
רשומות

ילקוט הפרסומים

5026  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תיקוני מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור  

מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור העוסקים   

5029  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   בטיפול באנשים עם מוגבלויות ובשיקומם . . . . . . .

5034  . . . . . . . . מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים לטיפול בלקויי שמיעה ושיקומם  

מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים לקבוצות לעזרה עצמית לצורך   

     תמיכה הדדית ומיצוי זכויות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5038

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס, תקנות סוכני המכס, תקנות מס קנייה )טובין( ותקנות   

    הבלו על הדלק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5041 

 5042  . . . . . . . הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים )הוראת שעה( וחוק התכנון והבנייה  

5043  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הודעות מאת הציבור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

3 ביולי 2012 6440 י"ג בתמוז התשע"ב

                              עמוד



ילקוט הפרסומים 6440, י"ג בתמוז התשע"ב, 3.7.2012 5026

תיקון מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם היועץ המשפטי 
לממשלה, מתפרסם בזה תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים )להלן - המשרד( למוסדות 
)להלן - המבחנים העיקריים(,  ציבור העוסקים בהסעת נכים במסגרת פעילותם, לצורך סיוע ברכישת רכב להסעת נכים2 

כמפורט להלן:

שינוי שם

במבחנים העיקריים, במקום שם המבחנים יבוא "מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור העוסקים   .1
בהסעת נכים".

תיקון סעיף 1

בסעיף 1)ה( למבחנים העיקריים, במקום "חדש" יבוא "ששנת הייצור שלו לא קדמה לשלוש שנים טרם הגשת הבקשה    .2
למתן תמיכה לפי מבחנים אלה".

תיקון סעיף 2

בסעיף 2, בהגדרה "רכב להסעת נכים", בסופה יבוא "ובלבד ששנת הייצור שלו לא קדמה לשלוש השנים טרם הגשת   .3
הבקשה למתן תמיכה לפי מבחנים אלה".

תיקון סעיף 3

בסעיף 3, אחרי פסקה )7( יבוא:  .4

המבקש קיבל אישורים ממשטרת ישראל להעסקת עובדים לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות   )8("  
מסוימים, התשס"א-32001, ככל שהוא מחויב בקבלת אישור לפי החוק האמור."

תחילה

תחילתו של תיקון זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(.    .5

ג' בסיוון התשע"ב )24 במאי 2012(
)חמ 3-1888(

)חמ 803-35-2012-000014(    
                                                                              משה כחלון

                                   שר הרווחה והשירותים החברתיים 
__________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  י"פ התשס"ח, עמ' 4883.

3  ס"ח התשס"א, עמ' 509.

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה תיקון 
למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה )להלן - המשרד( למוסדות ציבור )תמיכה למטרת שיפוצים והצטיידות במעונות חסות 

הנוער(2  )להלן - המבחנים העיקריים(, כדלקמן:

שינוי שם

במבחנים העיקריים, במקום שם המבחנים יבוא "מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים   .1
למוסדות ציבור למטרת שיפוצים והצטיידות במעונות חסות הנוער".

__________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  י"פ התשס"ה, עמ' 532; התשס"ח, עמ' 1367; התש"ע, עמ' 1379.
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תיקון פתיח

ציבור"  למוסדות  המשרד(   - )להלן  הרווחה  משרד  של  תמיכות  למתן  "מבחנים  המילים  במקום  למבחנים,  בפתיח   .2
יבוא "מבחנים למתן תמיכות למוסדות ציבור למטרת שיפוצים והצטיידות במעונות חסות הנוער של משרד הרווחה 

והשירותים החברתיים )להלן - המשרד(".

תיקון סעיף תוקף

בסעיף 3 למבחנים העיקריים, במקום "ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011(" יבוא "כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר   .3
  .")2013

תחילה

תחילתו של תיקון זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(.   .4

ט"ז בסיוון התשע"ב )6 ביוני 2012(
)חמ 3-1888(

)חמ 803-35-2012-000034(      
                                                                              משה כחלון

                                   שר הרווחה והשירותים החברתיים 

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה תיקון 
למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה )להלן - המשרד( למוסדות ציבור )תמיכה למוסדות ציבור המסייעים לנפגעות ונפגעי 

תקיפה מינית(2 )להלן - המבחנים העיקריים(, כדלקמן:

שינוי שם

המסייעים  ציבור  למוסדות  הרווחה  משרד  של  תמיכות  למתן  "מבחנים  יבוא  המבחנים  שם  במקום  העיקריים,  במבחנים   .1
לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית".

החלפת סעיף 2

במקום סעיף 2 למבחנים העיקריים יבוא:  .2

"2. תמיכה למוסדות ציבור המסייעים לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית  

מטרת התמיכה -    )א( 

מטרת התמיכה לפי מבחנים אלה היא סיוע למוסדות ציבור בעד הפעילות השוטפת המתבצעת במרכזי סיוע לנפגעות   
ונפגעי תקיפה מינית. 

תנאי סף לתמיכה -  )ב( 

בקשה לתמיכה יכול שתוגש בידי מוסד ציבור המסייע לנפגעות או לנפגעים של תקיפה מינית )להלן - הנפגעים(,   )1(
בלא הבדל דת, גזע, מין או השקפת עולם;

התמיכה תינתן למוסד הציבור העונה על התנאים המפורטים בפסקאות משנה )א( עד )ג( שלהלן, ונוסף על כך על   )2(
שניים לפחות מהתנאים הקבועים בפסקאות משנה )ד( עד )ז( שלהלן:

העסקת עובד מקצועי טיפולי אחד בשכר לפחות, שאישר מנהל השירות או מי שהוסמך לכך מטעמו; )א( 

הפעלה של 15 מתנדבות לפחות, שעברו קורס הכשרה כאמור בפסקה )ו(; מתנדבת תהיה מי שהתנדבה 70  )ב( 
שעות לפחות במהלך השנה שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה;

מתן סיוע טלפוני ל–100 נפגעים בשנה לפחות, במענה לפניותיהם )להלן - הפניות(, במסגרת קו פתוח, הנגיש  )ג( 
במשך 24 שעות ביממה;

__________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  י"פ התשס"ג, עמ' 2462; התשס"ד, עמ' 1366; התשס"ו, עמ' 915; התשס"ז, עמ' 1146; התשס"ח, עמ' 1367; התש"ע, עמ' 1397.
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קיום 20 פגישות בשנה לפחות עם נפגעים או עם קרוביהם, או עם שניהם; )ד( 

הפעלה של קבוצת תמיכה אחת בשנה לפחות בהנחיה מקצועית, למשך 5 מפגשים לפחות, בהשתתפות 10  )ה( 
נפגעים לפחות;

 10 ובו משתתפות  קיום של קורס הכשרה אחד בשנה לפחות למתנדבות, שתכניתו אושרה בידי המפקח,  )ו( 
מתנדבות לפחות;

קיום 100 הרצאות לציבור בשנה לפחות, אשר משך כל אחת מהן 45 דקות לפחות והשתתפו בה 20 משתתפים  )ז( 
לפחות; לעניין פסקת משנה  זו, הרצאה שמשכה 90 דקות ומעלה תיחשב כשתי הרצאות;

לא תאושר תמיכה למוסד ציבור לפי מבחנים אלה אלא אם כן הוכיח המוסד כי קיבל אישורים ממשטרת ישראל   )3(
להעסקת עובדים, לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-32001, 

ככל שהוא מחויב בקבלת אישור לפי החוק האמור.

אופן חלוקת התקציב -  )ג( 

התקציב המיועד לתמיכה לפי מבחנים אלה יחולק כמפורט להלן:  

20% - יחולקו בחלקים שווים בין כל מוסדות הציבור הזכאים לתמיכה בהתאם למבחנים אלה;  )1(

80% - יחולקו לפי ההיקף היחסי של הפעולות של כל אחד ממוסדות הציבור יחסית לכלל מוסדות הציבור הזכאים   )2(
לתמיכה וזאת בהתאם לפעילות שבוצעה בשנה שקדמה לשנה שבה מוגשת הבקשה לתמיכה לפי מבחנים אלה, 

לפי דיווחי ביצוע שהגיש מרכז הסיוע ובהתאם לתחומים ולחלקים כמפורט להלן:

15% - פניות כאמור בסעיף קטן )ב()2()ג(; )א( 

20% - פגישות כאמור בסעיף קטן )ב()2()ד(; )ב( 

10% - קבוצות תמיכה כאמור בסעיף קטן )ב()2(ה; )ג( 

10% - קורסי הכשרה כאמור בסעיף קטן )ב()2()ו(; )ד( 

15% - הרצאות כאמור בסעיף קטן )ב()2()ז(; )ה( 

10% - מתנדבות כאמור בסיפה של סעיף קטן )ב()2()ב(; )ו( 

20% - עובדים בשכר ובכללם עובדים מקצועיים כאמור בסעיף קטן )ב()2()א(. )ז( 

נהלים - )ד( 

דיווחי ביצוע כנדרש בסעיף קטן )ג()2(, יכללו, לכל הפחות, את הנתונים האלה:  )1(

לגבי סעיף קטן )ג()2()א( - מספר פניות טלפוניות, וסוג הפנייה; )א( 

לגבי סעיף קטן )ג()2()ב( - מספר הפגישות שהתקיימו; )ב( 

לגבי סעיפים קטנים)ג()2()ג( עד )ה( - מקום הפעילות, משכה, והתאריך שבו התקיימה; )ג( 

לגבי סעיף קטן )ג()2()ו( - שם המתנדבת, מספר שעות ההתנדבות והתאריכים שבהם התקיימו; )ד( 

)ה(  לגבי סעיף קטן )ג()2()ז( - דוח עובדים בשכר, שיכלול את שם העובד ואת היקף משרתו;

סך כל התמיכה למוסד ציבור לא תעלה על 75% מעלות הפעילות הנתמכת."  )2(

ביטול סעיף 4 

3. סעיף 4 למבחנים העיקריים - בטל.

תחילה

4. תחילתו של תיקון זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(.

ג' בסיוון התשע"ב )24 במאי 2012(
)חמ 3-1888(

)חמ 803-35-2011-000053(      
                                                                              משה כחלון

                                   שר הרווחה והשירותים החברתיים 
__________

3    ס"ח התשס"א, עמ' 509.
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תיקון מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ולאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה 
שיפוצים  לצורך  ציבור  למוסדות  המשרד(   - )להלן  החברתיים  והשירותים  הרווחה  משרד  של  תמיכות  למתן  למבחנים  תיקון 

והצטיידות של פנימיות חינוכיות2 )להלן - המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן:

תיקון סעיף 5

בסעיף 5)6( למבחנים העיקריים, אחרי "לפי מבחנים אלה" יבוא "או שהמוסד קיבל תמיכה מהמשרד בעד אחזקה שוטפת של   .1
חניכים בפנימייה לפי מבחני אחזקה שוטפת, בשנה אחת לפחות מתוך השנתיים שקדמו לשנה שבה מבוקשת התמיכה לפי 

מבחנים אלה,". 

תחילה

תחילתו של תיקון זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(.   .2

ג' בסיוון התשע"ב )24 במאי 2012(
)חמ 3-1888(

)חמ 803-35-2011-000008(       
                                                                              משה כחלון

                                   שר הרווחה והשירותים החברתיים 
__________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 1254.

מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור העוסקים בטיפול באנשים 
עם מוגבלויות ובשיקומם

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

תקנה תקציבית 23-06-22-90

לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התקציב, התשמ"ה-11985  יסודות  לחוק  3א  סעיף  לפי   
מתפרסמים להלן מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים )להלן - המשרד( למוסדות ציבור:

כללי  .1

להגשת בקשות  לנוהל  בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם  תדון  הוועדה(   - )להלן  ועדת התמיכות של המשרד   )א( 
לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל( ובהתאם למבחנים אלה.

התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, לפי עקרונות של סבירות ושוויון. )ב( 

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני אחיד וענייני  )ג( 
של המבחנים.

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; החלטת  )ד( 
הוועדה תהיה מנומקת.

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות, הכל בכפוף לאמור במבחנים  )ה( 
אלה ובחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת, כפי שיפורט להלן.

הגדרה  .2

במבחנים אלה, "אנשים עם מוגבלויות" הם אנשים שמתקיים בהם אחד או יותר מאלה:  

אנשים עם נכויות כרוניות ופיזיות נוירו-לוקומוטוריות ונוירו-מוסקלריות, כגון: שיתוק מוחין, טרשת נפוצה, פוסט–פוליו,   )1(
ניוון שרירים וכיוצא באלה;

__________
1    ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

 2     י"פ התשנ"ב, עמ' 2569; התשנ"ד, עמ' 4716; התשנ"ז, עמ' 1710; התש"ס, עמ' 3264; התשס"א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס"ב, 

   עמ' 761; התשס"ג, עמ' 1358; התשס"ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 2030; התשס"ה, עמ' 330 ועמ' 1140.
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עיוורים ולקויי ראייה בעלי תעודת עיוור המוכרת למשרד;  )2(

בעלי ליקויי למידה, הפרעות קשב וריכוז, בשילוב עם הנמכה בתפקודים שכליים והסתגלותיים והפרעות רגשיות שאינם   )3(
מוגדרים חולי נפש;

אנשים עם  תסמונות תורשתיות )כגון פראדר ווילי, לה–טורט ועוד( המלוות בטווח רחב של מגבלות תפקודיות;  )4(

אוכלוסיית ילדים ובני נוער פוסט–אשפוזית עם ליקויים אורגניים מורכבים.   )5(

מטרת התמיכה  .3

מטרת התמיכה היא טיפול באנשים עם מוגבלויות ושיקומם.   

