  בניין  קו   )4 מ';  ל–5  מ'   מ–10 
ל–124;  מאושרות  מ–103  במגרש  יח"ד  כמות  הגדלת   ה( 
ו( הגדלת מס' קומות מגורים מבניין א - 10 מ', בניין ב - 12 
כל  קומות   19 בני  בניינים  לשני  קומות   10  - ג  בניין  קומות, 
למגרש  רכב  כניסת  יצירת  ח(  בינוי;  הנחיות  קביעת  ז(  אחד; 
חניון  הקמת  חיוב  ביטול  ט(  מזרחי;  מגרש  קו   -  1 מכביש 
בין  מזערי  מרחק  הגדלת  י(  המגרש;  כל שטח  על  תת–קרקעי 
הקומות  שתי  נסיגת  ביטול  יא(  מ';  ל–20  מ'  מ–15  הבניינים 
הקומה;  שטח  כל  על  דירות  ובניית  הבניינים  של   העליונות 
יב( שינוי בגובה קומת מרתף החניה מ–2.2 מ' ל–3 מ'; יג( שינוי 
לבניין;  הכניסה  מפלס  מעל  שיעלה  בכך  החניון  תקרת   פני 
ביטול  טו(  מ';  ל–6  מ'  מ–5  המסחר  קומת  גובה  הגדלת  יד( 
הקצאת שטחים מוצמדים למגורים בקומת הכניסה; טז( ביטול 

זיקת הנאה בצמידות לשצ"פ.
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ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
מגדל   ,2 כורי  רח'  הכרמל,  מורדות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
יומצא  04-8676296. ההעתק ההתנגדות  טל'  חיפה,  הנביאים, 
רח'  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

פלי"ם 15ב, חיפה, טל' 04-8633448.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 

שעליהן היא מסתמכת.
ליאת פלד 	

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת

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

ברמה מפורטת מס' כס/מק/ב/4/ט".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' הרעות 1 
- גוש 6435, ח"ח 41.

שטחים  זכויות,  ניוד  קומות,  תוספת  התכנית:  מטרת 
ויחידות דיור בין הבניינים במגרש.

בנספח  כמצוין  קומות  תוספת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הבינוי במקום ק+ 3 + ג וחללי גג יהיה ק + 6 + ג וחללי גג. 
הבניינים  בין  דיור(  ויחידות  )שטחים  זכויות  ניוד  יתאפשר 

במגרש.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
28.1.2011 ובילקוט הפרסומים 6206 התשע"א, עמ' 2787.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  סבא,  כפר   ,137 ויצמן  רח'  סבא,  כפר  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,09-7649177
וכל   ,08-9270170 טל'  רמלה,   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין 

האמורים פתוחים לקהל.
יהודה בן חמו 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה כפר סבא  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 7/ מפ/ 1022

שם התכנית: מיתקן פוטו–וולטאי, סעד
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 שמעונים מופקדת "תכנית מפורטת מס' 7/ מפ/ 1022", 
שינוי לתכניות 7/ 02/ 328, 7/ 03/ 110/ 1, 7/ 03/ 110/ 4, כפיפות 
לתכניות תמא/ 10/ ד/ 10, תמא/ 34/ ב/ 3, תמא/ 35, תממ/ 4/ 

14, 7/ 03/ 110/ 3, תמא/ 22.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

סעד. יישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה X 156/800, קואורדינטה Y 598/600. קיבוץ סעד. 
גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות 
וחלקות: גוש: 903 מוסדר, חלק מהגוש, חלקי חלקה: 8. גוש: 904 

מוסדר, חלק מהגוש, חלקי חלקות: 2, 3, 22.

מטרת התכנית: הקמת מיתקן פוטו–וולטאי בקיבוץ סעד.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת תנאים להקמת מיתקן 
פוטו–וולטאי בהספק של כ–7 מגה-וואט. ב. שינוי ייעוד קרקע 
חקלאית לקרקע חקלאית ומיתקנים הנדסיים וקביעת הנחיות 
להקמת מיתקן פוטו–וולטאי בשטח. ג. קביעת זיקת מעבר ברכב 
קביעת  ה.  המותרים.  השימושים  קביעת  ד.  חקלאית.  בקרקע 
הוראות בנייה. ו. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות 
וחקלאיות. נופיות  סביבתיות  הנחיות  קביעת  ז.   ושירותים. 

