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הודעה על אצילת סמכות
לפי חוק יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק יסוד: הממשלה1, אני 
לפי  מקצועית  להכשרה  במוסדות  להכיר  סמכותי  את  אוצל 
סעיף 1 לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-21994, לראש 

מינהל הרפואה במשרד הבריאות.

י"ט באלול התשע"ב )6 בספטמבר 2012(
)חמ 17—3-ה1( 

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה ושר הבריאות  __________

1 ס"ח התשס"א, עמ' 158.

2 ס"ח התשנ"ד, עמ' 132; התשע"ב, עמ' 146.

הודעה בדבר אצילת סמכויות
לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982

לחוק  37א18  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
החוק(,   - )להלן  התשמ"ב-11982  ושידורים(,  )בזק  התקשורת 
את  אצלתי   ,)2012 בספטמבר   11( התשע"ב  באלול  י"ט  ביום 
סמכויותי להטיל עיצום כספי לפי סעיף 37א2 לחוק בשל הפרת 
הוראה המפורטת בחלקים א', ב', או, ה' של התוס' לחוק, ולפי 
סעיף 37א3 לחוק, לסגן המנהל הכללי לענייני פיקוח ואכיפה 

במשרד התקשורת.

י"ט באלול התשע"ב )6 בספטמבר 2012(
)חמ 1723—3( 

עדן בר טל  
__________                 המנהל הכללי של משרד התקשורת

1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ב, עמ' 618.

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941, 
אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור 
הנגיד תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 205 - "מדידה 
והלימות הון - סיכון אשראי - איגוח" בחוזר מס' ח-2338-06; 
מועד תחילת התיקונים להוראה ביום י"ח בטבת התשע"ג )31 

בדצמבר 2012(.

י"ט באלול התשע"ב )6 בספטמבר 2012(
)חמ 3537—3( 

דוד זקן  
המפקח על הבנקים  __________

1 ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941, 
אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור 
הנגיד תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 206 - "מדידה 

בחוזר מס' ח-2314-06; מועד  סיכון תפעולי"   - הון  והלימות 
תחילת התיקונים להוראה ביום י"ג בתמוז התשע"ב )3 ביולי 

.)2012

י"ט באלול התשע"ב )6 בספטמבר 2012(
)חמ 3537—3( 

דוד זקן  
המפקח על הבנקים  	

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת  11941, אני מודיע 
ובאישור הנגיד תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 208 
- "מדידה והלימות הון - סיכון שוק" בחוזר מס' ח-2337-06; 
מועד תחילת התיקונים להוראה ביום י"ח בטבת התשע"ג )31 

בדצמבר 2012(.

י"ט באלול התשע"ב )6 בספטמבר 2012(
)חמ 3537—3( 

דוד זקן  
המפקח על הבנקים  __________

1 ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת  11941, אני מודיע 
ובאישור הנגיד תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 209 
- "מדידה והלימות הון - טיפול בפוזיציות לא נזילות" בחוזר 
י"ח  ביום  להוראה  התיקונים  תחילת  מועד  ח-2339-06;  מס' 

בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(.

י"ט באלול התשע"ב )6 בספטמבר 2012(
)חמ 3537—3( 

דוד זקן  
המפקח על הבנקים  __________

1 ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת  11941, אני מודיע 
ובאישור הנגיד, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301 
- "דירקטוריון" בחוזר מס' ח-2332-06; מועד תחילת התיקונים 

להוראה ביום ח' באייר התשע"ב )30 באפריל 2012(.

י"ט באלול התשע"ב )6 בספטמבר 2012(
)חמ 3537—3( 

דוד זקן  
המפקח על הבנקים  __________

1 ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.

 __________
1 ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.
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  סוג הבקשה         המען       השם

דיזינגוף 179, ת"ד אורן עדו 
65150, תל–אביב-יפו 

61651

משרד לחקירות 
פרטיות

ש"י עגנון 6/4, קרית איבגי מאיר
ים 29000

חוקר פרטי

הנשיא 4, פרדס אלפסי עופר
חנה-כרכור 

משרד לחקירות 
פרטיות

אלקולומברי 
שגיא 

בית 125, כפר קהילתי 
כרכם 12370

משרד לחקירות 
פרטיות

חוקר פרטיאלרוב 6, רמת גן ארזי עוזי-עזרא 

בר אילן ב' 42/2 בלום יאיר
רעננה 43700

חוקר פרטי

חוקר פרטיבן גוריון 53/2 אזור בן ישי שי

כצנלסון 17/4, קרית גולדנברג חן 
אתא 28000

חוקר פרטי

קורנית 227, בית גלמידי לי 
אריה 

חוקר פרטי

רידינג 16, תל–אביב-הלר עומרי
יפו 69024

חוקר פרטי

חוקר פרטיהפרחים 3/73, חיפה וינר אילן 

התאנים 22/6, קרית ויסמן משה 
אתא 28076

חוקר פרטי

חוקר פרטימקלף 19, חולון 58672חנן ארז 

בת הדר 12, ד"נ חוף לוי אחיעד 
אשקלון, בת הדר 

79100

חוקר פרטי

דוידקה 9, תל–אביב-לוי יונתן 
יפו 67421

חוקר פרטי

קיבוץ רמת רחל, ד"נ מזרחי עמי
צפון יהודה,

רמת רחל 90900

חוקר פרטי

אלי כהן 16/34, רמת נוימן דניאל
הנשיא, בת ים 

חוקר פרטי

סביון 3, אשכולי פז, נפתלוביץ צבי 
אשקלון 78764

חוקר פרטי

גרושקביץ 28, קרית סבן אלון
מוצקין 

חוקר פרטי

מנהל/בעל רקפת 4, ראש העין סננס ויקטור 
תאגיד חוקרים
פרטיים - ניר 

בטחון

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת  11941, אני מודיע 
ובאישור הנגיד, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 313 
- "מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים" בחוזר מס' 
באייר  י'  ביום  להוראה  התיקונים  תחילת  מועד  ח-2338-06; 

התשע"ב )2 במאי 2012(.