תנאי סף לתמיכה  .4

לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאי רק תאגיד שהוא מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף 3א לחוק )להלן - המוסד(, שמתקיימים בו כל   
תנאי הסף האלה: 

הוא פועל שלא למטרות רווח, מאוגד ורשום כעמותה לפי חוק העמותות, התש"ם- 31980, הקדש ציבורי הרשום אצל   )1( 
לפי חוק  לפי חוק הנאמנות, התשל"ט-41979; חברה לתועלת הציבור הרשומה אצל רשם ההקדשות  רשם ההקדשות 

החברות, התשנ"ט-51999, או אגודה עותומאנית;

אחת ממטרותיו הרשומות בתקנון או במסמכי היסוד שלו היא פעילות בתחום הטיפול השיקומי באנשים עם מוגבלויות   )2( 
או ש–50% לפחות מהיקף הפעילות שלו כפי שמופיע בדוחות הכספיים של המוסד מתייחס לפעילות בתחום הטיפולי 

השיקומי באנשים עם מוגבלות;

לא הוגשה מטעמו בקשה לתמיכה בשנת התקציב הנוכחית ולא הוקצה לו סכום כלשהו מתקציב המדינה, במישרין או   )3(
בעקיפין, בעד פעילותו לפי מבחנים אלה;

במוסד המבקש תמיכה לראשונה - הוא פעל באופן ממשי בתחום הפעילות שבעדו מתבקשת התמיכה במשך השנתיים   )4(
שקדמו לשנת בקשת התמיכה;

היקף פעילותו בתחום הנתמך בשנה שקדמה לשנה שבה הוגשה בקשת התמיכה לראשונה, לא פחת ממחצית היקף   )5(
הפעילות הנדרש ממנו בשנה הראשונה שבה מתבקשת התמיכה;

המוסד הגיש, במהלך השנה שבעדה מתבקשת התמיכה, דוחות ביצוע שוטפים המעידים על עמידתו בתכנית העבודה   )6(
ודוחות שנתיים; כל הדוחות יוגשו באופן ובמועדים שיקבע המשרד;

מוגבלויות  עם  אנשים  חמישים  של  במצבם  החמרה  ומניעת  לשיקומם  מקצועיים  טיפוליים  שירותים  מספק  המוסד   )7(
לפחות, או מספק שירותים לרווחתם;

המוסד מעסיק עובד מקצועי בתחום הפסיכו–סוציאלי או הפארה–רפואי, בהיקף של חצי משרה לפחות;  )8(

75% לפחות מהעובדים המקצועיים שהמוסד מעסיק לצורך מתן שירותי טיפול מקצועי, כאמור בסעיפים 5)א()1()א( ו–)ג(   )9(
הם בעלי תואר אקדמי או השכלה פורמלית מוכרת וכן בעלי ניסיון מעשי של שלוש שנים לפחות באחד מהתחומים 
האלה: עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, הוראה או אחד ממקצועות הבריאות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק במקצועות 
מרפאים  או  פיזיותרפיסטים  כגון  הבריאות(,  במקצועות  העיסוק  הסדרת  חוק   - )להלן  התשס"ח-62008  הבריאות, 

בעיסוק;

המדריכים, המורים להדרכה שיקומית והמטפלים המקצועיים שמעסיק המוסד לצורך שיקום טיפולי, תפקודי או חברתי   )10(
עומדים בתנאים האמורים בסעיף 5)א()1()ב(;

לחוק שכר  מינימום בהתאם  נמוך משכר  אינו  לחלקיות משרתו,  לכל אחד מעובדיו, בהתאם  השכר שמשלם המוסד   )11(
מינימום, התשמ"ז-71987, והשכר הגבוה ביותר שמשלם מוסד הציבור אינו עולה על שכרו של מנהל חברה ממשלתית 

לא עסקית בדרגה 7;

המוסד מאפשר פיקוח של אגף השיקום במשרד )להלן - האגף( ומקיים את כל דרישותיו בכל הנוגע לדרישות הדיווח,   )12(
מתן מידע, ביקור במוסד והתרשמות מהפעילות המתקיימת בו, הכל בכפוף לכל דין; 

המבקש קיבל אישורים ממשטרת ישראל להעסקת עובדים, לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,   )13(
התשס"א-82001, ככל שהוא מחויב בקבלת אישור לפי החוק האמור.

תחומי הפעילות הנתמכים  .5

התמיכה תינתן רק בתחומים המפורטים להלן, ובחלוקה מכלל תקציב התמיכה בהתאם לשיעורים הנקובים לצדם:  )א( 

__________
3    ס"ח התש"ם, עמ' 210.

4    ס"ח התשל"ט, עמ' 128.

5    ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

6    ס"ח התשס"ח, עמ' 720.

7    ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

8    ס"ח התשס"א, עמ' 509.
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העסקת עובדים  )90%(:  )1(

המטפל  המוסד  צוות  של  וליווי  ולהכשרה  מוגבלויות  עם  באנשים  לטיפול  סוציאליים  עובדים  העסקת  )א( 
באנשים אלה;

שעות   36 של  הדרכה  ועברו  לימוד  שנות   12 שסיימו  וחברתי  טיפולי  תפקודי,  לשיקום  מדריכים  העסקת  )ב( 
לפחות בידי המוסד, לפי תכנית שהכין בתחום טיפולי המתאים לנושא ההדרכה )להלן - המדריכים(;

מקצועות  ועובדי  שיקומית  להדרכה  מורים  מורים,  פסיכולוגים,  זה  ובכלל  מקצועיים  מטפלים  העסקת  )ג( 
הבריאות בעלי תעודה במקצועות הבריאות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, כמפורט 

בסעיף 4)9(;

עניין  יש  שלמשרד  התמיכה  מבחן  בנושא  וחדשניים  ייחודיים  בפרויקטים   )1( בפסקה  כאמור  עובדים  העסקת   )2(
בפיתוחם והותאמו ליעדי המשרד ולתכניותיו  )10%(.

יתרה שלא נוצלה לתמיכה בתחומים המפורטים בסעיף קטן )א()2(, תועבר לתמיכה בתחום שפורט בסעיף קטן )א()1(. )ב( 

אמות מידה לתמיכה  .6

שיעור התמיכה בתחומי הפעילות שבסעיף 5)א()1( ייקבע לפי אמות המידה המפורטות להלן, ובהתאם לניקוד הרשום   )א( 
לצדן:

היקף הפעילות לפי מספר המשרות המלאות, או חלק מהן, שבמימון המוסד  )20%(; הניקוד באמת מידה זו יינתן   )1(
לפי המפורט להלן:

בעד כל משרה מלאה של עובד סוציאלי לפי סעיף 5)א()1()א( יינתנו 4 נקודות; )א( 

בעד כל משרה טיפולית מלאה אחרת לפי סעיף 5)א()1()ג( יינתנו 2 נקודות; )ב( 

בעד כל משרה של מדריך לפי סעיף 5)א()1()ב( תינתן נקודה אחת; )ג( 

לגבי מוסד המעסיק עובדים כאמור בפסקה זו, המטפלים גם באוכלוסיות שאינן אנשים עם מוגבלות כמשמעם   
בסעיף 2, יחושב החלק היחסי של הניקוד שצבר המוסד באמת מידה זו בהתאם להיקף האוכלוסייה הרלוונטית 

למבחן תמיכה זה, מקרב כלל אוכלוסיית הרווחה המטופלת במוסד;

ניתן לצרף חלקי משרות בכל היקף שהוא והניקוד יינתן בהתאם לסך המדויק של המשרות, כולל חלקי נקודה;  

היקף פעילות לפי מספר המתנדבים המשתתפים בפעילות המוסד )10%(; הניקוד באמת מידה זו יינתן לפי מספר   )2(
המתנדבים בפעילות המוסד, כמפורט להלן: 

בעד מעל 50 מתנדבים במערך תינתן נקודה אחת; )א( 

בעד מעל 100 מתנדבים במערך יינתנו 2 נקודות; )ב( 

בעד מעל 200 מתנדבים במערך יינתנו 3 נקודות; )ג( 

לעניין אמת מידה זו מתנדב ייחשב - 

יפחת מ–50 שעות בשנה, כפי שהוכח  מי שמתנדב במוסד בשנה שבעדה מבוקשת התמיכה בהיקף שלא   -
להנחת דעת המשרד;

המוסד העביר בעבורו טופס הפניה למתנדב ליחידה להתנדבות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים או   -
לחלופין שהוא מבוטח בביטוח מתנדבים לעניין פרק י"ג "תגמולים למתנדבים" לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח 

משולב[, התשנ"ה-91995;

רואה חשבון, שבהן מופיעים מועדי ההתנדבות שלו  הוא כלול ברשימות שעורך המוסד, מאומתות בידי   -
ומשכם, אשר ימציא למשרד לפי דרישתו;

יינתן באופן מצטבר בעד סוגי השירותים שנותן  זו  מגוון השירותים שנותן המוסד )15%(; הניקוד באמת מידה   )3(
המוסד המפורטים להלן, ובלבד שניתן אחד לפחות מהשירותים הנזכרים בפסקאות משנה )א( עד )ג(:

בעד הפעילות הנזכרת בסעיף 4)7(, כולה או חלקה, המתקיימת באמצעות שירות סוציאלי פרטני לאנשים עם  )א( 
מוגבלויות ובני משפחותיהם יינתנו 3 נקודות;

בעד הפעילות הנזכרת בסעיף 4)7(, כולה או חלקה, המתקיימת באמצעות שירות סוציאלי קבוצתי: קבוצות  )ב(  
וכדומה  עמיתים   קבוצות  משימתיות,  קבוצות  לבני המשפחה,  מוגבלויות,  עם  לאנשים  והעצמה  תמיכה 

יינתנו 3 נקודות;

בעד הפעילות הנזכרת בסעיף 4)7(, כולה או חלקה, המתקיימת באמצעות שירות סוציאלי קהילתי: פעילות  )ג(  
למיצוי זכויות וקידום עניינם של אנשים עם מוגבלויות, פיתוח שירותים וכדומה  יינתנו 4 נקודות;

בעד פעילות של הנחיה, ליווי והכשרה לצוות המטפל באמצעות עובדים סוציאליים בהיקף שלא יפחת משעה  )ד(  
אחת בשבוע שמשתתפים בה באופן קבוע 50% מהעובדים המקצועיים שהמוסד מעסיק יינתנו 3 נקודות;

__________
9    ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.
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פעילות פנאי, תרבות והעשרה ינוקדו לפי הפירוט שלהלן: )ה( 

 70% משתתפים  שבה  לפחות  שבועות   35 במשך  לפחות  שעה  שמשכה  שבועית  פעילות  קיום  בעד   )1(
מהמטופלים במוסד יינתנו 5 נקודות;

בעד קיום 10 מפגשים בשנה שכל אחד מהם הוא בן 4 שעות לפחות שבהם משתתפים 50% מהמטופלים    )2(
במוסד יינתנו 4 נקודות;

בעד קיום 7 מפגשים בשנה שכל אחד מהם הוא בן 4 שעות לפחות שבהם משתתפים 50% מהמטופלים     )3(
במוסד יינתנו 3 נקודות;

בעד קיום 5 ימי עיון שנתיים שמשך כל אחד מהם 6 שעות לפחות או קייטנות קיץ בהיקף של שבוע    )4(
לפחות שבהם משתתפים 30% מהמטופלים במוסד יינתנו 2 נקודות;

בפסקת משנה זו ניתן לקבל ניקוד מצטבר עד לתקרה של 5 נקודות;

רלוונטיים  מידע  שירותי  הנותן  למוסד  יינתן  זו  מידה  באמת  ניקוד  נקודות;   2 יינתנו  מידע  שירותי  בעד  )ו( 
לאוכלוסיית היעד הנוגעים להיבטים טיפוליים, לצורך סיוע במיצוי זכויות או קידום עניינם של אנשים עם 

מוגבלויות מול הגורמים המטפלים והרשויות )להלן - שירותי מידע(;  

שירותי המידע יינתנו באמצעות אחד או יותר מאלה:  

מרשתת )אינטרנט( - החזקת אתר מרשתת )אינטרנט( פעיל;   )1(

שירות מידע טלפוני, "קו חם", הפעיל 3 ימים בשבוע בהיקף של 5 שעות לפחות בכל יום או לחלופין קו   )2(
יומי פעיל בהיקף של שעתיים לפחות בכל יום )למעט שבתות ומועדי ישראל(;

הוכיח  שהמוסד  ובלבד  ציבוריים,  במקומות  שמופצים  או  בדואר  בפקסמילה,  הנשלחים  מידע  עלוני    )3(
להנחת דעת המשרד כי השירותים ניתנים באופן שוטף ובמשך כל השנה;

בעד שירותי חניכה אישית יינתנו 5 נקודות;  )ז( 

הניקוד באמת מידה זו יינתן למוסד המעניק שירותי חניכה אישית למטופליו הזקוקים לכך, ביחס שלא יפחת   
ממדריך אחד לכל 5 מטופלים והניתן לכל מטופל פעם אחת בשבוע לפחות;

בעד שירותים נוספים אחרים בעד אוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות שאינם כלולים בשירותים שפורטו לעיל  )ח( 
יינתנו 2 נקודות בסך הכל בעד כל השירותים הנוספים;

סובלת האוכלוסייה שבה מטפל  הנכות שמהם  לסוגי  יינתן בהתאם  זו  מידה  הניקוד באמת   ,)15%( הנכות  סוג   )4(
נמוך מ–10% מכלל האוכלוסייה  אינו  להלן  נכות מהמפורט  סוג  אותו  ובלבד שאחוז המטופלים שלהם  המוסד 

המטופלת בידי המוסד:

בעד אנשים עם ליקויי למידה, הפרעות קשב וריכוז בשילוב עם הנמכה בתפקודים שכליים והסתגלותיים  )א( 
והפרעות רגשיות תינתן נקודה אחת;