ח. קביעת השלבים והתניות לביצוע. ט. קביעת 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 לפי 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.

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.

אבי הלר 	
יושב ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום  

מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה קרית גת ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מס' 9/מק/2048", שינוי לתכנית 
44/101/02/9, כפיפות לתכנית א/44/101/02/9/4, בשכונת רובע 

אתרי המקרא.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית גת - גוש 1565, 
חלקות 53, 73; גוש 2868, חלקה 2; מגרשים 9-2 בשלמותם.

בניין  וקו  צדי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
שטחי  חלוקת  שינוי  ג(  בינוי;  בדבר  הוראות  שינוי  ב(  אחורי; 
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בנייה. הזכויות נשארות בלא שינוי בהתאם לתכנית מאושרת 
.44/101/02/9

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה קריית גת, רח' הקוממיות 97, קריית 
גת טל' 08-6874771. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, ת"ד 68, 

באר שבע, טל' 08-6263384.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.
עמי ביטון  

יושב ראש הוועדה המקומית 	
לתכנון ולבנייה קרית גת  

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

קפית נדל"ן 2001 בע"מ
)ח"פ 51-308097-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
היסוד  קרן  רח'  המפרק,  במשרד   ,1.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
27, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    משה סרגוסי, עו"ד, מפרק

מקלינטוק בע"מ
)ח"פ 51-095439-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2012, בשעה 10.00, במשרדה הרשום של 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,113 הירקון  רח'  החברה, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דן עופר, מפרק

סריגי סופט אנד וורם בע"מ
)ח"פ 51-215780-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.6.2012, בשעה 17.00, במשרד עו"ד רון י' פינצי, 

רח' מוזס 13, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמיר רדושיצקי, מפרק

הגנה כפולה סוכנות לביטוח )1997( בע"מ
)ח"פ 51-247156-6(

)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 12.6.2012, בשעה 12.00, ברח' החשמל 12, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לאון ינקו, עו"ד, מפרק

מקבץ בת גלים בע"מ
)ח"פ 51-431374-1(

)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 
הדפוס  בית  ברח'   ,12.00 בשעה   ,20.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
12, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלמה בן מנחם, מפרק

גריד ויו בע"מ
)ח"פ 51-455336-1(

)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 
אצל  המפרק,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,28.6.2012 ביום  תתכנס 
לשם  גן,  רמת   ,7 ז'בוטינסקי  רח'  ושות',  איצקוביץ  כספי  עו"ד 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    נמרוד טאובר, מפרק

עמיאל בית וגן בע"מ
)ח"פ 51-118050-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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הנ"ל תתכנס ביום 28.6.2012, בשעה 9.00, במשרד המפרקת, רח' 
הרברט סמואל 36, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                              אפרת גולוד-קופרברג, עו"ד, מפרקת

ש.י. קווי הובלות
)ח"פ 51-404756-2(

)בפירוק מרצון(

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

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

1029, ת"ד 2220, נצרת 16121, טל' 052-5618722, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.6.2012, בשעה 
11.00, 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.

                                    ריאד רבאח, מפרק

ע.ר.ן יוגורט בע"מ
)ח"פ 51-427406-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר גבע, מרח' אנדרסן 

12, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25.7.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ניר גבע, מפרק

לקוקוש בע"מ
)ח"פ 51-329884-4(

)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 10.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל אשכנזי, מרח' 

הסנפיר 19, ראשון לציון, טל' 054-6556261, 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 12.8.2012, בשעה 
11.00, 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.

                                    אייל אשכנזי, עו"ד, מפרק

הלילה הזה בע"מ
)ח"פ 51-341758-4(

)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 18.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
ים  מרח'  ציון,  נועם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

המלח 7/4, ירושלים 93396, טל' 02-5675323, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18.8.2012, 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.

                                    נועם ציון, דירקטור, מפרק

הוד ובקר אנ"ש ליובאוויטש בע"מ
)ח"פ 51-462412-1(

)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 
החלטה  התקבלה   ,17.4.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
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במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד ברוק, ת"ז 
025158841, מרח' קאליב 3, ראשון לציון, טל' 050-4777070, למפרק 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19.8.2012, 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.