י"ט באלול התשע"ב )6 בספטמבר 2012(
)חמ 3537—3( 

דוד זקן  
המפקח על הבנקים  __________

1 ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת  11941, אני מודיע 
מס'  תקין  בנקאי  ניהול  הוראת  את  תיקנתי  הנגיד,  ובאישור 
תחילת  מועד  ח-2344-06;  מס'  בחוזר  פיננסי"  "ליווי   -  326
התיקונים להוראה הוא על כל פנקס שוברים שינפיק התאגיד 
הבנקאי, החל ביום כ"ח באלול התשע"ב )15 בספטמבר 2012( 

ואילך.

י"ט באלול התשע"ב )6 בספטמבר 2012(
)חמ 3537—3( 

דוד זקן  
המפקח על הבנקים  __________

1 ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת  11941, אני מודיע 
ובאישור הנגיד תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 417 
- "פעילות תאגיד בנקאי במערכת סגורה" ואת הוראת ניהול 
בנקאי תקין מס' 357 - "ניהול טכנולוגיית המידע" בחוזר מס' 
ז' באייר  ביום  ח-2334-06; מועד תחילת התיקונים להוראות 

התשע"ב )29 באפריל 2012(.

י"ט באלול התשע"ב )6 בספטמבר 2012(
)חמ 3537—3( 

דוד זקן  
המפקח על הבנקים  __________

1 ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, 

התשל"ב-1972

ושירותי  פרטיים  חוקרים  לתקנות   8 לתקנה  בהתאם 
רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-¹1972,  )רישיונות(,  שמירה 

מבקשי רישיונות: 
__________

1  ק"ת התשל"ב, עמ' 1236.
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי  לשכת 
בשבתו  בישראל,  הדין  עורכי  לשכת  אביב,  תל  במחוז  המחוזי 
 ,57/2010 בד"מ  בתיק   ,)2012 ביוני   26( בתמוז התשע"ב  ו'  ביום 
החליט להטיל על עורך הדין רונן מילרד, ת"ז 38655106, רישיון 
הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,31354 מס' 

לתקופה של 10 שנים.

תוקף ההשעיה מיום ו' בתמוז התשע"ב )26 ביוני 2012( עד 
יום כ"ו בסיוון התשפ"ב )25 ביוני 2022(.

ז'	באב	התשע"ב	)26	ביולי	2012(
)חמ 3-94(

        משה וינברג
___________   ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין

1		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
במחוז חיפה, לשכת עורכי הדין בישראל, בשבתו ביום י"ג בתמוז 
להטיל  017/2012, החליט  בד"מ  בתיק   ,)2012 ביולי   3( התשע"ב 
על עורך הדין עפר שרון, ת"ז 53271490, רישיון מס' 10649, עונש 

של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנתיים.

תוקף ההשעיה מיום י"ג בתמוז התשע"ב )3 ביולי 2012( עד 
יום ד' בתמוז התשע"ד )2 ביולי 2014(.

כ"ז	בתמוז	התשע"ב	)17	ביולי	2012(
)חמ 3-94(

        משה וינברג
___________   ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין

1		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
 של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום ט"ו בתמוז התשע"ב 
עורך  על  להטיל  החליט   ,055/2009 בד"מ  בתיק   ,)2012 ביולי   5(
עונש   ,14987 מס'  רישיון   ,57612889 ת"ז  מוחמד מחאמיד,  הדין 
של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה מצטברת של 

8 חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ט"ו בתמוז התשע"ב )5 ביולי 2012( עד 
יום כ"ב באדר התשע"ג )4 במרס 2013(.

כ"ז	בתמוז	התשע"ב	)17	ביולי	2012(
)חמ 3-94(

        משה וינברג
___________   ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין

1		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178.

  סוג הבקשה         המען       השם

אנה פרנק 1, אשדוד רוואנסרי מאיר
77304

חוקר פרטי
משרד לחקירות 

פרטיות

תדהר 11, חיפה שלמה איתמר
34333

חוקר פרטי

אליהו מירון 13, נס תמיר עירד 
ציונה 74019

משרד לחקירות 
פרטיות

זו רשאי כל אדם להגיש  ימים מפרסום הודעה   15 בתוך 
לפי  מסוים,  למבקש  רישיון  למתן  בכתב  מנומקת  התנגדות 
ושירותי  פרטיים  חוקרים  חוק  לפי  הרישוי  ועדת  המען: 
או   ,91342 ירושלים   ,34357 ת"ד  התשל"ב-²1972,  שמירה, 
לפקס 02-6467936. כמו כן ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני: 

.hokrimpz@justice.gov.il
ט"ז	באלול	התשע"ב	)3	בספטמבר	2012(

)חמ 3-2319(
חיים קלוגמן    

       יושב ראש הוועדה לרישוי
לחוקרים פרטיים ושירותי שמירה  ___________

2  ס"ח התשל"ב , עמ' 90.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי של 
ביולי   17( כ"ז בתמוז התשע"ב  ביום  לשכת עורכי הדין, בשבתו 
2012(, בתיק בד"א 013/2012, החליט להעמיד את עונש ההשעיה 
בפועל שהוטל על עורך דין יורם יהודה, ת"ז 57798639, רישיון מס' 
14215, על שבע שנים מתחילת השעייתו הזמנית ביום כ"ה בתמוז 

התש"ע )7 ביולי 2010( עד יום י"ב בתמוז התשע"ז )6 ביולי 2017(.

כ"ט	בתמוז	התשע"ב	)19	ביולי	2012(
)חמ 3-94(

      משה וינברג
___________   ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין

1		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
במחוז תל אביב, לשכת עורכי הדין בישראל, בשבתו ביום י"ח 
באב התשע"ב )6 באוגוסט 2012(, בתיק בד"מ 067/2011, החליט 
להטיל על עורך הדין עידו קלס, ת"ז 59764399, רישיון מס' 15743, 
של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק  השעיה  של  עונש 
 16( 7 שנים מתחילת השעייתו הזמנית ביום ב' באייר התש"ע 

באפריל 2010( עד יום י"ט בניסן התשע"ז )15 באפריל 2017(.