בעד אנשים עם נכות פיזית או כרונית כגון שיתוק מוחין, טרשת נפוצה, סכרת, אפילפסיה וכיוצא באלה  )ב( 
)למעט אנשים הסובלים מפיגור שכלי( יינתנו 2 נקודות;

בעד אנשים עם לקות ראייה או עיוורון בעלי תעודת עיוור יינתנו 3 נקודות;  )ג( 

בעד אנשים עם שילוב של כמה לקויות בו–זמנית )רב–נכותית( כגון עיוורים-חירשים, חירשות עם שיתוק  )ד(  
מוחין וכיוצא באלה יינתנו  4 נקודות; למרות האמור בפסקה זו, לא יינתן ניקוד לפי פסקת משנה זו אלא אם 
כן אחוז המטופלים הלוקים בכמה לקויות בו–זמנית אינו נמוך מ–30% מכלל האוכלוסייה המטופלת בידי 

המוסד;

ייחודיות ונחיצות של פעילות הארגון במתן מענים מיוחדים או בטיפול באוכלוסיות עם בעיות מיוחדות )15%(    )5(
)בפסקה זו - ייחודיות ונחיצות(;

הניקוד באמת מידה זו יינתן בהתאם להמלצה מנומקת של צוות שימנה 3 מבין עובדי האגף ובראשם מנהל האגף   
או מי שהוסמך לכך מטעמו, לפי המדרג שלהלן: 

בעד רמת ייחודיות ונחיצות נמוכה תינתן נקודה אחת; )א( 

בעד רמת ייחודיות ונחיצות בינונית יינתנו 2 נקודות;  )ב( 

בעד רמת ייחודיות ונחיצות גבוהה יינתנו 3 נקודות. )ג( 

האוכלוסייה  ייחודיות  הפעילות;  חדשנות  האלה:  בשיקולים  השאר,  בין  הצוות,  יתחשב  המלצתו  מתן  בעת   
המטופלת מבחינת קבוצת הגיל, בעיות רפואיות ייחודיות, שפת אם וכיוצא באלה; שירות ייחודי; הישגים יוצאי 

דופן;

החלטת הוועדה באמת מידה זו תהיה מנומקת;  
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ניסיון מוכח של הארגון בטיפול באוכלוסיית היעד )5%(;   )6(

בעד ניסיון של עד 5 שנים תינתן  נקודה אחת;  )א( 

בעד ניסיון של מעל 5 שנים יינתנו 2 נקודות; )ב( 

מרחב גאוגרפי לפעילות הארגון )10%(;   )7(

הניקוד באמת מידה זו יינתן לפי המפורט להלן:  

מוסד מקומי יקבל 2 נקודות; )א( 

מוסד אזורי יקבל 4 נקודות; )ב( 

מוסד ארצי יקבל 8 נקודות; )ג( 

מוסד הפעיל בפריפריה יקבל את הניקוד האמור, בהתאם לסיווגו;  )ד( 

לעניין פסקה זו, מוסד ייחשב -   

מקומי - אם הוא פועל ברשות מקומית אחת;   

אזורי - אם הוא פועל ביותר מרשות מקומית אחת;   

ארצי - אם יש לו בסך הכולל שלושה סניפים לפחות הממוקמים בשלושה מבין מחוזות המשרד, סניף אחד   
לפחות בכל מחוז או לחלופין מוסד שנותן שירות בבית המטופל בפריסה של שלושה מחוזות  לפחות;

פעיל בפריפריה - אם עיקר פעילותו, כפי שהוכח להנחת דעת הוועדה, מתקיים ברשות מקומית אחת או   
כ"ג באב  3960 מיום  3 למדרג הפריפריה כמשמעותו בהחלטת הממשלה מס'  1 עד  יותר הנמצאת במדרג 

התשס"ח )24 באוגוסט 2008(;

ארגון המעסיק אנשים עם מוגבלויות )10%(;  )8(

ארגון ש–5% מעובדיו לפחות הם אנשים עם מוגבלות יקבל 3 נקודות באמת מידה זו.

שיעור התמיכה בתחום הפעילות שבסעיף 5)א()2( ייקבע לפי אמות המידה האלה ובהתאם לניקוד כמפורט לצדן: )ב( 

ייחודיות ונחיצות היוזמה - )45%(;   )1(

בסעיף  האמור  לפי  יינתן  להענקתו,  השיקולים  מבחינת  והן  הניקוד  מדרג  מבחינת  הן  זו,  מידה  באמת  הניקוד   
6)א()5(;

חומרת הנכות שאליה מתייחסת היוזמה - )35%(;  )2(

בסעיף  האמור  לפי  יינתן  להענקתו,  השיקולים  מבחינת  והן  הניקוד  מדרג  מבחינת  הן  זו,  מידה  באמת  הניקוד   
6)א()4(;

מקום ביצוע היוזמה - 20%;  )3(

הניקוד באמת מידה זו יינתן לפי האמור בסעיף 6)א()7(.   

אופן חישוב התמיכה  .7

בשלב ראשון ינוקד כל מוסד בכל אחת מאמות המידה, בסעיפים 5)א( ו–)ב( בנפרד.  )א( 

בשלב שני יחושב חלקו היחסי של כל מוסד בכל אחת מאמות המידה מתוך כלל הניקוד שניתן באותה אמת מידה לכלל   )ב( 
המוסדות.

בשלב השלישי יחושב סכום הניקוד של כל מוסד כסכום כל החלקים היחסיים שהתקבלו בשלב השני. )ג( 

בשלב הרביעי יחושב חלקו של כל מוסד בתמיכה הניתנת בעבור תחום פעילות זה כחלק היחסי של הניקוד שקיבל מתוך  )ד( 
כלל הניקוד שניתן לכלל המוסדות בתחום פעילות זה. 

בשלב החמישי יחושב סכום התמיכה כך שהתמיכה שתינתן לא תעלה על הסכום המתקבל בעת מכפלת מספר העובדים  )ה( 
כהגדרתם בסעיף 5)א()1( שמעסיק המוסד בהיקף משרה מלא, ב–100,000 שקלים חדשים; אם יימצא כי הסכום שחושב 

בסעיף קטן )ד( עולה על המכפלה האמורה, יופחת הסכום למכפלת מספר העובדים האמור ב–100,000 שקלים חדשים. 

נהלים  .8

התמיכה תשולם לפי דוח ביצוע ודוח עלויות כוח אדם שיוגשו לפי הוראות האגף. )א( 

בכל מקרה, שיעור התמיכה של המשרד לא יעלה על 85% מעלות השירותים שבעבורם מתבקשת התמיכה. )ב( 

לא תינתן תמיכה לפי מבחן זה לארגונים שהמדינה משתתפת במימון פעילותם, הנתמכת לפי מבחנים אלה, בכל דרך  )ג( 
אחרת.
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הוראת מעבר  .9

על אף האמור במבחנים אלה, בשנת 2012, במקרים שבהם שיעור התמיכה היחסי במוסד לפי מבחנים אלה פחת ביותר מ–20%   
לעומת התמיכה שקיבל לפי מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור10 )תמיכה בפעולות שיקום לאנשים 
עם מוגבלות( בשנה התקציבית הקודמת, לא יפחת שיעור התמיכה בו מ–80% משיעור התמיכה היחסי שלו היה זכאי בשנה 

התקציבית הקודמת. 

ביטול  .10

מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור )תמיכה בפעולות שיקום לאנשים עם מוגבלות( - בטלים.  

תחילה  .11

תחילתם של מבחנים אלה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(.  

ט"ז בסיוון התשע"ב )6 ביוני 2012(
)חמ 3-1888( 

משה כחלון)חמ 803-35-2011-000064(       
                                                                              

שר הרווחה והשירותים החברתיים 
            __________

10    י"פ התשס"ג, עמ' 1486; התשס"ד, עמ' 1367; התשס"ו, עמ' 915; התשס"ח, עמ' 1367; התש"ע, עמ' 1380.

מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים לטיפול בלקויי שמיעה ושיקומם
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

תקנה תקציבית 23-06-22-20

לממשלה  המשפטי  היועץ  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(   - )להלן  התשמ"ה-11985  התקציב,  יסודות  לחוק  3א  סעיף  לפי 
מתפרסמים להלן מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים )להלן - המשרד( למוסדות ציבור.

כללי   .1

להגשת בקשות  לנוהל  בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם  תדון  הוועדה(   - )להלן  ועדת התמיכות של המשרד  )א( 
לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל( ובהתאם למבחנים אלה.

התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, לפי עקרונות של סבירות ושוויון; בבואה לדון ולהחליט בכל  )ב( 
בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני אחיד וענייני של המבחנים.

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; החלטת  )ג( 
הוועדה תהיה מנומקת.

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות, הכל בכפוף לאמור במבחנים  )ד( 
אלה ובחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת, כפי שיפורט להלן.

הגדרות  .2

"לקויי שמיעה" - אנשים עם ירידה של עשרים וחמישה דציבלים לפחות מסף השמיעה, באוזן הטובה;  

בתדרים טהור  לצליל  הממוצע  השמיעה  סף   -  6 גיל  מעל  לדיבור;  השמיעה  סף   -  6 גיל  עד  בילדים   - השמיעה"   "סף 
4,000-500 הרץ.

מטרת התמיכה  .3

מטרת התמיכה היא טיפול בלקויי שמיעה ושיקומם.  

תנאי סף  .4

לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאי רק תאגיד שהוא מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף 3א לחוק )להלן - המוסד(, שמתקיימים בו כל   
תנאי הסף האלה: 

הוא פועל שלא למטרות רווח, מאוגד ורשום כעמותה לפי חוק העמותות, התש"ם-31980, הקדש ציבורי הרשום אצל רשם   )1(
ההקדשות לפי חוק הנאמנות, התשל"ט-41979; חברה לתועלת הציבור הרשומה אצל רשם ההקדשות לפי חוק החברות, 

התשנ"ט-51999, או אגודה עותמאנית;

אחת ממטרותיו העיקריות הרשומות בתקנון או במסמכי היסוד שלו היא פעילות בתחום הטיפול השיקומי באנשים עם   )2(
לקויי שמיעה או ש–50% לפחות מהיקף הפעילות שלו כפי שמופיע בדוחות הכספיים, מתייחס לפעילות בתחום הטיפול 

השיקומי באנשים עם לקות שמיעה; 
__________

1    ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

 2     י"פ התשנ"ב, עמ' 2569; התשנ"ד, עמ' 4716; התשנ"ז, עמ' 1710; התש"ס, עמ' 3264; התשס"א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס"ב, 

   עמ' 761; התשס"ג, עמ' 1358; התשס"ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 2030; התשס"ה, עמ' 330 ועמ' 1140.
3    ס"ח התש"ם, עמ' 210.

4    ס"ח התשל"ט, עמ' 128.

5    ס"ח התשל"ט, עמ' 189.
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לא הוגשה מטעמו בקשה לתמיכה בשנת התקציב הנוכחית ולא הוקצה לו סכום כלשהו מתקציב המדינה, במישרין או   )3(
בעקיפין, בעד פעילותו לפי מבחנים אלה;

במוסד המבקש תמיכה לראשונה - הוא פעל באופן ממשי בתחום הפעילות שבעדו מתבקשת התמיכה במשך השנתיים   )4(
שקדמו לשנת בקשת התמיכה;

היקף פעילותו בתחום הנתמך בשנה שקדמה לשנה שבה הוגשה הבקשה הראשונה לתמיכה לא פחת ממחצית היקף   )5(
הפעילות הנדרש ממנו בשנה הראשונה שבה מתבקשת התמיכה;

המוסד הגיש, במהלך השנה שבעדה מתבקשת התמיכה, דוחות ביצוע שוטפים המעידים על עמידתו בתכנית העבודה   )6(
ודוחות שנתיים; כל הדוחות יוגשו באופן ובמועדים שיקבע המשרד;

המוסד מספק, שלא במסגרת החובה לפי חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-61988, ולא במסגרת חוק מעונות יום שיקומיים   )7(
התש"ס-72000, לארבעים וחמישה לקויי שמיעה לפחות, את השירות המפורט להלן בפסקאות משנה )א( ו–)ב( וכן שירות 
אחד נוסף לפחות מהשירותים המנויים בפסקאות משנה )ג( עד )ה(, ולגבי מוסד הפועל ארבע שנים או פחות - שניים 

לפחות מהשירותים המפורטים להלן בפסקאות משנה )א( עד )ה(:

טיפול  פרטני,  טיפול  כולל  משפחותיהם,  ובני  שמיעה  ללקויי  סוציאליים  עובדים  באמצעות  סוציאלי  שירות  )א( 
לקבוצות הורים, לקבוצות עמיתים וכדומה; השירות יהיה מותאם לדרישות הטיפוליות הנוגעות לעניין; 

הנחיה מקצועית לקבוצות לקויי שמיעה ובני משפחותיהם באמצעות מנחה קבוצות מוסמך בעל תעודה מוכרת  )ב( 
בהנחיית קבוצות שאינו עובד סוציאלי;

פעילות פנאי, תרבות והעשרה המקדמת את מטרות התמיכה;  )ג( 

שירותי קלינאות תקשורת לצורך פיתוח כישורי תקשורת, בהיקף של שליש משרה לפחות; )ד( 

שירותי מידע רלוונטיים לאוכלוסיית היעד הנוגעים להיבטים טיפוליים, לצורך סיוע במיצוי זכויות, לצורך קידום  )ה( 
עניינם של לקויי השמיעה מול הגורמים המטפלים והרשויות, הניתנים באמצעות אחד או יותר מאלה: האינטרנט, 
שירות מידע טלפוני - "קו חם", פקסימילה, עלוני מידע הנשלחים בדואר או מופצים במקומות ציבוריים, ובלבד 
שהמוסד הוכיח להנחת דעתו של המשרד כי השירותים ניתנים באופן שוטף ובמשך כל השנה )להלן - שירותי 

מידע(;

75% לפחות מהעובדים המקצועיים שהמוסד מעסיק לצורך מתן שירותי טיפול מקצועי כאמור בסעיפים 5)א()1()א( ו–)ג( הם   )8(
בעלי תואר אקדמי או השכלה פורמלית מוכרת וכן הם בעלי ניסיון מעשי של שלוש שנים לפחות באחד מהתחומים האלה: 
עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, הוראה או אחד ממקצועות הבריאות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, 

התשס"ח-82008 )להלן - חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות(, כגון פיזיותרפיסטים או מרפאים בעיסוק;

בסעיף  האמורים  בתנאים  עומדים  חברתי  או  טיפולי  תפקודי,  שיקום  לצורך  המוסד  שמעסיק  והסייעות  המדריכים   )9(
5)א()1()ב(;

השכר שמשלם המוסד לכל אחד מעובדיו, בהתאם לחלקיות משרתו, אינו נמוך משכר מינימום לפי חוק שכר מינימום,   )10(
התשמ"ז-91987, והשכר הגבוה ביותר שמשלם מוסד הציבור אינו עולה על שכרו של מנהל חברה ממשלתית לא עסקית 

בדרגה 7 בשנה שקדמה לשנה שבה הוגשה הבקשה למתן תמיכה;

המוסד מאפשר פיקוח של אגף השיקום במשרד )להלן - האגף( ומקיים את כל דרישותיו בכל הנוגע לדרישות הדיווח,   )11(
מתן מידע, ביקור במוסד והתרשמות מהפעילות המתקיימת בו, הכל בכפוף לכל דין; 

המוסד קיבל אישורים ממשטרת ישראל להעסקת עובדים, לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,   )12(
התשס"א-102001, ככל שהוא מחויב בקבלת אישור לפי החוק האמור. 