                                    עודד ברוק, מפרק

ס.ט. מרכז לימודי שפות בע"מ
)ח"פ 51-335391-2(

)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 15.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  טרלצקי,  סרגיי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

ארלוזורוב 49, חיפה, טל' 054-3954066, 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 1.9.2012, 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.

                                    סרגיי טרלצקי, מפרק

פלורידה השקעות ונדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-346205-1(

)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 18.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
דוד אביטן, אצל בא  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי 
כוחו עו"ד גיל הירשמן, רח' ברקוביץ' 4, קומה 10, תל אביב 61181, 

טל' 073-2675277, 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 2.9.2012, בשעה 
15.00, אצל בא כוח 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.

                                    דוד אביטן, מפרק

טולה 2000 בע"מ
)ח"פ 51-289709-1(

)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 18.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  יעקובי,  עמית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
013687041, מרח' מוטה גור 16, תל אביב 69694, טל' 03-6423269, 

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 6.9.2012, בשעה 
רח' החשמונאים 88, קומה 5, תל אביב,  12.00, במשרדי המפרק, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    עמית יעקובי, מפרק

שקיר ח.ס חברה להרכבת מבני תעשייה בע"מ
)ח"פ 51-212950-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.5.2012, בשעה 18.00, בכפר ראמה 30055, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    פאיז טאפש, עו"ד, מפרק

מגדלי הטמפלרים - מסחר בע"מ
)ח"פ 51-431941-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זאב לזר,  מרח' 

הפטיש 1, ת"ד 2003, נס ציונה, טל' 054-3332245, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2012, בשעה 
12.00, 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.

                                    זאב לזר, עו"ד, מפרק

מגדלי הטמפלרים - ניהול חניונים בע"מ
)ח"פ 51-431940-9(

)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 1.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זאב לזר,  מרח' 

הפטיש 1, ת"ד 2003, נס ציונה, טל' 054-3332245, 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 
12.00, 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.

                                    זאב לזר, עו"ד, מפרק

מנהלת ההקמה - מגדלי הטמפלרים בע"מ
)ח"פ 51-430580-4(

)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 1.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זאב לזר,  מרח' 

הפטיש 1, ת"ד 2003, נס ציונה, טל' 054-3332245, 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 
12.00, 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.

                                    זאב לזר, עו"ד, מפרק

תאומי מנשה בע"מ
)ח"פ 51-381819-5(

)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 1.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זאב לזר,  מרח' 

הפטיש 1, ת"ד 2003, נס ציונה, טל' 054-3332245, 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 
12.00, 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.

                                    זאב לזר, עו"ד, מפרק

אבו מוך חסן ובניו בע"מ
)ח"פ 51-454518-5(

)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 21.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבו מוך חסן תאופיק,  
למפרק   ,050-5251262 טל'  גרביה,  אל  באקה  בורין,  ביר  מרח' 

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.

 ,15.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל 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.

                                    אבו מוך חסן תאופיק, מפרק

חטין לבניין בע"מ
)ח"פ 51-236332-6(

)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 25.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
אריג' שעבאן- עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי 

למפרקת  חיפה,   ,104 עבאס  מרח'   ,066028838 ת"ז  בדארנה, 
החברה.
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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 18.6.2012, בשעה 
14.00, 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.

                            אריג' שעבאן-בדארנה, עו"ד, מפרקת

אס.סי.אר הייטק אגרי בע"מ
)ח"פ 51-349497-1(

)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 28.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדו גת, מרח' החושלים 

6, הרצליה פיתוח, 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 12.00, ברח' האומנות 6, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עדו גת, מפרק

אר ים הפקות בע"מ
)ח"פ 51-361849-6(

)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 1.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הדי רביב, מת"ד 

2047, גדרה 70700, טל' 077-2035402, 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 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  כפר   ,16 במשרדי המפרקת, משק   ,14.00
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    הדי רביב, עו"ד, מפרקת

מכלול לוגיסטיקה ושינוע בע"מ
)ח"פ 51-193006-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזי הכטר, מרח' עוזי 

נרקיס 5, כפר סבא, 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 8.7.2012, בשעה 
12.00, 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.