כ"א	באב	התשע"ב	)9	באוגוסט	2012(
)חמ 3-94(

        משה וינברג
___________   ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין

1		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178.
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הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
במחוז חיפה, לשכת עורכי הדין בישראל, בשבתו ביום ט"ו בתמוז 
התשע"ב )5 ביולי 2012(, בתיק בד"מ 110/2011, החליט להטיל על 
עורך הדין יעקב הלר, ת"ז 45629136, רישיון מס' 5404,  עונש של 

הוצאה מן הלשכה, מיום ט"ו בתמוז התשע"ב )5 ביולי 2012(.

כ"א	בתמוז	התשע"ב	)11	ביולי	2012(
)חמ 3-94(

        משה וינברג
___________   ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין

1		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178.

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוס' שלהלן.

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

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, 
אדם  לכל  נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים, 

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס'	התיק:	תש"ג/10/12.

פרטי הרישום הקיים:

העיר:	ירושלים.

שטח	החלקה:	לא	ידוע.

הגבולות:

צפון:	אלתר	מאיר;

דרום:	מאיר	יצחק;

מזרח:	דרך;

מערב:	דרך.

זיהוי:	ספר	1015,	דף	1375.

זיהוי	נוסף:	גוש	שומה	30063,	חלקה	128.

המספר הישן של החלקה:	15/98	ירושלים	)מ(.

מס' השטר:	כמפורט	בנסח	הרישום.

הבעלים:	כולל	חב"ד	ירושלים	-	הקדש.

התיקון המבוקש:

המען:	ירושלים.

שטח	החלקה:	117	מ"ר.

הגבולות:

צפון:	חלקה	129	+	דרך; 	

דרום:	חלקות	126,	127	ודרך; 	

מזרח:	דרך	רחוב	בעל	התניא; 	

מערב:	דרך	רחוב	חברת	משניות. 	

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
ו' בניסן התשע"ב  של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום 
)29 במרס 2012(, בתיק בד"מ 39/10, ובתיק בד"מ 66/11, החליט 
להטיל על עורך הדין איימן אבו רייא, ת"ז 25990003, רישיון מס' 
25818, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה 

של שבעה חודשים ושישה ימים.

)15 במאי 2012(  תוקף ההשעיה מיום כ"ג באייר התשע"ב 
עד יום ז' בטבת התשע"ג )20 בדצמבר 2012( והיא תרוצה בחופף 

לעונש ההשעיה שהוטל עליו בתיק בד"א 41/11.

ג'	באלול	התשע"ב	)21	באוגוסט	2012(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
___________               סגן ראש לשכת עורכי הדין 

1		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
במחוז הדרום, לשכת עורכי הדין בישראל, בשבתו ביום ו' באב 
התשע"ב )25 ביולי 2012(, בתיק בד"מ 015/2010, החליט להטיל 
על עורך הדין עבדאללה דכוור, ת"ז 27641588, רישיון מס' 24718, 
של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק  השעיה  של  עונש 
שנה  למשך  מותנה  השעיה  עונש  הפעיל  וכן  חודשים  שישה 

מתיקים 118/07, 117.

ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012( עד  תוקף ההשעיה מיום 
יום כ"ג בשבט התשע"ד )24 בינואר 2014(.

כ"ח	באב	התשע"ב	)16	באוגוסט	2012(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
___________               סגן ראש לשכת עורכי הדין 

1		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178.

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום י"ג בתמוז התשע"ב )3 
ביולי 2012(, בתיק בד"מ 070/2012, החליט להטיל על עורך הדין 
זמנית  השעיה   ,27009 מס'  רישיון   ,24758096 ת"ז  דסוקי,  חאלד 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לפי סעיף 78)ב( לחוק האמור.

 30( באב התשע"ב  י"א  ביום  הזמנית החל  תוקף ההשעיה 
ביולי 2012(.

כ"א	בתמוז	התשע"ב	)11	ביולי	2012(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
___________               סגן ראש לשכת עורכי הדין 

1		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
רח/550/ד/20/6 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 5836, התשס"ח, עמ' 4196, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  זכות החזקה  כי  - הפקודה(,  )להלן   21943 ציבור(, 
2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה  המתוארת בסעיף 
בילקוט הפרסומים  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6226, התשע"א, עמ' 3835, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3704, ח"ח 36.  

ט' באלול התשע"ב )27 באוגוסט 2012(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
זמ/300  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2831, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2396 עמ'  התשמ"ב, 
לתכנון ולבנייה זמורה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6419, התשע"ב, 
המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,4160 עמ' 

המקומית קרית עקרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בקרית עקרון, המזוהה כגוש 4539, ח"ח 31, 30   
)לשעבר גוש 3802, ח"ח 83, 85(

י"ב באלול התשע"ב )30 באוגוסט 2012(
)חמ 3-4(

סיגל לחמני  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה זמורה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

ומתייחסת   1449/09 מס'  תצ"ר  על  מתבססת  הבקשה  הערה: 
לקביעת שטח לחלקה וקביעת גבולותיה המעודכנים.

י"ט באלול התשע"ב )6 בספטמבר 2012(
שלמה הייזלר  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

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

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/2001, 
הפרסומים 3943, התשנ"ב, עמ' 671, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה יהוד מונוסון )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  זכות החזקה  כי  - הפקודה(,  )להלן   21943 ציבור(, 
2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה  המתוארת בסעיף 
בילקוט הפרסומים  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,456 עמ'  התשנ"ז,   ,4456

של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

שטחים לבנייני ציבור - בית כנסת ומקווה, גוש 6693, ח"ח   
61; גוש 6729, ח"ח 2; גוש 6729, ח"ח 3; מגרשים: 915, 916.