תחומי הפעילות הנתמכים   .5

התמיכה תינתן רק בתחומים המפורטים להלן ובשיעורים הנקובים לצדם: )א( 

העסקת עובדים )90%(:  )1(

המטפל  המוסד  צוות  של  וליווי  ולהכשרה  שמיעה  ולקויי  בחירשים  לטיפול  סוציאליים  עובדים  העסקת  )א( 
באנשים אלה; 

__________
6    ס"ח התשמ"ח, עמ' 114.

7    ס"ח התש"ס, עמ' 169.

8    ס"ח התשס"ח, עמ' 720.

9    ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

10   ס"ח התשס"א, עמ' 509.
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וסייעות לשיקום תפקודי, טיפולי או חברתי שסיימו 12 שנות לימוד ועברו הדרכה של  העסקת מדריכים  )ב( 
36 שעות לפחות בידי המוסד, לפי תכנית שהכין המוסד בתחום טיפולי המתאים לנושא ההדרכה )להלן 

- המדריכים(;

העסקת מטפלים מקצועיים ובכלל זה פסיכולוגים, מורים ועובדי מקצועות הבריאות בעלי תעודה במקצוע  )ג( 
בריאות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, כגון פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, מטפלים 

בהפרעות בתקשורת, לצורך טיפול בלקויי שמיעה ושיקומם )להלן - משרה טיפולית אחרת(;

התמיכה בהעסקת עובדים לפי פסקה זו, תחולק באופן הזה:  )ד( 

60% מסכום התמיכה יחולק להעסקת עובדים המטפלים בילדים ונוער עד גיל 18 הסובלים מחירשות   )1(
ולקות שמיעה;

40% מסכום התמיכה יחולק לבוגרים מעל גיל 18 הסובלים מחירשות ולקות שמיעה.  )2(

העסקת עובדים כאמור בפסקה )1( בפרויקטים ייחודיים וחדשניים שלמשרד יש עניין בפיתוחם והותאמו ליעדי   )2(
המשרד ולתכניותיו  )10%(.        

)ב( יתרה שלא נוצלה לתמיכה בתחומים המפורטים בסעיף קטן )א()2(, תועבר לתמיכה בתחום שפורט בסעיף קטן )א()1(.

אמות מידה לתמיכה  .6

שיעור התמיכה לנושאים המפורטים בסעיף 5)א()1( ייקבע לפי אמות המידה האלה ובהתאם לניקוד המצטבר כמפורט  )א( 
להלן:

היקף הפעילות:   )1(

לפי מספר המשרות המלאות, או חלק מהן, שבמימון המוסד, כמפורט להלן )15%(: )א( 

בעד כל משרה מלאה של עובד סוציאלי לפי סעיף 5)א()1()א(, יינתנו 4 נקודות;  )1(

בעד כל משרה מלאה של מדריך לפי סעיף 5)א()1()ב(, יינתנו 3 נקודות;  )2(

בעד כל משרה מלאה של מורה או משרה טיפולית מלאה אחרת לפי סעיף 5)א()1()ג(, יינתנו 2 נקודות;   )3(
לעניין זה תיחשב גם משרה של מורה הממומנת בידי משרד ממשלתי כפי שיוכח להנחת דעת המשרד;

מכלל  זה  תמיכה  למבחן  הרלוונטית  האוכלוסייה  להיקף  יחסי  באופן  יחושב  זו  מידה  באמת  הניקוד   
אוכלוסיית הרווחה המטופלת בידי המוסד )להלן - האוכלוסייה הרלוונטית(;

ניתן לצרף חלקי משרות בכל היקף שהוא והניקוד יינתן בהתאם לסך המדויק של המשרות כולל חלקי   
נקודה;

לפי מספר מקבלי השירות השוטף ותכיפות מתן השירות, כמפורט להלן )15%(: )ב( 

בעד כל 50 מקבלי שירות שוטף תינתן נקודה אחת; לעניין פסקה זו, "מקבל שירות שוטף" - מי שמקבל   )1( 
שירות שוטף פעם בשבוע לפחות במשך שנה;

תכיפות מתן השירות השוטף תנוקד על ידי הכפלת הניקוד שניתן בסעיף קטן )א(, לכל קבוצת מקבלי   )2(
שירות שוטף שקיבלה שירות בתכיפות דומה, לפי מספר מקבלי השירות, במקדם, כמפורט להלן:

5 פעמים בשבוע - מקדם 2  

על כל מספר פעמים בשבוע הנמוך מכך - מקדם של P /1+1, כאשר P - מספר הפעמים בשבוע שבהם   
ניתן השירות. 

לפי מספר מקבלי שירות שאינו שוטף )10%(; הניקוד באמת מידה זו יינתן בהתאם למספר מקבלי השירות  )ג( 
שאינו שוטף באותו מוסד ציבור בשנה שקדמה לשנה שבעדה ניתנת התמיכה;

מגוון השירותים שנותן המוסד )15%(;  )2(

הניקוד באמת מידה זו יינתן באופן מצטבר בהתאם לסוגי השירותים שנותן המוסד, כמפורט להלן:  

בעד שירות סוציאלי פרטני ללקויי שמיעה ובני משפחותיהם יינתנו 3 נקודות; )א( 

בעד שירות סוציאלי קבוצתי: קבוצות תמיכה והעצמה ללקויי שמיעה, לבני המשפחה, קבוצות משימתיות,  )ב( 
קבוצות עמיתים או קבוצות הדרכה לצוות המטפל באוכלוסייה וכדומה יינתנו 3 נקודות;

שירותים  פיתוח  שמיעה,  לקויי  של  עניינם  וקידום  זכויות  למיצוי  פעילות  קהילתי:  סוציאלי  שירות  בעד  )ג( 
וכדומה יינתנו 4 נקודות;

בעד שירותי קלינאות תקשורת לצורך פיתוח כישורי תקשורת יינתנו 4 נקודות; )ד( 

פעילות פנאי, תרבות והעשרה ינוקדו לפי הפירוט שלהלן: )ה( 

בעד קיום פעילות שבועית שמשכה שעה לפחות במשך 35 שבועות לפחות שבה משתתפים 70% לפחות   )1(
מהמטופלים במוסד יינתנו 5 נקודות; 
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4 שעות לפחות שבהם משתתפים 50% לפחות  בן  10 מפגשים בשנה שכל אחד מהם הוא  קיום  בעד   )2(
מהמטופלים במוסד יינתנו 4 נקודות;

יותר  4 שעות לפחות שבהם משתתפים 50% או  בן  7 מפגשים בשנה שכל אחד מהם הוא  קיום  בעד   )3(
מהמטופלים במוסד יינתנו 3 נקודות;

בעד קיום 5 ימי עיון שנתיים שמשך כל אחד מהם 6 שעות לפחות או קייטנות קיץ בהיקף של שבוע   )4(
לפחות שבהם משתתפים 30% לפחות מהמטופלים במוסד יינתנו 2 נקודות;

בפסקת משנה זו ניתן לקבל ניקוד מצטבר עד לתקרה של 5 נקודות;  

בעד שירותי מידע יינתנו 2 נקודות;  )ו( 

להיבטים  הנוגעים  היעד  לאוכלוסיית  רלוונטיים  מידע  שירותי  הנותן  למוסד  יינתן  זו  מידה  באמת  ניקוד   
טיפוליים, לצורך סיוע במיצוי זכויות או קידום עניינם של אנשים עם ליקויי שמיעה מול הגורמים המטפלים 

והרשויות )להלן - שירותי מידע(;  

שירותי המידע יינתנו באמצעות אחד או יותר מאלה:  

מרשתת )אינטרנט( - החזקת אתר מרשתת )אינטרנט( פעיל;   )1(

שירות מידע טלפוני, "קו חם", הפעיל 3 ימים בשבוע בהיקף של 5 שעות לפחות בכל יום או לחלופין קו   )2(
פעיל יומי בהיקף של שעתיים לפחות בכל יום )למעט שבתות ומועדי ישראל(;

הוכיח  שהמוסד  ובלבד  ציבוריים,  במקומות  שמופצים  או  בדואר  בפקסמילה,  הנשלחים  מידע  עלוני    )3(
להנחת דעת המשרד כי השירותים ניתנים באופן שוטף ובמשך כל השנה; 

בעד שירותי חניכה אישית יינתנו 5 נקודות; )ז( 

הניקוד באמת מידה זו יינתן למוסד המעניק שירותי חניכה אישית למטופלים על ידו הזקוקים לכך, ביחס   
שלא יפחת ממדריך אחד לכל 5 מטופלים, והניתן לכל מטופל פעם אחת בשבוע לפחות;

בעד שירותים נוספים אחרים הניתנים לאוכלוסיית לקויי השמיעה, שאינו כלול בשירותים שפורטו לעיל  )ח( 
יינתנו 2 נקודות בסך הכל בעבור כל השירותים הנוספים;

חומרת הנכות )10%(; מוסד ציבור שהפעילות שאותה הוא מקיים מיועדת בעבור לקויי שמיעה או חירשים שהם   )3(
גם עיוורים יקבל 2 נקודות;         

ייחודיות ונחיצות של פעילות הארגון במתן מענים מיוחדים או בטיפול באוכלוסיות עם בעיות מיוחדות )15%(   )4(
)בפסקה זו - ייחודיות ונחיצות(;

הניקוד יינתן בהתאם להמלצה מנומקת של צוות שימנה 3 מבין עובדי האגף ובראשם מנהל האגף או מי שהוסמך   
לכך מטעמו, לפי המדרג שלהלן: 

בעד ייחודיות ונחיצות ברמה נמוכה תינתן נקודה אחת;  )א( 

בעד ייחודיות ונחיצות ברמה בינונית יינתנו 2 נקודות;  )ב( 

בעד ייחודיות ונחיצות ברמה גבוהה יינתנו 3 נקודות; )ג( 

האוכלוסייה  ייחודיות  הפעילות;  חדשנות  האלה:  בשיקולים  השאר,  בין  הצוות,  יתחשב  המלצתו  מתן  בעת   
המטופלת כגון מבחינת קבוצת הגיל, בעיות רפואיות ייחודיות, או שפת אם; שירות ייחודי; הישגים יוצאי דופן;

החלטת הוועדה באמת מידה זו תנומק;

מרחב גאוגרפי לפעילות המוסד )10%(; הניקוד באמת מידה זו יינתן לפי המפורט להלן:  )5(

מוסד מקומי יקבל 2 נקודות; )א( 

מוסד אזורי יקבל 4 נקודות; )ב( 

מוסד ארצי יקבל 8 נקודות; )ג( 

מוסד הפעיל בפריפריה יקבל  את הניקוד האמור, בהתאם לסיווגו, כשהוא מוכפל במקדם של 1.5;      )ד( 

לעניין פסקה זו, "מוסד" ייחשב - 

מקומי - אם הוא פועל ברשות מקומית אחת;

אזורי - אם הוא פועל ביותר מרשות מקומית אחת;

ארצי - אם יש לו שלושה סניפים לפחות, הממוקמים בשלושה מבין מחוזות המשרד, סניף אחד לפחות בכל מחוז; 
או לחלופין, מוסד שנותן שירות בבית הלקוח בפריסה  של שלושה מחוזות;

פעיל בפריפריה - אם עיקר פעילותו, כפי שהוכח להנחת דעת הוועדה, מתקיים ברשות מקומית אחת או יותר 
הנמצאת במדרג 1 עד 3 למדרג הפריפריה כמשמעותו בהחלטת הממשלה מס' 3960 מיום כ"ג באב התשס"ח 

)24 באוגוסט 2008(;  

מוסד המעסיק אנשים עם מוגבלויות )10%(;  )6(



ילקוט הפרסומים 6440, י"ג בתמוז התשע"ב, 3.7.2012 5038

לפי אמת מידה זו, מוסד ש–5% מעובדיו לפחות הם אנשים עם מוגבלות יקבל 3 נקודות.  