                                    עזי הכטר, מפרק

ר.י.א. רחמים עבודות תשתית ובנוי בע"מ
)ח"פ 51-176149-6(

)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 20.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי מנחם, מרח' 

שאול המלך 70, בית שאן, טל' 04-6588569, 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 20.7.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלי מנחם, עו"ד, מפרק

נינה.קיי.אם בע"מ
)ח"פ 51-408447-4(

)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 20.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי מנחם, מרח' 

שאול המלך 70, בית שאן, טל' 04-6588569, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.7.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלי מנחם, עו"ד, מפרק

ג.ר.א.ד. ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-421786-8(

)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 28.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל בן סימון, מרח' נחל 

הצבי 31/1, מגדל העמק, טל' 054-4672004, 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.

 ,22.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל רחל בן ארי, אדם פיש ושות', משרד עורכי דין 
ונוטריון,  רח' מוריה 50, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גיל בן סימון, מפרק

א.א.י.ר.נ. ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-421782-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופיר הורן, מת"ד 106, 

קיבוץ הזורע, טל' 054-4670141, 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 22.7.2012, בשעה 
16.00, אצל רחל בן ארי, אדם פיש ושות', משרד עו"ד ונוטריון, רח' 
מוריה 50, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אופיר הורן, מפרק

תס.א.י. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-327262-5(

)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 8.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי בר–יוסף, מרח' 

אחד העם 27, תל אביב 65202, טל' 03-6180136, 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.

 ,8.8.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרד אלמוג, בר–יוסף, 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.

                                    רועי בר–יוסף, עו"ד, מפרק

בי סטרים בע"מ
)ח"פ 51-290423-6(

)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 15.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון שטרן, מרח' נחום 

חפצדי 5, בית עופר, ירושלים 95454, 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.

 ,15.8.2012 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

איריס ג'רוזלם 3 בע"מ
)ח"פ 51-285332-6(

)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 15.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון שטרן, מרח' נחום 

חפצדי 5, בית עופר, ירושלים 95454, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

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

 ,15.8.2012 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

רגב ונצ'ורס בע"מ
)ח"פ 51-462929-4(

)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 16.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עומר רגב, מרח' ברקת 6, 

מונסון-יהוד 60190, טל' 09-9719111, 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 16.8.2012, בשעה   
10.00, במשרדי ג'מיני קרנות ישראליות 4 בע"מ, רח' המנופים 9, 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,11 קומה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עומר רגב, מפרק

עמיגיא טבע ויצירה בע"מ
)ח"פ 51-228989-3(

)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 16.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רביד שרון, מרח' 

הנביאים 31, קומה 2, ירושלים, טל' 02-6222996, 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 16.8.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רביד שרון, עו"ד, מפרק

ע.ד. מידע מקצועי בע"מ
)ח"פ 51-121718-4(

)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 4.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דינה דוידוף, מרח' 

יסמין 13, שוהם, טל' 03-6053560, 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 20.8.2012, בשעה 
15.00, 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.

                                    דינה דוידוף, עו"ד, מפרקת

מרקאין בע"מ
)ח"פ 51-338510-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
רוזנברג,  נועם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
תל   ,23 בגין  מנחם  דרך  ושות',  גורמן  הרינג,  שטיינמץ,  ממשרד 

אביב, טל' 03-5670100, 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.

 ,20.8.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי החברה, רח' האשל 6, קיסריה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    נועם רוזנברג, עו"ד, מפרק

א.א.אזעקות )אלי( בע"מ
)ח"פ 51-318565-2(

)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 16.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי גור-אריה, 

מרח' שלדג 14, חופית 40295, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.9.2012, בשעה 
12.00, 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.

                                    אורי גור-אריה, עו"ד, מפרק

אלחקיאן בע"מ
)ח"פ 51-336173-3(

)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 16.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
בר–נור,  ברק  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
מרח' המסגר 54, תל אביב, טל' 03-7585555, 03-5610034, 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 5.9.2012, בשעה 
18.00, 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.

                                    ברק בר–נור, עו"ד, מפרק

א.ש. זיקוקין לישראל בע"מ
)ח"פ 51-228534-7(

)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 16.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרב ניב, מקיבוץ 

גשר, טל' 04-6753414, 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 10.9.2012, בשעה 
10.00, 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.

                                    מרב ניב, עו"ד, מפרקת

דיימוס בע"מ
)ח"פ 51-227901-9(

)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 16.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלן ארונסון, משד' דוד 

המלך 1, תל אביב 64953, 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.