כ"ז באב התשע"ב )15 באוגוסט 2012(
)חמ 3-4(

                                                    נתן בז'ה
                                ממלא מקום יושב ראש הוועדה המקומית

																																				לתכנון ולבנייה יהוד מונוסון

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/11/1272, 
הפרסומים 3863, התשנ"א, עמ' 2045, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  תקוה  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  זכות החזקה  כי  - הפקודה(,  )להלן   21943 ציבור(, 
2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה  המתוארת בסעיף 
בילקוט הפרסומים  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
4722, התשנ"ט, עמ' 1633, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית פתח תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

של  בשטח   ,8 ח"ח   ,6326 גוש  תקוה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
2,375 מ"ר לשב"צ + 3,750 מ"ר לשצ"פ.

י' באלול התשע"ב )27 באוגוסט 2012(
)חמ 3-4(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/18001, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6346, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1586 עמ'  התשע"ב, 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף  לתכנון ולבנייה משגב 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6419, התשע"ב, 
המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,4164 עמ' 

האזורית משגב מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

כגוש  המזוהה  מ"ר   600 ששטחה  בחוסניה  קרקע  חטיבת   
19253, ח"ח 18.

ג' באלול התשע"ב )21 באוגוסט 2012(
)חמ 3-4(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה משגב  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  ג/לג/9/10/13/06",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
גלג/13/06/12460, גלג/14/06/12051.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סכנין, גושים/חלקות   
)ישנים( לתכנית: גוש 19322, ח"ח 89-81, 93, 108-106, 259; 
 ,472 19322, חלקות  גוש  )חדשים( לתכנית:  גושים/חלקות 
 107  ,99-97 חלקות   ,21117 גוש   ;425 ח"ח  בשלמותן,   473
מתכנית  בשלמותם   A296  ,232  ,149 מגרשים:  בשלמותן; 
בשלמותם   76  ,500  ,A292 מגרשים  גלג/14/06/12051; 

מתכנית גלג/13/06/12460.

הסכמת  בלא  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הבעלים; ב( שינוי קווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
6.1.2012 ובילקוט הפרסומים 6457, התשע"ב, עמ' 5718.

לתכנית  שינוי  גלג/48/10/13/06",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
גלג/13/06/12460.

גושים/ סכנין,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
-198  ,196  ,32 ח"ח   ,19322 גוש  לתכנית:  )ישנים(  חלקות 
גושים/  ;260  ,249  ,240  ,237  ,233  ,231  ,229-225  ,208  ,201

חלקות חדשים לתכנית: גוש 19322, חלקות 395-392, 429 
בשלמותן, ח"ח 421, 427. מגרשים לתכנית: 335, 341, 371, 

372 בשלמותם מתכנית גלג/13/06/12460.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' זמ/3/598, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2015, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1631 עמ'  התשל"ד, 
לתכנון ולבנייה זמורה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5256, התשס"ד, עמ' 1325, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית גן 

יבנה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגן יבנה, המזוהה כגוש 556, חלקות 20, 21,   
32, 33, 135, וחלק מחלקה 22; גוש 557, חלקות 22, 23, 24, 
25, 94, 95, 127, 185; גוש 558, חלקות 29, 30, 31, 35; גוש 559, 
חלקה 34; גוש 561, חלקה 12; גוש 562, חלקות 17, 18, 29, 

138; גוש 563, חלקה 26.

י' באלול התשע"ב )28 באוגוסט 2012(
)חמ 3-4(

סיגל לחמני  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה זמורה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מח/141, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5538, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,3577 עמ'  התשס"ו, 
לתכנון ולבנייה זמורה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ב,   ,6419 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
מיום  הוועדה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,4160

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,56 חלקות   ,4701 כגוש  המזוהה  בגדרה,  קרקע  חטיבת   
המיועדים   )35  ,30-25 חלקות  )לשעבר   63  ,62  ,61  ,60  ,59

לשב"צ, שצ"פ ודרך.

י"א באב התשע"ב )30 ביולי 2012(
)חמ 3-4(

סיגל לחמני  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה זמורה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
עילית,  נצרת   ,5 ציפורן  רח'  העמקים,  מבוא  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6468585 טל' 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קרית רבין, נצרת עילית, 

טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

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

מק/37/7215", שינוי לתכנית 3/ג/7215.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עילוט - גוש 17488, 
ח"ח 43; גוש 17501, ח"ח 48.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקווי בניין )לפי קו אדום 
מקווקו בתשריט(; ב( חלוקת מגרש.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16.9.2011 ובילקוט הפרסומים 6322, התשע"ב, עמ' 767.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים, רח' ציפורן 5, נצרת עילית, טל' 
04-6468585, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
הצפון, קרית רבין, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

ראפע חג'אג'רה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

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

מג/מק/-57/2010", שינוי לתכנית ג/14834.

ומקומם: מושב אבן מנחם -  השטחים הכלולים בתכנית 
גוש 19840, ח"ח 1; גוש 19841, ח"ח 8; מגרש 292.

מגרשים  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ייעוד קרקע; ב( שינוי בקווי  בלא שינוי בשטח הכולל של כל 
הבניין; ג( שינוי קווי הבניין הצדי, האחורי ובמרווח בין מבנים 

במגרש המגורים 292.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
9.5.2012 ובילקוט הפרסומים 6423, התשע"ב, עמ' 4345.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל, מושב מעונה, טל' 04-9979659, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קרית 

הסכמת  בלא  וחלוקה  איחוד  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הבעלים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
6.1.2012 ובילקוט הפרסומים 6457, התשע"ב, עמ' 5718.

לתכנית  שינוי  גלג/47/10/13/06",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
גלג/13/06/12460.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סכנין, גושים/חלקות   
)ישנים( לתכנית: גוש 19322, ח"ח 56, 57, 61, 62, 84, 94, 97, 
99, 259; גושים/חלקות חדשים לתכנית: גוש 19322, חלקה 
466 בשלמותה, ח"ח 424, 425; מגרשים 278, 507 בשלמותם 

מתכנית גלג/13/06/12460.

בלא  מחדש  וחלוקה  איחוד  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הסכמת הבעלים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
6.1.2012 ובילקוט הפרסומים 6457, התשע"ב, עמ' 5718.