שיעור התמיכה בתחומי הפעילות המפורטים בסעיף 5)א()2( ייקבע בהתאם לניקוד כמפורט להלן: )ב( 

ייחודיות ונחיצות היוזמה )45%(;  )1(

הניקוד באמת מידה זו, הן מבחינת מדרג הניקוד והן מבחינת השיקולים להענקתו, יינתן לפי האמור בסעיף  6)א()4(;  

בידי  ניתנים  מיוחדים שאינם  שירותים  מעניק  או  ייחודית  באוכלוסייה  - המוסד מטפל  זו  בפסקה  "ייחודיות"   
מוסדות אחרים;

חומרת הנכות שאליה מתייחסת היוזמה )35%(;  הניקוד באמת מידה זו, הן מבחינת מדרג הניקוד והן מבחינת   )2(
השיקולים להענקתו, יינתן לפי האמור בסעיף 6)א()3(;

מקום ביצוע היוזמה )20%(;  )3(

הניקוד באמת מידה זו יינתן בהתאם לאמור בסעיף 6)א()5( בהתייחס למקום ביצוע היוזמה.  

אופן חישוב התמיכה  .7

בשלב ראשון ינוקד כל מוסד בכל אחת מאמות המידה, בסעיפים 6)א( ו–6)ב( באופן נפרד. )א( 

בשלב שני יחושב חלקו היחסי של כל מוסד בכל אחת מאמות המידה מתוך כלל הניקוד שניתן בכל אמת מידה  )ב( 
לכלל המוסדות.

בשלב השלישי יחושב סכום הניקוד של כל מוסד כסכום כל החלקים היחסיים שהתקבלו בשלב השני. )ג( 

בשלב הרביעי יוכפל סכום הניקוד כפי שהתקבל עד כה, של כל מוסד ש–40% לפחות ממקבלי השירות השוטף בו,  )ד( 
כמשמעם בסעיף 6)א()1()ב()1( , הם בגיל עד 3 שנים, במקדם של 1.2.

בשלב החמישי יחושב חלקו של כל מוסד בתמיכה הניתנת בעד תחום פעילות זה כחלק היחסי של הניקוד שקיבל  )ה( 
מתוך כלל הניקוד שניתן לכלל המוסדות בתחום פעילות זה. 

בשלב השישי יחושב סכום התמיכה כך שהתמיכה שתינתן לא תעלה על הסכום המתקבל בעת מכפלת מספר  )ו( 
יימצא  אם  חדשים.  שקלים  ב–100,000  מלא  משרה  בהיקף  המוסד  שמעסיק  5)א()1(  בסעיף  כהגדרתם  העובדים 
כי הסכום שחושב בשלב החמישי עולה על המכפלה האמורה, יופחת הסכום למכפלת מספר העובדים האמור 

ב–100,000 שקלים חדשים. 

נהלים  .8

התמיכה תשולם לפי דוח ביצוע ודוח עלויות כוח אדם שיוגשו לפי הוראות האגף. )א( 

בכל מקרה, שיעור התמיכה של המשרד לא יעלה על 85% מעלות השירותים שבעדם מתבקשת התמיכה. )ב( 

הוראות מעבר  .9

על אף האמור במבחנים אלה, בשנת 2012, במקרים שבהם שיעור התמיכה היחסי במוסד לפי מבחנים אלה פחת ביותר מ–20%   
לעומת התמיכה שקיבל לפי מבחן למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים בטיפול בלקויי שמיעה ושיקומם 

בשנת 2011, לא יפחת שיעור התמיכה בו מ–80% משיעור התמיכה היחסי שלו היה זכאי בשנת 2011. 

ביטול  .10

מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים בטיפול בלקויי שמיעה ושיקומם11 - בטלים.  

תחילה  .11

תחילתם של מבחנים אלה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(.  

ט"ז בסיוון התשע"ב )6 ביוני 2012(
)חמ 3-1888(

)חמ 803-35-2011-000065(        
                                                                              משה כחלון

                                   שר הרווחה והשירותים החברתיים
 __________

11   י"פ התשע"א, עמ' 2273.

מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים לקבוצות לעזרה עצמית לצורך תמיכה 
הדדית ומיצוי זכויות

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים 
בזה מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים )להלן - המשרד( למוסדות ציבור המארגנים קבוצות לעזרה 

עצמית לצורך תמיכה הדדית ומיצוי זכויות: 
__________

1    ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.
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תקנה תקציבית: 23-01-34-08

1.  כללי

להגשת בקשות  לנוהל  בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם  תדון  הוועדה(   - )להלן  ועדת התמיכות של המשרד  )א( 
לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם2 )להלן - הנוהל( ובהתאם למבחנים אלה.

התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון. )ב( 

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני אחיד וענייני  )ג( 
של המבחנים.

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; החלטת  )ד( 
הוועדה תהיה מנומקת. 

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות, הכל בכפוף לאמור במבחנים  )ה( 
אלה ובחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת, כפי שיפורט להלן. 

הגדרה  .2

"קבוצה לעזרה עצמית" - קבוצה שמתקיימים בה התנאים המפורטים בסעיף 6 למבחנים אלה.  

מטרת התמיכה   .3

מטרת התמיכה לפי מבחנים אלה, היא סיוע למוסדות ציבור המפעילים קבוצות לעזרה עצמית לצורך תמיכה הדדית ומיצוי   
או קידום הזכויות של המשתתפים בהן.

הפעילות הנתמכת  .4

הפעילות הנתמכת היא הקמה והפעלה של קבוצות לעזרה עצמית בכלל זה פרסומה של פעילות זו.   

תנאי סף לתמיכה  .5

בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק בידי מוסד ציבור כהגדרתו בסעיף 3א לחוק, הפועל שלא למטרת רווח )להלן - המוסד(,   )א( 
ובהתאם לנוהל. 

בקשה לתמיכה יכול שתוגש בידי מוסד אשר 80% מפעילותו היא הקמה והפעלה של קבוצות לעזרה עצמית בתחום   )ב( 
מומחיותו, בהתאם לדוחות כספיים מבוקרים שיגיש המוסד.

מוסד ציבור, המבקש לראשונה תמיכה, יוכיח למשרד את התנאים האלה:  )ג(  

הוא פעל במשך שנתיים לפחות בפעילויות הנתמכות בהתאם לסעיף 4 למבחנים אלה, במימון ממקורות עצמיים;  )1(

היקף הפעילות בשנה שקדמה לשנה שבעדה הגיש את בקשתו,  לא פחת ממחצית היקף הפעילות, שבעדה הוא   )2(
מבקש תמיכה בפנייתו.

מוסד הציבור מפעיל 10 קבוצות לעזרה עצמית בשנה לפחות.  )ד( 

מוסד הציבור מפרסם את פעילותו בנושא הפעלת הקבוצות בציבור הרחב באחד מהאמצעים האלה: עלונים, חוברות,   )ה( 
אתר אינטרנט, מוקד טלפוני, רדיו או טלוויזיה. 

מוסד הציבור מקיים את פעילותו בחמישה אתרים שונים לפחות.   )ו( 

תנאי הפעילות הנתמכת    .6

התמיכה תינתן למוסד ציבור בעד הקמה והפעלה של קבוצות, העונות על כל התנאים האלה:  

הקבוצה מורכבת מאוכלוסייה הזקוקה לסיוע בשל מאפיין משותף )כגון משפחות חד–הוריות או ניצולי שואה(, והיא   )1( 
מתכנסת הן לצורך תמיכה הדדית בחברי הקבוצה, מתוך כוונה להעצמתם, והן לצורך מיצוי או קידום זכויותיהם;

הקבוצה מונה עשרה אנשים לפחות, ומתכנסת לעשרה מפגשים לפחות בכל שנה;  )2(

הנחיית הקבוצה נעשית בידי מדריך בעל ניסיון של שלוש שנות עבודה לפחות בתחום הרלוונטי או בעל תואר אקדמי   )3(
בתחום הרלוונטי, בהתאם לתחומי הידע העולים בקבוצה.

אמות מידה לתמיכה  .7

בקשות התמיכה של מוסדות הציבור העומדים בתנאים המפורטים לעיל, ינוקדו בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן,   
לפי המשקל הנקוב לצדן:

מספר הקבוצות - 40%:  )1(

באמת מידה זו, תינתן נקודה אחת לכל קבוצה לעזרה עצמית שהפעיל המוסד, בשנה שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת   
התמיכה, למעט 10 הקבוצות הראשונות;

__________
 2     י"פ התשנ"ב, עמ' 2569; התשנ"ד, עמ' 4716; התשנ"ז, עמ' 1710; התש"ס, עמ' 3264; התשס"א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס"ב, 

   עמ' 761; התשס"ג, עמ' 1358; התשס"ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 2030; התשס"ה, עמ' 330 ועמ' 1140.
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מרחב גאוגרפי - 30%:  )2(

באמת מידה זו תינתן נקודה אחת לכל מחוז ממחוזות המשרד שבו מפעיל המוסד קבוצות לעזרה עצמית;   

הלשכה  שמפרסמת  הפריפריאליות  מדד  לפי  שלו,  הפריפריאליות  שרמת  ביישוב  לפחות  קבוצות   2 שמפעיל  למוסד   
המרכזית לסטטיסטיקה, הוא בין 1 ל–4, יוכפל הניקוד באמת מידה זו ב–1.2; 

שירותי מידע לציבור - 20%:  )3(

נקודה אחת בעד כל פרסום של פעילות מוסד הציבור באחד מאמצעי התקשורת האלה: אתר  זו תינתן  באמת מידה   
אינטרנט, מוקד טלפוני, עלונים, רדיו, טלוויזיה;

מתן הרצאות לציבור הרחב - 10%:  )4(

באמת מידה זו תינתן נקודה אחת בעד כל הרצאה, שמשכה 45 דקות לפחות, והשתתפו בה 10 משתתפים לפחות, שאינם   
משתתפים בקבוצה לעזרה עצמית שמפעיל המוסד; ההרצאה תינתן בידי מרצה בעל הכשרה או ניסיון כמפורט בסעיף 

6)3(; הרצאה שמשכה 90 דקות ומעלה תיחשב כשתי הרצאות.

אופן חישוב גובה התמיכה  .8

בשלב הראשון, כל בקשה תנוקד בכל אמת מידה בהתאם לאמור בה, כמפורט בסעיף 7. )א( 

בשלב השני, יחושב חלקה היחסי של כל בקשה מתוך כלל הניקוד שהוענק בכל אמת מידה ביחס לכלל הבקשות. )ב( 

בשלב השלישי, יחושב חלקו המצטבר של המוסד בכלל אמות המידה לפי שיעורן ובהתאם לכך ייקבע חלקו היחסי בתמיכה.  )ג( 

לא תינתן תמיכה למוסד ציבור הזכאי לפי מבחנים אלה לתמיכה בסכום נמוך מ–10,000 שקלים חדשים; יתרת התמיכה  )ד( 
תחולק בין שאר הזכאים לתמיכה, לפי שיעור התמיכה שלו הם זכאים.

פחת הסכום שבתקנה התקציבית מ–150,000 שקלים חדשים, לא תחול הוראת סעיף קטן )ד(, וסכום התמיכה יחולק מדי  )ה( 
שנה לארבעת המוסדות שזכו לשיעור התמיכה המרבי לפי סעיף קטן )א(; ואולם אם זכאי מוסד חמישי ומעלה לשיעור 

תמיכה זהה לשיעור התמיכה שלו זכה המוסד הרביעי יקבל גם הוא תמיכה בהתאם לשיעור התמיכה האמור. 

נהלים  .9

לשנה  שקדמה  בשנה  אלה,  מבחנים  לפי  פעילותו  על  דיווח  התמיכה,  בקשת  הגשת  עם  למשרד,  יגיש  הציבור  מוסד  )א(  
שבעדה מבוקשת התמיכה.

דיווחי המוסד יכללו, לכל הפחות, את הנתונים שלהלן: )ב(   

מספר הקבוצות שפעלו ומספר המשתתפים בכל קבוצה;  )1(

ומספר  המפגשים  מועדי  המפגשים,  תדירות  המפגשים,  התבצעו  שבהם  האתרים  יפורטו  קבוצה  כל  בעד   )2(
המשתתפים שנכחו בכל מפגש;

שמות המדריכים והמנחים לפי תחומי התוכן בכל מפגש;  )3(

דרכי פרסום פעילות המוסד, בצירוף דוגמאות )חוברות, עלונים, קישור לאתר אינטרנט וכיוצא באלה(;  )4(

מספר הרצאות שניתנו בידי המוסד, מקומן, משכן, מספר המשתתפים בהן, זהות המרצים ופירוט בדבר הכשרתם או ניסיונם.   )5(

לא תינתן תמיכה בעד פעילות הממומנת, כולה או חלקה, בידי המשרד או בידי משרד ממשלתי אחר, בין בדרך של  )ג(    
תמיכה ובין בדרך אחרת; בפרט, לא תינתן תמיכה בעד פעילות הנתמכת לפי אחד מהמבחנים האלה:

מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור העוסקים בסיוע לנפגעי רדיפות הנאצים3;  )1(

מבחנים לחלוקת תמיכות של המשרד לשירותי דת למוסדות ציבור הנותנים שירות ייעוץ, סיוע ופיקוח הלכתי   )2(
בתחום הפוריות4;

פרק 3 )סיוע נפשי(, למבחנים של משרד הבריאות לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות ציבור5.  )3(

סך כל התמיכה למוסד ציבור לא תעלה על 75% מעלות הפעילות הנתמכת. )ד( 

ביטול  .10

סעיף 4ב למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור6 - בטל.  