 ,16.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
עו"ד אלון קפלן, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, אצל 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    אלן ארונסון, מפרק

אופנת ק.נ.ל. הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-215768-6(

)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 16.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלן ארונסון, משד' דוד 

המלך 1, תל אביב 64953, 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.

 ,16.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
עו"ד אלון קפלן, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, אצל 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    אלן ארונסון, מפרק

איירלקס השקעות בע"מ
)ח"פ 51-297713-3(

)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 16.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלן ארונסון, משד' דוד 

המלך 1, תל אביב 64953, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

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

 ,16.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
עו"ד אלון קפלן, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, אצל 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    אלן ארונסון, מפרק

ג'נקום בע"מ
)ח"פ 51-174230-6(

)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 16.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלן ארונסון, משד' דוד 

המלך 1, תל אביב 64953, 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.

 ,16.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
עו"ד אלון קפלן, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, אצל 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    אלן ארונסון, מפרק

אוסטיל השקעות בע"מ
)ח"פ 51-381828-6(

)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 16.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלן ארונסון, משד' דוד 

המלך 1, תל אביב 64953, 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.

 ,16.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
עו"ד אלון קפלן, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, אצל 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    אלן ארונסון, מפרק

ואדקום פרמה בע"מ
)ח"פ 51-164671-3(

)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 16.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלן ארונסון, משד' דוד 

המלך 1, תל אביב 64953, 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.

 ,16.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
עו"ד אלון קפלן, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, אצל 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    אלן ארונסון, מפרק

תדלקום בע"מ
)ח"פ 51-297883-4(

)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 4.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מירום מקבי, ת"ז 
גבעתיים   ,23 קומה  הורד,  מגדל   ,53 השלום  מדרך   ,038365920

53454, 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 20.9.2012, בשעה 
17.00, 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.

                                    מירום מקבי, עו"ד, מפרק

א.ג.ו.פ. אגרימנט אופטימייזר בע"מ
)ח"פ 51-426639-4(

)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 17.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל גורן, מרח' 



ילקוט הפרסומים 6406, ח' באייר התשע"ב, 30.4.2012 3618

טל'   ,65136 אביב  תל   ,22 קומה  דיסקונט,  מגדל   ,23 לוי  יהודה 
03-5119346, 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.

 ,23.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת  דין,  עורכי  ושות',  ברגמן  וקסלר,  במשרד   ,10.00 בשעה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכל גורן, עו"ד, מפרקת

משאבות משגב בע"מ
)ח"פ 51-260991-8(

)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 28.11.2007, התקבלה החלטה 
ח'טיב,  וחיד  והיב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מת"ד 1440, סח'נין 30810, 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.

והיב וחיד ח'טיב, עו"ד, מפרק

הסעות אלג'דיר בע"מ
)ח"פ 51-354246-4(

)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 15.5.2008, התקבלה החלטה 
ח'טיב,  וחיד  והיב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מת"ד 1440, סח'נין 30810, 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.

והיב וחיד ח'טיב, עו"ד, מפרק

מכון אומרית בע"מ
)ח"פ 51-198835-4(

)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 24.4.2009, התקבלה החלטה 
ח'טיב,  וחיד  והיב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מת"ד 1440, סח'נין 30810, 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.

והיב וחיד ח'טיב, עו"ד, מפרק

אסף סביונים יועצים ויזמי פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-241067-1(

)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 3.10.2011, התקבלה החלטה 
נח  זיסר, מרח'  גיל  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

מוזס 13, תל אביב, 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.

גיל מוזס, עו"ד, מפרק

איי.פי.סי תקשורת ממוחשבת בע"מ
)ח"פ 51-223869-2(

)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 12.2.2012, התקבלה החלטה 
גולדשטיין,  אסתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' החשמונאים 100, תל אביב 67133, 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.

אסתי גולדשטיין, עו"ד, מפרקת

עתידים מחשבים ותקשורת בע"מ
)ח"פ 51-211561-9(

)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 12.2.2012, התקבלה החלטה 
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גולדשטיין,  אסתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' החשמונאים 100, תל אביב 67133, 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.

אסתי גולדשטיין, עו"ד, מפרקת

דולברג סוכנויות אלקטרוניקה בע"מ
)ח"פ 51-084681-9(

)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 12.2.2012, התקבלה החלטה 
גולדשטיין,  אסתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' החשמונאים 100, תל אביב 67133, 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.