לתכנית	 שינוי	 ג/לג/21/02/9354",	 מס'	 מפורטת	 "תכנית	 	)4(
ג/9354.

-	גוש	19281,	 השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	סכנין	 	
ח"ח	108;	גוש	19318,	חלקה	1	בשלמותה.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	שינוי	קווי	בניין	בהתאם	למסומן	 	
בתשריט;	ב(	שינוי	בתכסית	קרקע.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
17.2.2012 ובילקוט הפרסומים 6423, התשע"ב, עמ' 4344.

לתכניות  שינוי  גלג/10/12/12906",  מס'  מפורטת  "תכנית   )5(
ג/12906, ג/668, ג/7514, ג/9169.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סכנין - 19283, ח"ח   
.107 ,40

עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קווי בניין בהתאם למסומן   
בתשריט מוצע.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
11.5.2012 ובילקוט הפרסומים 6439, התשע"ב, עמ' 5011.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבנייה לב הגליל, ת"ד 80, סכנין, טל' 04-6746741, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
יוסף ברון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה לב הגליל  

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  העמקים  מבוא  ולבנייה 
ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מס' 2/מעמק/73/17218", 

שינוי לתכניות 2/ג/8156, 2/גנ/17218.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת ישי - גוש 11183, 
ח"ח 44.

עיקרי הוראות התכנית: א( ביטול בהוראות בינוי מאושרות; 
ב( ביטול חובה לבנייה טורית; ג( שינוי בקווי בניין.
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ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
23.10.2011 ובילקוט הפרסומים 6322, התשע"ב, עמ' 769.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  שאן,  בית  עמק  ד"נ  המעיינות,  עמק  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-6065866
מחוז הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טל' 04-6508555, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

יורם קרין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עמק המעיינות  

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הגליל  שפלת  ולבנייה 
ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מס' שג/מק/36/11", שינוי 

לתכנית ג/5071.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כאבול - גוש 19610, 
ח"ח 30.

שינוי  בלא  בניין  קווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בזכויות הבנייה, קווי הבניין לפי המצב הקיים בשטח בהתאם 

לתשריט מצורף.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה טמרה, ת"ד 377, טמרה, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9868670
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 

.04-6508508

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
סיאח חמוד  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה שפלת הגליל  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
3/מק/2225", שינוי קווי בניין והנחיות בינוי במגרש למגורים, 
לתכניות  כפיפות   ,14/106/03/3 לתכנית  שינוי  ה,  רובע 
85/101/02/3, 62/101/02/3, 98/101/02/3, 3/מק/2071, 101/02/3.

הממשלה, ת"ד 595, נצרת עילית 17000, טל' 04-6508508, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

אדם קולמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל  

מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  מק/מח/3/10/9858",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
מיתאר ג/9858, מג'דל שמס.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מג'דל שמס.  

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בניין קדמיים הקבועים   
בתכנית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
28.12.2011 ובילקוט הפרסומים 6361, התשע"ב, עמ' 1992.

"תכנית מפורטת מס' מק/מח/10/11/9858", שינוי לתכנית   )2(
מיתאר ג/9858, מג'דל שמס.

מגרש  שמס,  מג'דל  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
מס' 1207.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
9.12.2011 ובילקוט הפרסומים 6361, התשע"ב, עמ' 1992.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
 ,04-6983608  ,04-6981677 טל'  חרמון,  מעלה  ולבנייה  לתכנון 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, ת"ד 
בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6508508 עילית  נצרת   ,595

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
נחום דוד  

יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה מעלה חרמון  

מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

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

עמק/מק/24", שאן, מפעלים אזוריים, שינוי לתכנית ג/4109.

גוש   - אזורי  מרכז  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש   ;83  ,57  ,54-48 ח"ח   ,22904 גוש   ;58  ,57  ,44 ח"ח   ,22903

22937, ח"ח 30, 35.

מבנים  של  ייעודים  בין  שטחים  החלפת  התכנית:  מטרת 
ותיקון  הכללי  בשטחם  שינוי  בלא  ותעשייה  ציבור  ומוסדות 

בינוי.

עיקרי הוראות התכנית: א( החלפת שטחים בייעודי קרקע 
של מבני ציבור, משרדים ושירותים המשמשים לצורכי מפעלי 
למתן  הוראות  קביעת  ב(  ותעשייה;  ציבור  ומוסדות  תעשייה 
היתרים; ג( שינוי בקו בניין צדי במבנים קיימים בלבד מ–3 מ' 

ל–0 באישור הוועדה המקומית.
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ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים ימים ממועד פרסומה 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של 
 ,7 הגבורה  רח'  אשקלון,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
 מרכז נפתי, אשקלון, טל' 08-6792290. העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, קרית 
ניתן   .08-6263784 טל'  שבע,  באר   ,4 התקוה  רח'  הממשלה, 
בשעות  המחוזית,  הוועדה  במשרדי  המופקדת  בתכנית  לעיין 
בטל'  הארכיב,  על  האחראית  עם  מראש  ובתיאום  קהל  קבלת 

.08-6263791

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

איתן קסנטיני  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה אשקלון  

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכניות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

לתכנון ולבנייה באר שבע מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מס' 5/מק/2612", שינוי לתכניות 5/במ/5/75, 4/מק/75.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' נווה   
מנחם, רח' אבשלום 59 - גוש 38172, חלקה 6, ח"ח 47.

 3B מס'  במגרש  תכנית  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת   
באזור מגורים א, רח' אבשלום 59, על ידי: א( העברת זכויות 
בנייה מקומה א' לקומת הקרקע בלא שינוי בסך כל הבנייה 
המותרת; ב( שינוי הוראות בדבר בינוי; ג( שינוי בקו הבניין 
הקדמי מ–5 מ' ל–3 מ'; ד( קביעת תכסית מרבית; ה( קביעת 

שטחי שירות לממ"ד; ו( קביעת קווי בניין לממ"ד.