ט"ז בסיוון התשע"ב )6 ביוני 2012(
)חמ 3-1888(

)חמ 803-35-2012-000022(         
                                                                              משה כחלון

                                   שר הרווחה והשירותים החברתיים 
__________

3    י"פ התש"ע, עמ' 1715.

4    י"פ התשע"ב, עמ' 318.

5    י"פ התש"ס, עמ' 170 ועמ' 4507.

6    י"פ התשנ"ב, עמ' 3661; התשנ"ד, עמ' 2; התשנ"ו, עמ' 981; התשס"ד, עמ' 1368; התשס"ו, עמ' 915.
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הודעה בדבר תיאום סכומים
 לפי תקנות המכס, התשכ"ו-1965, לפי תקנות סוכני המכס, התשכ"ה-1964, לפי תקנות מס קנייה )טובין(, התשי"ג-1953,

ולפי תקנות הבלו על דלק, התש"ך-1960

המכס,  סוכני  לתקנות  42א  תקנה  המכס(,  תקנות   - )להלן  התשכ"ו-11965  המכס,  לתקנות  41)א(  בתקנה  לאמור  בהתאם 
התשכ"ה-21964 )להלן - תקנות סוכני המכס(, תקנה 23)ג( לתקנות מס קנייה )טובין(, התשי"ג-31953 )להלן - תקנות מס קנייה(, 
תקנה 3)ג( לתקנות הבלו על דלק, התש"ך-41960 )להלן - תקנות הבלו על הדלק(, אני מודיע כי הסכומים והאגרות המפורטים 

להלן בטור ג' תואמו, והם החל ביום י"א בתמוז התשע"ב )1 ביולי 2012(, כמפורט לצדם בטור ד':

       טור א'
      התקנות

טור ב'
פרטי השירות

טור ג'
 הסכום הקיים

בשקלים חדשים

טור ד'
 הסכום המתואם 
בשקלים חדשים

תקנות המכס

בעד שירות המצריך נוכחות פקיד 11)א()5(
מכס

397402

40,21340,716בעד אגרת רישיון חדש למחסן רשוי16)א()1(

בעד אגרת רישיון חדש למחסן 16)ב()1(
לתצוגת רכב

11,27311,414

106107בעד תעודת מכס24)ב(

106107בעד מצהר מתוקן37

בעד אישור המעיד על הגשת רישיון 37א
יבוא

106107

תקנות סוכני המכס

 בעד אגרת רישום או אישור סוכן41)1(
מכס 

1,0721,085

בעד אגרת רישום או אישור פקיד 41)2(
רשוי

271274

530537בעד אגרה שנתית לסוכן מכס42)1(

271274בעד אגרה שנתית לפקיד רשוי42)2(

תקנות מס קנייה

בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל 23)א(
לעניין החוק

106107

תקנות הבלו על הדלק

בעד אגרת רישיון למקום ייצור דלק 3)א()1(
אם לא ניתן אישור בשנה הקודמת

54,04554,721

ל' בסיוון התשע"ב )20 ביוני 2012(
)חמ 3-1464(  

דורון ארבלי  
מנהל רשות המסים בישראל  

__________
1 ק"ת התשכ"ו, עמ' 274; התשמ"א, עמ' 376; י"פ התשע"א, עמ' 5372; התשע"ב, עמ' 1738.

2 ק"ת התשכ"ה, עמ' 1307; התשמ"א, עמ' 377; י"פ התשע"א, עמ' 5372; התשע"ב, עמ' 1738.

3 ק"ת התשי"ג, עמ' 1364; התשמ"א, עמ' 379; י"פ התשע"א, עמ' 5372; התשע"ב, עמ' 1738.

4 ק"ת התש"ך, עמ' 618; התשמ"א, עמ' 378; י"פ התשע"א, עמ' 5372; התשע"ב, עמ' 1738.
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הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה 
 להאצת הבנייה למגורים )הוראות שעה(, 
 התשע"א-2011, וחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965
מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית לדיור לאומי 
מס' ג/ 19794

שם התכנית: שכונת מגורים אדמית, שלומי
הליכי  לחוק   17 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
שעה(,  )הוראות  למגורים  הבנייה  להאצת  ובנייה   תכנון 
לחוק   89 לסעיף  ובהתאם  החוק(,   - )להלן  התשע"א-2011 
כי  התכנון(,  חוק   - )להלן  התשכ"ה-1965  והבנייה,  התכנון 
הוועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז  לאומי  הוועדהלדיור  במשרדי 
המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל ובאתר האינטרנט של 
www.pnim.gov.il, ובאתר האינטרנט של מגיש  משרד הפנים 
.www.mmi.gov.il, מופקדת תכנית לדיור לאומי מס'  התכנית 

ג/ 19794, שינוי לתכנית ג/10683, כפיפות לתכנית ג/13764.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

צפונית  שלומי.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
במלואה:  חלקה   ,18221 גוש:  וחלקות:  גושים  אדמית.  לשלומי 
חלקות:  חלקי   ,18301 גוש:   .37  ,29  -  25 חלקות:  חלקי   ,30 
 .25  ,24  ,22  ,20  ,17  ,16 חלקות:  חלקי   ,18306 גוש:   .14  ,13 
.76  ,67  ,66  ,62  ,61  ,57  -  55  ,44 חלקות:  חלקי   ,18309  גוש: 

גוש: 18323, חלקי חלקות: 45, 51, 52, 54 - 56, 75.

מגורים  אזורי  לפיתוח  שטחים  ייעוד   .1 התכנית:  מטרת 
גבוהה  מגורים  איכות  קביעת  תוך  אדמית  במתחם  חדשים 
ומגוונת למשיכת אוכלוסייה חדשה לשלומי. 2. ייעוד שטחים 
עירוני  לשימוש  פתוחים  שטחים  ייעוד   .3 ציבור.  למוסדות 
היישוב. את  הסובבים  הפתוחים  השטחים  עם  רצף   וליצירת 
4. ייעוד שטחים למסחר. 5. ייעוד שטח לפארק תנ"כי, קביעת 
ארכיאולוגיים  בערכים  בהתחשבות  מתאימות  בינוי  הנחיות 
א'  מגורים  באזור  פרטית  לחניה  ייעוד שטחים   .6 המקום.   של 

ו–ב' כחלק מחתך בדרך. 7. ייעוד שטחים לדרכים.

חקלאית  קרקע  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
פתוחים  ציבוריים  שטחים  ציבור,  בנייני  למגורים,  לקרקע 
ודרכים. 2. קביעת התכליות והשימושים המותרים לכל ייעוד 
4. התוויית  קרקע.  ייעוד  לכל  בנייה  הוראות  קביעת   .3 קרקע. 
הקיימת  הדרכים  למערכת  וחיבוריה  חדשה  דרכים  רשת 
והארצית.  האזורית  הכבישים  למערכת  חיבורה  תוך   בעיר 
יער  דונם   21 וגריעת   1319 ביער   8 מי"ק  דונם   21 גריעת   .5
בהנהלת   6.5.2008 מיום  גריעות  ועדת  לאישור  בהתאם  נטוע, 
בהתאמה  השכונה,  שפכי  הולכת  מערכת  תכנון   .6 קק"ל. 
לעקרנות תכנית האב לביוב שאושרה ביום 15.12.2011 על ידי 

הוועדההמקצועית לביוב.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
האינטרנט  ובאתרי  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
להגיש  רשאי  מעוניין  כל  התכנית.  ומגיש  הפנים  משרד  של 

ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות 
המאוחרת מבין הפרסומים האלה: מועד הפרסום על גבי השלט 
האחרון שהוצב בתחום התכנית, מועד הפרסום האחרון מבין 
הפרסומים בעיתון, מועד הפרסום באתר האינטרנט של משרד 
הפנים, למשרדי הוועדהלדיור לאומי, מחוז הצפון, דרך קרית 

הממשלה, נצרת עילית 17511, טל' 04-6508555.

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

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

יוסף ברון  
יושב ראש הוועדהלדיור לאומי    

מחוז הצפון  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר הפקדת תכנית לדיור לאומי ברמה 
מפורטת מס' 9/ 02/ 140/ 2

שם התכנית: קרית גת צפון - מתחם 07
הליכי  לחוק   17 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
שעה(,  )הוראות  למגורים  הבנייה  להאצת  ובנייה   תכנון 
והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  ובהתאם  התשע"א-2011, 
הוועדה  במשרדי  כי  התכנון(,  חוק   - )להלן  התשכ"ה-1965 
הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 
של  האינטרנט  ובאתר  גת,  קרית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
של  האינטרנט  ובאתר   ,www.pnim.gov.il הפנים:  משרד 
לדיור  תכנית  מופקדת   ,www.mmi.gov.il התכנית:  מגיש 
לתכניות  שינוי   ,2  /140  /02  /9 מס'  מפורטת  ברמה   לאומי 
 ,131  /03  /6  ,1  /101  /02  /9  ,268  /02  /6 ד/   ,1  /131  /03  /6 
9/ 02/ 101, כפיפות לתכניות תתל/ 3/ 4/ 9/ א, תממ/ 4/ 14/ 48, 

.140 /02 /9

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית גת. קואורדינטה 
X: 179.300-176.500, קואורדינטה Y: 615.250-576.000. צפונית-
גבולות  גת.  קרית  שיפוט  בתחום  פלוגות,  לצומת  מזרחית 
גובלים:  תכנון  מרחבי  כחול.  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית: 
שקמים. גושים וחלקות: גוש: 3080 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות 

בחלקן: 3, 7, 15, 17, 19.

שהוגדרה  חדשה  מגורים  שכונת  הקמת  התכנית:  מטרת 
מבנים  וכוללת  גת  קרית  צפון  מיתאר  בתכנית   07 כמתחם 
ציבוריים, מסחר, שטחים פתוחים, פארקים ושימושים אחרים 

הנדרשים בשכונה.

עיקרי הוראות התכנית: 1. חלוקה למגרשי מגורים, מבנים 
ציבוריים, מסחר, שטחים פתוחים, מיתקנים הנדסיים. 2. קביעת 
לעיצוב  הנחיות  קביעת   .3 בנייה.  ומגבלות  הנחיות  זכויות, 
אדריכלי. 4. קביעת הוראות לפיתוח השטח: כבישים, תשתיות, 
גינון. 5. קביעת הוראות לפיתוח הפארק ולפיתוח נופי. 6. קביעת 

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

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

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

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

אבי הלר  
יושב ראש הוועדהלדיור לאומי  

מחוז הדרום  

הודעה לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' בר/275/א

שם התכנית: מט"ש נשגב
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
לתכניות  כפיפות  משמ/74,  לתכנית  שינוי  בר/275/א,  מס' 
תמא/37/א/1,  תמא/34/ב/4,  תמא/34/ב/3,  תמא/34/ב/5, 

תמא/34.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מצפון לכביש מס' 7. 
גושים וחלקות: גוש: 5446, חלקי חלקה: 9.

למיתקן  מחקלאי  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
הנדסי לטיפול בשפכים. ב. הקלה בקו בניין מכביש ארצי מס' 

7, מ–150 מ' ל–50 מ'.

עיקרי הוראות התכנית: א. הגדרת הוראות בנייה למיתקן 
קביעת  ב.  שבו.  הטכניות  המערכות  והגדרת  גודלו  ההנדסי, 
תחום  קו  קביעת  ג.  במיתקן.  השימוש  בטיחות  בדבר  הוראות 

מגבלות של 800 מ' לפי תמ"א 34.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21.1.2011 ובילקוט הפרסומים 6203, התשע"א, עמ' 2694.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409 טל' 
וכל מעוניין רשאי לעיין  ולבנייה שורקות, גבעת ברנר 60948, 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רות יוסף  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז  

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

פרסום גלזר בן חורין בע"מ
)ח"פ 51-252782-1(

)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 
המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,5.8.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511,  
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

פרומדיקו שיווק והפצה 1990 בע"מ
)ח"פ 51-151119-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  בע"מ,  פרומדיקו  אצל   ,9.00 בשעה   ,9.8.2012 ביום  תתכנס 
השילוח 6, פתח תקוה 49514, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    קרן רג'ואן, מפרקת

משתלת ליאורה
)ח"פ 51-179333-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
במשרד המפרקת,   ,16.00 15.8.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
מושב עין עירון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ענבל דיטל, מפרקת

טריקי טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-331583-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.8.2012, בשעה 13.00, ברח' ראול וולנברג 
12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
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התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חנן בן עמי, מפרק

שילובים בנייה ירוקה בע"מ
)ח"פ 51-443164-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
11.00, אצל המפרק, רח' הרצל  15.8.2012, בשעה  תתכנס ביום 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,33211 חיפה   ,76
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבי גולדברג, מפרק

אדגר חן הצפון ניהול ושירותים בע"מ
)ח"פ 51-221367-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 16.8.2012, בשעה 13.30, במשרדה של חברת 
אדגר השקעות ופיתוח בע"מ, רח' אפעל 35, קרית אריה, פתח 
תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    בנימין אדר, עו"ד, מפרק

אדגר השקעות הון בע"מ
)ח"פ 51-234549-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 16.8.2012, בשעה 13.00, במשרדה של חברת 
אדגר השקעות ופיתוח בע"מ, רח' אפעל 35, קרית אריה, פתח 
תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    בנימין אדר, עו"ד, מפרק

 אופק טכנולוגיות בניה מתקדמות ומשאבי
אנוש בע"מ

)ח"פ 51-100926-8(

)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 

נשרים  כנפי  ברח'   ,16.00 23.8.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
15, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמירם בוגט, עו"ד, מפרק

טקס-אס תעשיות טקסטיל בע"מ
)ח"פ 51-289366-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26.8.2012, בשעה 18.00, בקיבוץ אפק, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    צביקה אסף, מפרק