אסתי גולדשטיין, עו"ד, מפרקת

יו.טי.טל מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-203204-6(

)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 12.2.2012, התקבלה החלטה 
גולדשטיין,  אסתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' החשמונאים 100, תל אביב 67133, 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.

אסתי גולדשטיין, עו"ד, מפרקת

לינטק אוטומציה בע"מ
)ח"פ 51-197986-6(

)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 12.2.2012, התקבלה החלטה 
גולדשטיין,  אסתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' החשמונאים 100, תל אביב 67133, 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.

אסתי גולדשטיין, עו"ד, מפרקת

מרחבים לבנייה כפרית בע"מ
)ח"פ 51-443264-0(

)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 29.2.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידו בן דוד, ת"ז 

512216134, מרח' הכרמל 10, בנימינה, 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.

עידו בן דוד, מפרק

ארבל וייספילר קבלני בניין בע"מ
)ח"פ 51-312752-2(

)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 רו"ח רובי רוקח, מרח' זדל 

1, 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.

רובי רוקח, רו"ח, מפרק

המרכז לרפואה מתקדמת אינאס בע"מ
)ח"פ 51-286734-2(

)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 8.4.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  קצב,  אורי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
יגאל אלון 155א, תל אביב, טל' 03-6960606, פקס' 03-6950828, 

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.

אורי קצב, עו"ד, מפרק

כפיר 2 הנפקות בע"מ
)ח"פ 51-398205-8(

)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 15.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל ויטנברג, ת"ז 

015257330, מרח' יגאל אלון 98, 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.

מיכל ויטנרבג, עו"ד, מפרקת

פרי קומרס טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-300129-7(

)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 15.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל רגב, מרח' הר הצופים 

1/56, 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.

אייל רגב, מפרק

מנור - תווך ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-139062-7(

)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 16.4.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  לוי,  יוסף  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

דרויאנוב 5, 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.

יוסף לוי, עו"ד, מפרק

קליק איט השקעות און ליין בע"מ
)ח"פ 51-397087-1(

)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 16.4.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  לוי,  יוסף  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

דרויאנוב 5, 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.

יוסף לוי, עו"ד, מפרק

ז.א.ר.ו השקעות בע"מ
)ח"פ 51-277660-0(

)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 16.4.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  אלכס שחם,  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יגאל אלון 155, 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.

אלכס שחם, רו"ח, מפרק

בלו סרג'יקל בע"מ
)ח"פ 51-386438-9(

)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 18.4.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנית פורטמן, ת"ז 
אשקלון  צפוני,  תעשייה  אזור  הלל,  אבא  מצומת   ,305998551

78172, למפרקת החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אנית פורטמן, מפרקת

פנטום עבודות ימיות, בניה ושירותי צלילה בע"מ
)ח"פ 51-232271-0(

)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 19.4.2012, התקבלה החלטה 
פייר  מרח'  צירט,  אריה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רנואר 45, גבעת טל, קרית אתא, 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.

אריה צירט, מפרק

סולן טלקום )1993( בע"מ
)ח"פ 51-185286-5(

)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 19.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב סולן, מרח' הדקל 30, 

ניר צבי, 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.

יעקב סולן, מפרק

סולן יזום עסקי והשקעות )1998( בע"מ
)ח"פ 51-267808-7(

)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 19.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב סולן, מרח' הדקל 30, 

ניר צבי, 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.

יעקב סולן, מפרק

סולן שרותי תקשורת )1990( בע"מ
)ח"פ 51-152360-7(

)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 19.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב סולן, מרח' הדקל 30, 

ניר צבי, 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.

יעקב סולן, מפרק

סולן טל - טל )1994( בע"מ
)ח"פ 51-194800-2(

)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 19.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב סולן, מרח' הדקל 30, 

ניר צבי, 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.

יעקב סולן, מפרק

סולן אפיקים חדשים )1998( בע"מ
)ח"פ 51-267804-6(

)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 19.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב סולן, מרח' הדקל 30, 

ניר צבי, למפרק החברה.



ילקוט הפרסומים 6406, ח' באייר התשע"ב, 30.4.2012 3622

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.