"תכנית מס' 5/מק/2599", שינוי לתכנית 202/03/5.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' רמות,   
רח' אלדד )ישראל שייב( 9 - גוש 38247, חלקה 62, ח"ח 130.

 5081 מטרת התכנית: שינוי בהוראות תכנית במגרש מס'   
המיועד למגורים א', ברח' אלדד שייב 9, בשכ' רמות, על 

ידי שינוי קווי בניין בהתאם לבנייה הקיימת.

"תכנית מס' 5/מק/2616", שינוי לתכנית 10/109/03/5.  )3(

עיר  ומקומם: באר שבע, שכ'  השטחים הכלולים בתכנית   
עתיקה, רח' יפתח הגלעדי 28 - גוש 38006, חלקה 76, ח"ח 

.222

א',  מגורים  אזור  תכנית,  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת   
תא שטח מס' 26, רח' יפתח הגלעדי 28, שכ' רסקו, על ידי: 

א( שינויים בקווי הבניין; ב( שינוי בינוי סטנדרטי.

רוביק דנילוביץ'  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה באר שבע  

סיווג התכנית: תכנית מפורטת בלא איחוד וחלוקה.

מרחב תכנון גובל: אין.

ה,  רובע  אשדוד,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רח' אברהם שלונסקי, בית מס' 2 - גוש 2071, חלקה 265, ח"ח 

280, 281; שטח התכנית בדונם: 0.809.

מטרת התכנית: א( שינוי קווי בניין כדי להסדיר מצב קיים; 
ב( שינוי הנחיות הבינוי לחניה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קו בניין נקודתי קדמי-
צפוני מ–4 מ' לקו בניין 0, שינוי קו בניין נקודתי קדמי-מערבי 
מ–5 מ' ל–1.95 מ' ו–4.93 מ', שינוי קו בניין צדי-דרומי מ–5 מ' 
ל–4.90 מ' הכל כמסומן בתשריט; ב( שינוי בהנחיות בינוי בדבר 

בניית חניה ומחסן בתחום קווי הבניין המוצעים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
28.10.2011 ובילקוט הפרסומים 6322, התשע"ב, עמ' 772.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה אשדוד, בית עיריית אשדוד, הקריה, ת"ד 28, 
במשרדי  וכן   ,08-8677810 פקס'   ,08-8545318-9 טל'  אשדוד, 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, 
ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263757, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

                                                בוריס גיטרמן
ממלא מקום יושב ראש הוועדה 	
                                      המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד

מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  אשקלון  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה מחוז הדרום מופקדת "תכנית מס' 4/מק/2238", שינוי 

לתכנית 109/101/02/4.

גבעת  ומקומם: אשקלון, שכ'  השטחים הכלולים בתכנית 
ציון, רח' שיבת ציון - גוש 1225, חלקות 6, 31, 32, ח"ח 1, 7, 34, 
36, 39, 47-45, 63, 67; מגרשים: א1, א2, א3, א4, א5 בשלמותם 

מתכנית 109/101/02/4.

עיקרי הוראות התכנית: במתחם למגורים: קביעת הוראות 
וזכויות בנייה כדי לאפשר בניית 472 יח"ד ב–12 בניינים בני עד 

14 קומות ומרכז מסחרי בהיקף של 640 מ"ר.

עיקרי הבדלים תכנוניים בין התכנית המופקדת לתכנית/
תכניות קיימות: א( תוספת 80 יח"ד; ב( המרת שטחים עיקריים 
מ"ר;   7,430 של  בהיקף  הקובעת  הכניסה  מעל  שירות   לשטחי 
ג( העברת שטחי בנייה ויחידות דיור ממגרש למגרש; ד( העברת 
שטחים עיקריים ושטחי שירות, ממגורים למסחר, בשיעור 50% 
למגרש  א5  ממגרש  זכויות  ניוד  ה(  המאושר;  המסחר  משטח 
א4;  ריכוז שטחי המסחר המותרים במגרש  לצורכי מסחר,  א4 
ו( קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי; ז( שינוי בקווי בניין 
במגרשים א4 )למסחר בלבד( א3 ו–א1; ח( קביעת מספר הקומות 
למסחר; ט( הגדלת תכסית מגורים ומסחר במגרש א4; י( תוספת 

4 קומות במגרשים א3 ו–א1.



79 ילקוט הפרסומים 6476, ח' בתשרי התשע"ג, 24.9.2012

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 27707-07-12

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

ח"פ  בע"מ,  ניקיון  שירותי  אברהם  חברת שלום  פירוק  ובעניין 
.51-142823-7

והמבקש: ברוך חי גבריאלוב, ת"ז 311064463, ע"י ב"כ עו"ד 
לב שניידר, מרח' אחד העם 27, קומה 3, תל–אביב-יפו.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.7.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

16.10.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 16.9.2012.

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

לב שניידר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  

שם האגודה: פיתוח ערבות הירדן - אגודה שיתופית חקלאית   )1(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005624-2.  
המען: מפעלים אזוריים, בית שאן 10800.  

תאריך רישום: ג' באלול התשע"ב )21 באוגוסט 2012(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

חקלאית  שיתופית  אגודה   - יצחקי-גבים  האגודה:  שם   )2(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005625-9.  
המען: גבים 79165, ד"נ חוף אשקלון.  

תאריך רישום: ג' באלול התשע"ב )21 באוגוסט 2012(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' 9/מק/2046", 

אורות גת בע"מ, שינוי לתכנית 21/101/02/9.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית גת, שכ' רובע 
שטח  בשלמותה;   38 חלקה  )מוסדר(,   2423 גוש   - המגדים 

התכנית: 1,011 מ"ר.

מבנייה  הבינוי  באופי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הבניין  קווי  שינוי  ב(  דו–משפחתית;  ו/או  חד  לבנייה  טורית 
במגרש בהתאמה לבינוי וכתוצאה מכך ניצול מיטבי של שטח 
הג"א  דרישת  לפי  לממ"דים  שירות  שטחי  תוספת  ג(  המגרש; 

)12 מ"ר(.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2.2.2012 ובילקוט הפרסומים 6206, התשע"ב.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  גת,  קרית   ,97 הקוממיות  רח'  גת,  קרית  ולבנייה  לתכנון 
08-6874771, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
הדרום, רח' התקוה 4, ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263384, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
עמי ביטון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קרית גת  

מרחב תכנון מקומי רמת חובב

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

מס' 19/מק/2022", שינוי לתכנית מפורטת 26/110/03/19.