אפריקה ישראל אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-298784-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,26.8.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יהוד,   ,4 החורש  דרך  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דניאל רוקח, מפרק

סרץ' ישראל. אפ אר בע"מ
)ח"פ 51-467837-4(

)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 29.8.2012, בשעה 9.00, ברח' ריינס 37, תל אביב, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    קארן ויויאן סוטון, מפרקת

טריקס - קום בע"מ
)ח"פ 51-285529-7(

)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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 ,40 כצנלסון  ברח'   ,9.00 בשעה   ,29.8.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גבעתיים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאיר ישראל מלמן, מפרק

דר' צ'יגרינסקי מיכאל
)ח"פ 51-355930-2(

)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 29.8.2012, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של 
החברה, רח' נהר הירדן 22, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכאל צ'יגרינסקי, מפרק

מוטי סעדיה חברה למסחר וניהול פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-240527-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.8.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הרב חי 
חביב 15, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מוטי סעדיה, מפרק

מתנאל מיזוג וקירור בע"מ
)ח"פ 51-264160-6(

)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 
 ,1 8.30, ברח' שער פלמר  הנ"ל תתכנס ביום 31.8.2012, בשעה 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בני קיויתי, מפרק

ב.ר.ק. המרכז להחזרי מס בע"מ
)ח"פ 51-404431-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

 ,1 9.30, ברח' שער פלמר  הנ"ל תתכנס ביום 31.8.2012, בשעה 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בני קיויתי, מפרק

י.י.נ. מידות גדולות בע"מ
)ח"פ 51-300232-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אצל   ,17.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  לאחר  ימים   30 תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,5 ז'בוטינסקי  רח'  המפרק, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דותן ברדה, עו"ד, מפרק

אורי עבודות בידוד בע"מ
)ח"פ 51-165172-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אצל   ,17.30 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  לאחר  ימים   30 תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,5 ז'בוטינסקי  רח'  המפרק, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דותן ברדה, עו"ד, מפרק

בי.איי.אר יישומים עיסקיים וחינוכיים בע"מ
)ח"פ 51-323330-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2.9.2012, בשעה 10.00, ברח' קרן היסוד 25, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ברוך רובין, עו"ד, מפרק

בי.אי.ג'י. טונר ישראל בע"מ
)ח"פ 51-400245-0(

)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 
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המאור  מנורת  ברח'   ,9.00 בשעה   ,3.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גדעון שכאני, מפרק

ח.י. הפעלת מזנונים בע"מ
)ח"פ 51-113782-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 3.9.2012, בשעה 9.00, ברח' הרא"ה 122, רמת 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוספינה חולי, מפרקת

פלייוואגון בע"מ
)ח"פ 51-409738-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 3.9.2012, בשעה 9.00, ברח' דרך מנחם בגין 
53, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמיר קוגן, מפרק

תשן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-457037-3(

)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 3.9.2012, בשעה 9.00, ברח' מצפה 15, שוהם, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    אברהם שטיירמן, מפרק

אם אם טי טים שירותי תפעול בע"מ
)ח"פ 51-420676-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

הנ"ל תתכנס ביום 3.9.2012, בשעה 9.00, ברח' ויצמן 175, כפר 
סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יחזקאל איתן דלל, מפרק

ג.מ. פיתוחים בע"מ
)ח"פ 51-245490-1(

)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 9.9.2012, בשעה 10.00, במשרד באת כוח החברה, 
עו"ד לילך בכר-מוזס, רח' מנחם בגין 12, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    גדעון מוזס, מפרק

ג'.אר. פרקש השקעות ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-422586-1(

)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 12.9.2012, בשעה 12.00, ברח' אדם הכהן 3/13, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ג'ימס רוגר פרקש, מפרק

מתן אתגרים בע"מ
)ח"פ 51-345107-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
לשם  מרחביה,  בקיבוץ   ,10.00 בשעה   ,21.9.2012 ביום  תתכנס 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
                                    גל עינב, עו"ד, מפרק

פלג בכיכר בע"מ
)ח"פ 51-311232-6(

)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 
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הנ"ל תתכנס ביום 24.9.2012, אצל עו"ד יוסף נורמן, רח' הרברט 
סמואל 66, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף פלג, מפרק

סאנדרס )טי.או.אי( השקעות בע"מ
)ח"פ 51-129078-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26.8.2012, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' ההגנה 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,75706 לציון  ראשון   ,25
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכל קלימברג, עו"ד, מפרקת

חלקת ח.י.ו בע"מ
)ח"פ 51-032184-7(

)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 
דרך  המפרק,  אצל   ,9.30 בשעה   ,26.8.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרק,  דוח  154, תל אביב, לשם הגשת  בגין  מנחם 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יעקב מנור, עו"ד, מפרק

אשתאר אשכולי בע"מ
)ח"פ 51-265236-3(

)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 
המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,26.8.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 
סופי של  דוח  03-6246247, לשם הגשת  פקס'   ,03-6246248 טל' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

אבי ארביב בע"מ
)ח"פ 51-264762-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

בן  רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,26.8.2012 ביום  תתכנס 
גוריון 1, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שרינה ארביב, רו"ח, מפרקת

אחוזת בית - בניה ופיתוח 1995 בע"מ
)ח"פ 51-209463-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בן  רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,26.8.2012 ביום  תתכנס 
גוריון 1, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שרינה ארביב, רו"ח, מפרקת

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

)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 27.8.2012, בשעה 12.00, במשרד עו"ד זכריה 
קורוליק, רח' יגאל אלון 155א, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אורי קצב, עו"ד, מפרק

י.ט. שרותי סחר חוץ בע"מ
)ח"פ 51-102755-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
14, פתח  ניר  10.00, ברח'  30.8.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמית כהן, עו"ד, מפרק

תרלן חברה לתעשיה ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-181885-8(

)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 
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אייל  משעול  ברח'   ,8.00 בשעה   ,30.8.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
28/2, בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    צבי טורף, מפרק

מובייל קלאב בע"מ
)ח"פ 51-464983-9(

)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 
רח'  12.00, במשרד המפרק,  ביום 2.9.2012, בשעה  הנ"ל תתכנס 
 ,52511 גן  רמת   ,12 קומה   ,2 התאומים  מגדלי   ,35 ז'בוטינסקי 
סופי של  דוח  03-6246247, לשם הגשת  פקס'   ,03-6246248 טל' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

חברת הניהול של אינומד - מרכז היזמות למכשור 
רפואי בע"מ

)ח"פ 51-273904-6(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,2.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הרטום 8, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלמה קליש, מפרק

בכור יצחקי בע"מ
)ח"פ 51-418662-6(

)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 3.9.2012, בשעה 12.00, ברח' הגנים 35, רמת 
השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    גיא יצחקי, מפרק

מיינד טויס בע"מ
)ח"פ 51-361953-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

תתכנס ביום 13.9.2012, בשעה 10.00, ברח' מנחם בגין 12, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלי מושונוב, עו"ד, מפרק

מיטב שובל ניהול והחזקות בע"מ
)ח"פ 51-409494-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,7 גור  ברח' מוטה   ,17.00 20.9.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון בר–אל, עו"ד, מפרק

מגבלט בע"מ
)ח"פ 51-053913-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מחשבים  אלקטרה  אצל   ,11.00 בשעה   ,28.8.2012 ביום  תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקוה,  פתח   ,24 אימבר  רח'  בע"מ, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דוד דוד, מפרק

דירה 153 בבנין 23 בסביוני כפר בע"מ
)ח"פ 51-182133-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
כרמל  שי  עו"ד  במשרד   ,9.00 בשעה   ,27.8.2012 ביום  תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,17 סבא  כפר  רח'  ושות', 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאיר קלינגר, עו"ד, מפרק

פרוספיה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-190145-6(

)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 
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החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,6.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רונית אבן, מפרקת

מ.דביר פיתוח פרוייקטים )1995( בע"מ
)ח"פ 51-223105-1(

)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 8.8.2012, בשעה 17.00, במשרד אביעד, סרן, חברת 
עורכי דין, רח' היצירה 3, בית ש.א.פ., רמת גן, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    גדי סרן, עו"ד, מפרק

דוידוביץ את בוגוסלבסקי גסטרונומים בע"מ
)ח"פ 51-225817-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.8.2012, בשעה 17.00, במשרד אביעד, סרן, חברת 
עורכי דין, רח' היצירה 3, בית ש.א.פ., רמת גן, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    גדי סרן, עו"ד, מפרק

רלגן אחזקות )1997( בע"מ
)ח"פ 51-251493-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.8.2012, בשעה 17.00, במשרד אביעד, סרן, חברת 
עורכי דין, רח' היצירה 3, בית ש.א.פ., רמת גן, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    גדי סרן, עו"ד, מפרק

שיכון עובדים השקעות באנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-101538-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
30 ימים לאחר פרסום הודעה זו, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' 
הירדן 1א, קרית שדה התעופה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חזי קטן, מפרק

יהודה אבידן בע"מ
)ח"פ 51-915483-1(

)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 28.5.2008, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  אבידן,  יהודה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

הדייגים 1102/5, טבריה, טל' 050-6234933, 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 20.8.2012, 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.

                                    יהודה אבידן, מפרק

ד"ר קובי לידור בע"מ
)ח"פ 51-330602-7(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338 לפקודת  בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א(  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2012, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  לידור,  קובי  ד"ר  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי 

איציק מאנגר 7, הרצליה 46681, טל' 052-2446657, 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.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.9.2012, בשעה 
20.00, 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.

                                    ד"ר קובי לידור, מפרק

עילאי שיווק אופנת ספורט בע"מ
)ח"פ 51-430928-5(

)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 24.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף לוגסי, מרח' יהודה 

הנשיא 19/9, תל אביב, טל' 054-9771460, 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 
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.

                                    יוסף לוגסי, מפרק

שרותי יעקב הובלות וגזים בע"מ
)ח"פ 51-112167-5(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 

סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב שוס, מרח' העליה 

43, נהריה, טל' 050-2243782, 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 
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.

                                    יעקב שוס, מפרק

בייבי די בע"מ
)ח"פ 51-163593-0(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 

סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר קריטי, מרח' 

דניאל פריש 3, תל אביב, טל' 03-6961105, 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.

 ,18.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    ניר קריטי, עו"ד, מפרק

בני שווק חומרי הדברה וציוד טכני בע"מ
)ח"פ 51-147230-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
ממושב  רדא,  בנימין  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

אליעד, רמת הגולן, טל' 04-6763034, 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.

 ,21.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
מד"א(,  )מול  הקישון  רח'  יבור,  עמינדב  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה 
טבריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בנימין רדה, מפרק

בנימין שיווק תשומות לחקלאות בע"מ
)ח"פ 51-284574-4(

)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 19.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
ממושב  רדא,  בנימין  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

אלעד, רמת הגולן, טל' 04-6763034, 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.

 ,21.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
מד"א(,  )מול  הקישון  רח'  יבור,  עמינדב  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה 
טבריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
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לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 
בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בנימין רדה, מפרק

ארץ הקודש און ליין בע"מ
)ח"פ 51-302216-0(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338 לפקודת  בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א(  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנא חימיס, ת"ז 025844879, 

מכפר ריינה 18940, פלא' 050-4554128, 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.

 ,20.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל עו"ד ביניס וואשדה, רח' תאופיק זיאד, בניין 
אלווכא, נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    חנא חימיס, מפרק

דה פוד פקטורי נ.ג.ס בע"מ
)ח"פ 51-310557-7(

)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 24.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא אבידן, משד' 

רוטשילד 33, תל אביב 66883, טל' 03-6289999, 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 25.11.2012, 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.

                                    גיא אבידן, עו"ד, מפרק

יחיעם שרעבי החזקות בע"מ
)ח"פ 51-418763-2(

)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 17.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  יחיעם שרעבי,  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי 

הרא"ה 108, רמת גן 52375, טל' 03-6164080, 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.

 ,17.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, אצל עו"ד דביר אביטן, 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.

                                    יחיעם שרעבי, מפרק

עובד - מעביד בע"מ
)ח"פ 51-338840-5(

)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 17.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  גוטיינר,  שרון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

גילדסגיים 27, רמת גן, 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.

 ,18.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 19.00, 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.

                                    שרון גוטיינר, מפרק

א.ע. איאד הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-394261-5(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.6.2012, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את איאד עוראבי, ת"ז 023366131, מת"ד 

337, כפר ריינה 16940, טל' 052-5677700, 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.

 ,20.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, 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.

                                    איאד עוראבי, מפרק
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ג'ונה ודן בע"מ
)ח"פ 51-426585-9(

)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 20.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גוסטב שפכט, מרח' בן 
גוריון 64/8, הרצליה, טל' 09-9561156, נייד 052-3344455, 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.

 ,21.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.

                                    גוסטב שפכט, מפרק

גלעד שירותי תחזוקה )90( בע"מ
)ח"פ 51-147905-7(

)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 21.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון טלוי, מרח' 
ה' באייר 46, תל אביב 62150, טל' 03-6916756, פקס' 03-6916757, 

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 21.10.2012, 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.

                                    דורון טלוי, עו"ד, מפרק

מרין - לינק בע"מ
)ח"פ 51-355173-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הראל קלמקי, מרח' בן 

יוסף שלמה 14, תימורים, 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.

 ,21.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.

                                    הראל קלמקי, מפרק

ג.מ.י.צ.ר
)ח"פ 51-386114-6(

)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 18.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיורא שרף, מרח' קיש 15, 

נתניה, טל' 050-7516690, 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.

 ,21.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד עו"ד דוד ויניצקי, רח' החשמונאים 103, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גיורא שרף, מפרק

ס. טל אורן מסחר והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-397474-1(

)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 20.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
דוד, מרח'  יניב  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי 
יגאל אלון 120, בית קליפורניה, קומה 4, 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.