יעקב סולן, מפרק

דוקא בע"מ

)ח"פ 51-143711-3(

)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 19.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפי לוי, מרח' אביטל 84, 

מכבים-רעות, 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.

רפי לוי, מפרק

דנה עיצוב השן בע"מ
)ח"פ 51-188605-3(

)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 19.4.2012, התקבלה החלטה 
בני  מרח'  יעקב שטיינר,  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

בנימין 3, נתניה, 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.

יעקב שטיינר, מפרק

א.ח מגדלי השרון בע"מ
)ח"פ 51-282053-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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 14.8.2007, התקבלה החלטה 
אשר  ואת  חיון  שמואל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

חודאדד, למפרקי החברה.

אשר חודאדד       שמואל חיון 

                                   מפרקים

גרנות הוניג חברת ניהול בע"מ
)ח"פ 51-447096-2(

)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 16.4.2012, התקבלה החלטה לפרק 

את החברה מרצון ולמנות את נפתלי גרנות, למפרק החברה.

נפתלי גרנות, מפרק

ר.ש. בבלי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-343214-6(

)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 11.6.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון בבלי, ת"ז 054993951, 

מרח' אבידן שמעון 6, חולון, 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.

רון בבלי, מפרק

מ.ש. )נאמנות ושירותים( בע"מ
)ח"פ 51-064438-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.4.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  שפרן,  חיים  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

בלוך 41, תל אביב 64681, 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.

חיים שפרן, עו"ד, מפרק

גיאו-מידע בע"מ
)ח"פ 51-173796-7(

)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 5.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף מרדכי רייז-רז, מרח' 

הרב עוזיאל 115, ירושלים 96431, 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.

יוסף מרדכי רייז-רז, מפרק

הש.תא חברה להחזקת נכס נדל"ן )2010( בע"מ
)ח"פ 51-452481-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ויקטור תשובה, מרח' 

היצירה 3, רמת גן, 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.

ויקטור תשובה, עו"ד, מפרק

איקלפיס פרו-אופיס בע"מ
)ח"פ 51-320411-5(

)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 11.4.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שגיא גרשגורן, ת"ז 

023834856, מרח' טאגור 29, 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.

שגיא גרשגורן, מפרק

נ. איתן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-394951-1(

)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 11.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ורדה רוזנטל, מרח' 

רוטשילד 60, כפר סבא, 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.

ורדה רוזנטל, עו"ד, מפרקת

ג'אווה לנג בע"מ
)ח"פ 51-263547-5(

)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 15.4.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  ברוזה,  דניאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

040033474, מרח' שמואל הנציב 16, נתניה, 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.

דניאל ברוזה, עו"ד, מפרק

ג.מ. פיתוחים )1997( בע"מ
)ח"פ 51-245490-1(

)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 15.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון מוזס, ת"ז 027233352, 

מרח' יהודה הנשיא 18, 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.

גדעון מוזס, מפרק

אייצ'. אר. אי בע"מ
)ח"פ 51-385326-7(

)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 15.4.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  סלע,  עודד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

022198253, מרח' אבא הלל סילבר 12, 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.

עודד סלע, עו"ד, מפרק

ארט קייטרינג אירועים )2008( בע"מ
)ח"פ 51-414444-3(

)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 15.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידן אמון, ת"ז 038659785, 

מרח' רענן 17, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עידן אמון, מפרק

שלו גלובס טורס בע"מ
)ח"פ 51-350873-9(

)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 15.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון שלו, ת"ז 050273135, 

מרח' מנחם בגין 23/24, קרית מוצקין, 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.

שמעון שלו, מפרק

ד.שור החזקות )1999( בע"מ
)ח"פ 51-279548-5(

)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 15.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב שור, ת"ז 051781441, 

מרח' ארז 25, ת"ד 129, כפר ורדים 25147, 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.

דב שור, מפרק

פרוטרום נאמנות בע"מ
)ח"פ 51-239737-3(

)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 15.4.2012, התקבלה החלטה 
עו"ד טלי מירסקי לכמן,  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

מרח' פנחס רוזן 34, הרצליה 46590, 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.