מקומית  מועצה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
תעשייתית רמת חובב - גוש 100177, ח"ח 1; מגרש 307.

עיקרי הוראות התכנית: תכנית לשינוי קו בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
25.5.2012 ובילקוט הפרסומים 6439, התשע"ב.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  שבע,  באר   ,360 ת"ד  חובב,  רמת  ולבנייה   לתכנון 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-6543116  ,08-6543101
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, שד' הנשיאים, ת"ד 68, באר שבע, 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-6263795 טל' 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אנדריי אוזן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת חובב  
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צווי פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות 
השיתופיות, מינוי מפרקים והודעות לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46, לפקודת האגודות השיתופיות 
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:

שם האגודה: דקלים - בית ספר אזורי לבני ישובים חקלאיים   )1(
אגודה שיתופית בע"מ, מס' אגודה 57-002522-1.

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
השיתופיות, אני ממנה למפרק את עו"ד דרור רכס, ממשרד 
 ,23 תשע  חטיבה  רח'  דין,  עורכי  נורקין,  רוזנזפט,  רכס, 

עפולה 18122.

שם האגודה: אלפארוק אגודה שיתופית לשכון בע"מ, מס'   )2(
אגודה 57-003104-7.

האגודות  לפקודת   48 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף  לזאת  אי   
ממשרד  שוחט,  יוסף  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות, 

התמ"ת, רח' מקור חיים 35, ירושלים 93465.

שם האגודה: פרחי מדבר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ,   )3(
מס' אגודה 57-003190-6.

האגודות  לפקודת   48 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף  לזאת  אי   
ממשרד  שוחט,  יוסף  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות, 

התמ"ת, רח' מקור חיים 35, ירושלים 93465.

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי המען הנ"ל.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

התעשייה המסחר והתעסוקה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

כ"ה באב התשע"ב )13 באוגוסט 2012(

אורי זליגמן  
                                               רשם האגודות השיתופיות

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

עץ ועיצוב ירושלים, בע"מ
)ח"פ 51-294637-7(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן  שלא  כללית 
ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  1.8.2012, התקבלה 
את עו"ד עדו נחום, ת"ז 39267349, מרח' נרבתה 11, ירושלים, 

טל' 072-2345342, 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.

 ,30.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 17.00, במשרדי המפרק, בכתובת 

שם האגודה: עתיד מזרע - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )3(
מס' האגודה: 57-005626-7.  

המען: מזרע 19312, ד"נ מזרע.  
תאריך רישום: י' באלול התשע"ב )28 באוגוסט 2012(.  

סוג ראשי: חקלאות  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: תשתיות מזרע - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )4(
מס' האגודה: 57-005627-5.  

המען: מזרע 19312, ד"נ מזרע.  
תאריך רישום: י' באלול התשע"ב )28 באוגוסט 2012(.  

סוג ראשי: חקלאות  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: תיירות מזרע - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )5(
מס' האגודה: 57-005628-3.  

המען: מזרע 19312, ד"נ מזרע.  
תאריך רישום: י' באלול התשע"ב )28 באוגוסט 2012(.  

סוג ראשי: חקלאות  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: חקלאות מזרע - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )6(
מס' האגודה: 57-005629-1.  

המען: מזרע 19312, ד"נ מזרע.  
תאריך רישום: י' באלול התשע"ב )28 באוגוסט 2012(.  

סוג ראשי: חקלאות  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: גליל קירור - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )7(
מס' האגודה: 57-005630-9.  

המען: ראש פינה, ת"ד 90000, ד"נ גליל עליון 12100.  
תאריך רישום: י' באלול התשע"ב )28 באוגוסט 2012(.  

סוג ראשי: חקלאות  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: עוף הגליל - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )8(
מס' האגודה: 57-005631-7.  

המען: ראש פינה, ת"ד 90000, ד"נ גליל עליון 12100.  
תאריך רישום: י' באלול התשע"ב )28 באוגוסט 2012(.  

סוג ראשי: חקלאות  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  
י' באלול התשע"ב )28 באוגוסט 2012(

 
אורי זליגמן  

רשם האגודות השיתופיות  

הודעות על שינוי שם אגודה
השם הקודם: חברי ניר עוז פתוח חקלאות ותעשיה - אגודה 

שיתופית חקלאית בע"מ.

השם החדש: עתודות חברי קיבוץ ניר עוז - אגודה שיתופית 
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-003484-3.

מיום: י"א באלול התשע"ב )29 באוגוסט 2012(.

י"א באלול התשע"ב )29 באוגוסט 2012(

אורי זליגמן  
רשם האגודות השיתופיות  
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ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן  שלא  כללית 
ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  6.9.2012, התקבלה 
3, עפולה, טל'  80, ת"ד  את עו"ד חן שאול, משד' מנחם בגין 

04-6492224, 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.

 ,15.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חן שאול, עו"ד, מפרק

פישאבוק בע"מ
)ח"פ 51-447737-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל, תתכנס ביום 8.11.2012, בשעה 10.00, ברח' התמר 29א, 
הוד השרון, לשם הגשת דו"ח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמית כהן, מפרק

ל.מ.פ.א 1998 שירותי ניהול ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-267351-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
הנ"ל,  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
 ,12/11 18.00, ברח' הרב ברוק  8.11.2012, בשעה  תתכנס ביום 
המראה  המפרק,  של  סופי  דו"ח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מנחם לב, מפרק

לחם השדה בע"מ
)ח"פ 51-283102-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל, תתכנס ביום 11.11.2012, בשעה 10.00, ברח' העבודה 27, 
ראש העין, לשם הגשת דו"ח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל רפאלי, מפרק

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

                                    עדו נחום, עו"ד, מפרק

ר. ראובן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-326084-4(

)בפירוק מרצון(

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.6.2012, התקבלה 
רונן ראובן, מרח'  ולמנות את  החלטה לפרק את החברה מרצון 

האצ"ל 33, הרצליה, טל' 054-2222488, 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.