  ,22.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
אצל רו"ח אבי ביטן, רח' נפתלי פלטין 1, ראשון לציון, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    יניב דוד, עו"ד, מפרק
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ויסטה טל בע"מ
)ח"פ 51-398944-2(

)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 20.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
דוד, מרח'  יניב  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי 
יגאל אלון 120, בית קליפורניה, קומה 4, 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.

  ,22.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
אצל רו"ח אבי ביטן, רח' נפתלי פלטין 1, ראשון לציון, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    יניב דוד, עו"ד, מפרק

אלת הטבע בע"מ
)ח"פ 51-427149-3(

)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 19.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד בסידן, מרח' 

דוד סחרוב 11, ראשון לציון, טל' 03-9615454, 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 1.11.2012, 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.

                                    דוד בסידן, עו"ד, מפרק

יוספטל 8 בע"מ
)ח"פ 51-474302-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אילן רפפורט, מרח' 

ריב"ל 7, תל אביב, טל' 03-6868100, 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 1.11.2012, 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.

                                    אילן רפפורט, עו"ד, מפרק

נוטרינה ישראל בע"מ
)ח"פ 51-311981-8(

)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 3.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איל צורף, מרח' 

הנמל 36, חיפה, טל' 04-8665022, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.11.2012, בשעה 
15.00, 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.

                                    איל צורף, עו"ד, מפרק

ש.רוסמן ייעוץ ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-403603-7(

)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 21.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  רוסמן,  את שמואל  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

אינשטיין 15, חיפה, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.11.2012, בשעה 
10.00, במשרד פרופ' יובל לוי ושות', עורכי דין, רח' נס ציונה 8, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמואל רוסמן, מפרק
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נוה אקדמיה - הארגון לאקדמאים יחידים בע"מ
)ח"פ 51-164266-2(

)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 14.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  ולמנות את אבנר אביאסף,  מרצון  לפרק את החברה  חוקי 

אלנבי 19, תל אביב, טל' 03-5101555, 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.

 ,15.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, במשרדי נוה אקדמיה )2001( בע"מ, 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.

                                    אבנר אביאסף, מפרק

צ'יקה ניהול פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-346929-6(

)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 20.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רותי שושן, אצל עו"ד 
רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 08-9477080, 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.

 ,20.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  פריד,  רונן  עו"ד  אצל   ,13.00 בשעה 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    רותי שושן, מפרקת

עד צו )2002( בע"מ
)ח"פ 51-329748-1(

)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 19.6.2012, התקבלה החלטה במניין 

יעקבי,  טובי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
מרח' טשרניחובסקי 24, כפר סבא 44271, טל' 09-7418679, 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.

 ,20.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    טובי יעקבי, עו"ד, מפרק

גרין מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-372646-3(

)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 20.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן אופנהיים, אצל 
עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 08-9477080, 

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 20.11.2012, בשעה 
14.00, במשרד עו"ד רונן פריד, 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.

                                    איתן אופנהיים, מפרק

צור בן עמי פרסום ושווק בע"מ
)ח"פ 51-278454-7(

)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 18.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צפריר טל, מרח' 

ז'בוטינסקי 138, רמת גן, טל' 077-7050021, 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.

 ,10.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
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בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 
החברה.

                                    צפריר טל, עו"ד, מפרק

אלמן הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-394166-6(

)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 
החלטה  התקבלה   ,19.6.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח נעים משה, 
מרח' נחלת יצחק 34א, תל אביב 67448, טל' 03-6912999, 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 20.12.2012, 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.

                                    נעים משה, רו"ח, מפרק

דלד טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-402973-5(

)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 15.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל ניסני, ת"ז 68081033, 

מרח' אליהו חכים 4, 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.

דניאל ניסני, מפרק

אופני ראובן בע"מ
)ח"פ 51-334602-3(

)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 17.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישראל אינסלר, מרח' 

תל-חי 1, נתניה, 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.

ישראל אינסלר, עו"ד, מפרק

דש - גילת השקעות בע"מ
)ח"פ 51-195028-9(

)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 18.6.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון מלכה, ת"ז 

67654848, מרח' בית השואבה, שדרות, 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 מלכה, מפרק

א.ת.מ. מכניקה מתקדמת בע"מ
)ח"פ 51-190501-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברבארה חאתם, מרח' 

לוחמי הגטאות 12, נהריה, טל' 04-9924038, 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.

ברבארה חאתם, עו"ד, מפרק

אם.פי.פי.אם. - ניהול רב פרוייקטלי ואנשים בע"מ
)ח"פ 51-223165-5(

)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 18.6.2012, התקבלה החלטה 
דב  מרח'  שפייזר,  ארנון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

גרונר 23, תל אביב 69498, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארנון שפייזר, מפרק

גלובל צ'אנל - טריוטק בע"מ
)ח"פ 51-410082-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.6.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  ירקוני,  אייל  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

שד' רוטשילד 6, 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.

אייל ירקוני, עו"ד, מפרק

אמדסה בע"מ
)ח"פ 51-368425-8(

)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 21.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות מפרק לחברה על פי המלצת 
הדירקטוריון, לא יאוחר מ–90 ימים מיום החתימה על תצהירי 

כושר הפירעון.

     אסי זלמנוביץ, עו"ד
        בא כוח החברה

ר.ש. מטליקס בע"מ
)ח"פ 51-301187-4(

)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 22.11.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור שחטר, מרח' 

החשמונאים 103, 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.

ליאור שחטר, עו"ד, מפרק

רליקר אחזקות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-173058-2(

)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 28.5.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד גינסבורג, מרח' שרה 

אמנו 94, מודיעין, 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.

דוד גינסבורג, מפרק

השקעות ותמלוגים בע"מ
)ח"פ 51-047772-2(

)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 6.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רם יולוס, מרח' ויצמן 

2, בית אמות השקעות, 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.

רם יולוס, עו"ד, מפרק

ד.א.ה.ב. בע"מ
)ח"פ 51-012197-3(

)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 11.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדי דנקנר, ת"ז 022897052, 

מרח' האורנים 25, כפר שמריהו, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גדי דנקנר, מפרק

ס.ט. סופרטרייד בע"מ
)ח"פ 51-417481-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.6.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור פינקלר, ת"ז 

066206293, מרח' היובל 12, רעננה, 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.

ליאור פינקלר, מפרק

מיאל חקלאות בע"מ
)ח"פ 51-335204-7(

)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 17.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויטלי לוי, ת"ז 327091609, 

מרח' החלוצים 19, תל אביב 66523, 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.

ויטלי לוי, מפרק

אסגרד פי.או.אס. בע"מ
)ח"פ 51-335750-9(

)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 17.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב שור, ת"ז 051781441, 

מרח' ארז 25, כפר ורדים, 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

גוש 11189 חלקה 84 בע"מ
)ח"פ 51-034411-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקות

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 17.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל פלג, ת"ז 050466994, 
מרח' הפרדס 3, ירקונה, ואת חיה אינגבר, ת"ז 055352611, מרח' 

התחיה 10, הוד השרון, למפרקות החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקות הנ"ל.

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

רחל פלג     חיה אינגבר 

                                             מ פ ר ק ו ת

אלנט תקשורת )2004( בע"מ
)ח"פ 51-361922-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.6.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון יצחקי, ת"ז 

053644506, מרח' הר נוה 48, דולב 71935, 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 יצחקי, מפרק

ג. ג. גומף שעונים )1988( בע"מ
)ח"פ 51-126986-2(

)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 18.6.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  טיניאנוב,  רוברט  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

טשרניחובסקי 43א, חיפה, 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.

רוברט טיניאנוב, מפרק

כים ניר השקעות 1999 בע"מ
)ח"פ 51-275776-6(

)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 19.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלכסנדר מ' אכטמן, מרח' 

ארזי 10, 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.

אלכסנדר מ' אכטמן, מפרק

קרור קצרין בע"מ
)ח"פ 51-159484-8(

)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 19.6.2012, התקבלה החלטה 
אצל  הרמן,  גיל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
למפרק  אביב,  תל   ,2 ויצמן  רח'  דין,  עורכי  ושות',  פרידמן  ש' 

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.

גיל הרמן, עו"ד, מפרק

אודין אש בע"מ
)ח"פ 51-211396-0(

)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 19.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף אש, ת"ז 52041753, 

מרח' ברוש 4, 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.

יוסף אש, מפרק

מ.ל.י. שיווק לכל בע"מ
)ח"פ 51-378155-9(

)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 19.6.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  יהודה,  בן  דורון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

058272980, משד' העצמאות 21, קרית גת, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דורון בן יהודה, מפרק

י.ח.פ. מחקר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-187172-5(

)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 19.6.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצן שמואלי, 
למפרק  ירושלים,   ,24 רמב"ן  מרח'   ,024540916 ת"ז   ,22146 מ"ר 

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.

ניצן שמואלי, עו"ד, מפרק

מ.פ.י מחקר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-187174-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.6.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצן שמואלי, 
למפרק  ירושלים,   ,24 רמב"ן  מרח'   ,024540916 ת"ז   ,22146 מ"ר 

החברה.



5059 ילקוט הפרסומים 6440, י"ג בתמוז התשע"ב, 3.7.2012

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.

ניצן שמואלי, עו"ד, מפרק

Vaccine Y@Y Ltd
)ח"פ 51-248569-9(

)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 19.6.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצן שמואלי, 
למפרק  ירושלים,   ,24 רמב"ן  מרח'   ,024540916 ת"ז   ,22146 מ"ר 

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.

ניצן שמואלי, עו"ד, מפרק

גליק יוסי יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-220814-1(

)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 20.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל דן–גור, מרח' נח 

מוזס 13, תל אביב 67442, 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 דן–גור, עו"ד, מפרק

גומי אינטראקטיב בע"מ
)ח"פ 51-223034-3(

)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 20.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דביר הורוביץ, מרח' 

נירים 3, 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.

דביר הורוביץ, עו"ד, מפרק

אנק נובה בע"מ
)ח"פ 51-220744-0(

)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 21.6.2012, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246248, פקס' 03-6246247, 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.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

קן-תור שוורץ בע"מ
)ח"פ 51-304308-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.6.2012, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246248, פקס' 03-6246247, 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.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

הפורום הישראלי לרילוקיישן בע"מ
)ח"פ 51-318583-5(

)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 21.6.2012, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
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מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 
טל' 03-6246248, פקס' 03-6246247, 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.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

קנרון אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-238970-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.6.2012, התקבלה 
קנת,  טל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
למפרק   ,65202 אביב  תל   ,60 העם  אחד  מרח'   ,059240549 ת"ז 

החברה.

טל קנת, עו"ד, מפרק

המכון לבריאות העובד ושיקומו ליד בי"ח לוינשטיין 
)ע"ר 58-006673-6(

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 10.6.2012, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד אורי יעקבלביץ, מרח' ארלוזורוב 101, 

תל אביב 62098, 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.

אורי יעקבלביץ, עו"ד, מפרק

האוניברסיטה העממית ת"א 
)ע"ר 58-000482-8(

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 21.5.2012, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
19, תל  לבון, מרח' עמנואל הרומי  חן  רו"ח  ולמנות את  מרצון 

אביב 62645, 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.

חן לבון, רו"ח, מפרק

טיב טעם הסעדה בע"מ
)ח"פ 51-353365-3(

הודעה על הפסקת הליך פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
התשמ"ג-1983, כי באסיפה מיוחדת של החברה הנ"ל, שהתכנסה 
ביום 24.6.2012, התקבלה החלטה מיוחדת במניין חוקי על ביטול 
לפירוק   3.1.2012 מיום  החברה  של  הכללית  האסיפה  החלטת 
החברה מרצון, על הפסקת הליך הפירוק וביטול כל הסמכויות 

שהוקנו למפרק החברה מטעם החברה או בעלי מניותיה.

     עדי כהן, יושב ראש

מרחב יערים בע"מ
)ח"פ 51-371017-8(

הודעה על החלפת המפרק

בהמשך להודעת החברה לפי סעיף 332 לפקודת החברות 
החברה  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
ערן  של  מינויו  ביטול  על  הוחלט   7.6.2012 ביום  שהתקיימה 
מרינברג, ת"ז 22900054, למפרק החברה, נמסרת בזה הודעה כי 
מונה במקומו דורון יער, ת"ז 56194954, מרח' למרחב 83, רמת 

השרון.

     דורון יער, מפרק

תל אביב - ניו יורק השקעות נדל"ן פולטון
)ש"מ 55-023661-6(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי -

לשותפות הנ"ל הצטרפו השותפים: א. 

יאיר סלע, ת"ז 28548477, מרח' יהודה 95/4, מודיעין,   .1
תאריך הצטרפות: 15.5.2012;

תל   ,6 הירש  הברון  מרח'   57661365 ת"ז  קאהן,  מיכל   .2
אביב, תאריך הצטרפות: 2.5.2012.

מהשותפות הנ"ל פרשו השותפים: ב. 

גל איליביצקי, ת"ז 023025802, תאריך פרישה: 2.5.2012;  .1

יעקב קאהן, ת"ז 012604203, מרח' הברון הירש 6, תל   .2
אביב, תאריך פרישה: 2.5.2012.

       יעל חסיד, עו"ד

באת כוח השותפות       

הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון 
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, תיק פש"ר 13104-12-10

תל   ,13 הירדן  מרח'   ,034280420 ת"ז  לב,  בר  גיא  החייב:  שם 
אביב.

שם הנאמן ומענו: עו"ד יריב שי ישנובסקי, מרח' לינקולן 20.

סוג הדיבידנד: רגיל.

אחוז הדיבידנד: 26%.
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