טלי מירסקי לכמן, עו"ד, מפרקת

די.אל קונסלטינג בע"מ
)ח"פ 51-438583-0(

)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 17.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד לוקץ, מרח' החצבים 

15, נתניה, 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 לוקץ, מפרק

בלחסן ויקטור חברה להובלות ועבודות עפר בע"מ
)ח"פ 51-245460-4(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.4.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויקטור בלחסן, ת"ז 

061187464, מרח' התאנה 4, כפר בן נון 99780, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ויקטור בלחסן, מפרק

זד. בי. סי בע"מ
)ח"פ 51-344146-9(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.4.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב בוטויניק, ת"ז 

054218227, מרח' הרעות 8, 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.

זאב בוטויניק, מפרק

כוכבן אחיד בע"מ
)ח"פ 51-133778-4(

)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 17.4.2012, התקבלה החלטה 
כפר  ממושב  לוין,  ארז  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יחזקאל, ד"נ גלבוע, 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.

ארז לוין, מפרק

זר הפקות בע"מ
)ח"פ 51-139775-4(

)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 22.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זכריה רז, משד' משה 

שרת 15, ירושלים, 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 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    זכריה רז, מפרק

יהלומי יוסי שטרן )נתניה( בע"מ
)ח"פ 51-118040-8(

)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 1.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף שטרן, אצל רו"ח 
למפרק  גן,  רמת   ,10 קומה   ,7 סילבר  הלל  אבא  מרח'  פאר,  זאב 

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.

 ,2.8.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרד רו"ח זאב פאר, 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.

                                    יוסף שטרן, מפרק

ג'י. אן. אן יצירות בע"מ
)ח"פ 51-356575-4(

)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 30.6.2012, במשרד עו"ד דוד מלניק, רח' החשמל 
18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גלעדי טובי, מפרק

יוני דיאמונדס בע"מ
)ח"פ 51-292763-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.6.2012, במשרד עו"ד דוד מלניק, רח' החשמל 
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18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    רון לילוי, מפרק

גלעדי טובי בע"מ
)ח"פ 51-114698-7(

)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 30.6.2012, במשרד עו"ד דוד מלניק, רח' החשמל 
18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    גלעדי סובי, מפרק

אמיר אלונה יזמות בע"מ
)ח"פ 51-469616-0(

)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 15.7.2012, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' 
הגדוד העברי 17, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ליאור בן–עמי, עו"ד, מפרק

אקסיומה פרסום )2002( בע"מ
)ח"פ 51-322477-4(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דין  עורכי  במשרד   ,12.00 בשעה   ,10.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ונוטריונים לאמעי, סידר, רהט, צידון, פינק, רח' דרך השלום 53, 
בית הורד, קומה 23, גבעתיים 53454, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלון פוגל, עו"ד, מפרק

הי-גרייד גרופ בע"מ
)ח"פ 51-329129-4(

)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 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהודה שועלי, משד' 

פל-ים 2, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהודה שועלי, עו"ד, מפרק

 אומ"ץ חינוכי - ארגון עצמאי של מנהלי
בתי-ספר בישראל
)ע"ר 58-044861-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 17.2.2012 התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
ד"נ חפר  גן שמואל,  ולמנות את אברהם פרנק, מקיבוץ  מרצון 

38810, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם פרנק, מפרק

הודעה מאת בנק ישראל

דין וחשבון שבועי 
לפי חוק בנק ישראל , התשי"ד-1954

התשי"ד-11954,   ישראל,  בנק  לחוק   )1(58 סעיף  לפי 
והנכסים  וחשבון שבועי על מחזור המטבע  דין  בזה  מתפרסם 
התשע"ב בניסן  כ"ג  ביום  העבודה  בסיום  מולו   המוחזקים 

)15 באפריל 2012(:

בשקלים חדשים

א. סך כל המחזור ביום כ"ג בניסן 
התשע"ב )15.4.2012(

51,575,438,223

ב. סך כל המחזור ביום י"ג בניסן 
התשע"ב )5.4.2012(

51,578,431,060

ג. העלייה או הירידה ) - (  במשך 
השבוע האחרון

-2,992,837

ד. ערך הנכסים המוחזקים במטבע 
חוץ מול המחזור ביום כ"ג בניסן 

התשע"ב )15.4.2012(

51,575,438,223

כ"ד בניסן התשע"ב )16 באפריל 2012(

             מרדכי פיין
ממונה על מחלקת המטבע 	__________

1  ס"ח התשי"ד, עמ' 192.