 ,11.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רונן ראובן, מפרק

מ.צ. יועצים בע"מ
)ח"פ 51-211098-2(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן  שלא  כללית 
ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  9.9.2012, התקבלה 
את עו"ד אודי דנהירש, מרח' יגאל אלון 88, תל אביב 67891, 

טל' 03-6218222, פקס' 03-6218200, 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.

 ,10.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

רן תעופה בע"מ
)ח"פ 51-391259-2(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
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שערי העיר .קום בע"מ
)ח"פ 51-278795-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
הנ"ל,  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
תתכנס ביום 13.11.2012, בשעה 13.00, במשרדי המפרק, רח' דרך 
מנחם בגין 154, תל אביב, לשם הגשת דו"ח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר אשל, עו"ד, מפרק

מ.ד.א. אלקטרוניקה בע"מ
)ח"פ 51-113319-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
הנ"ל,  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
דרך  רח'  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה   ,6.11.2012 ביום  תתכנס 
העצמאות 84, קומה ג, חיפה, לשם הגשת דו"ח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב זילברמן, עו"ד, מפרק

שבילי עדי סעדיה בע"מ
)ח"פ 51-223516-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
הנ"ל,  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
חדרה,   ,2 המתכת  ברח'   ,10.00 בשעה   ,5.11.2012 ביום  תתכנס 
לשם הגשת דו"ח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

ניר רויט, רו"ח, מפרק

מרדן בנין )2001( בע"מ
)ח"פ 51-309950-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
הנ"ל,  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
 ,89 סלעית  במושב   ,12.00 בשעה   ,28.10.2012 ביום  תתכנס 
מיקוד 45885, לשם הגשת דו"ח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמנון מלמד, עו"ד, מפרק

נשר בטחון בע"מ
)ח"פ 51-162096-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
הנ"ל,  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
תתכנס ביום 11.11.2012, בשעה 10.00, ברח' ברגמן 2, רחובות, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דו"ח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

לאון פישמן, עו"ד, מפרק

עוגיטר אפיה בע"מ
)ח"פ 51-293094-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל, תתכנס ביום 11.11.2012, בשעה 9.00, ברח' העבודה 27, 
ראש העין, לשם הגשת דו"ח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל רפאלי, מפרק

שערי העיר הי-פארק מודיעין 30 בע"מ
)ח"פ 51-304501-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל, תתכנס ביום 13.11.2012, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, 
סופי  דו"ח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,154 בגין  מנחם  דרך  רח' 
של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אליעזר אשל, עו"ד, מפרק

שערי העיר הי-פארק 22 בע"מ
)ח"פ 51-304505-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל, תתכנס ביום 13.11.2012, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, 
סופי  דו"ח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,154 בגין  מנחם  דרך  רח' 
של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אליעזר אשל, עו"ד, מפרק
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מירנבר בע"מ
)ח"פ 51-253540-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
הנ"ל,  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
תתכנס ביום 11.11.2012, בשעה 11.00, במשרדה של המפרקת, 
רח' ירושלים 1, מורשת, לשם הגשת דו"ח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מירי וינברגר, עו"ד, מפרקת

קרן קואופרציה לאגודות צרכניות )1993( בע"מ
)ח"פ 51-176151-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,11.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל, 
רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דו"ח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר נועם, עו"ד, מפרק

טריכספיד טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-462501-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
הנ"ל,  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
תתכנס ביום 13.11.2012, בשעה 10.00, במשרד עו"ד גולדפרב, 
זליגמן ושות', רח' יגאל אלון 98, תל אביב, לשם הגשת דו"ח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.
רועי פדל, עו"ד, מפרק

אאורטיק טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-462502-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
הנ"ל,  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
תתכנס ביום 13.11.2012, בשעה 10.40, במשרד עו"ד גולדפרב, 
זליגמן ושות', רח' יגאל אלון 98, תל אביב, לשם הגשת דו"ח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.
רועי פדל, עו"ד, מפרק

שפרבר את גטרר בע"מ
)ח"פ 51-411285-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה 
עמק  ברח'   ,16.00 בשעה   ,1.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל, 
ירושלים, לשם הגשת דו"ח סופי של המפרק,  26א,  רפאים 
החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמנואל גטרר, מפרק

ורטו בע"מ
)ח"פ 51-346303-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
הנ"ל,  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
הביוטכנולוגי,  בבניין   ,11.00 31.10.2012, בשעה  ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דו"ח  הגשת  לשם  ירושלים,  הדסה,  קרית 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אופיר שחף, מפרק

איבנטכארד בע"מ
)ח"פ 51-377705-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
הנ"ל,  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
תתכנס ביום 4.11.2012, בשעה 10.00, במשרד בא כוח החברה, 
רח' סחרוב 19, ראשון לציון, לשם הגשת דו"ח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף גילר, עו"ד    

בא כוח החברה    

מובדיילי בע"מ
)ח"פ 51-433677-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל, תתכנס ביום 5.11.2012, בשעה 21.00, ברח' ויזל 12, דירה 
9, לשם הגשת דו"ח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן שרר, מפרק
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עדנה אזוגי בן ארי יעוץ ותקשורת בע"מ
)ח"פ 51-373372-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,2 אלון  ברח'   ,20.00 בשעה   ,25.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל, 
כוכב יאיר, לשם הגשת דו"ח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלברט אזוגי, מפרק

אפיקים - ברומר, לוין סוכנות לבטוח )1998( בע"מ
)ח"פ 51-262082-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בזה הודעה בהתאם  ניתנת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל, תתכנס ביום 29.11.2012, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' יד 
חרוצים 12, תל אביב 67778, לשם הגשת דו"ח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן מונד, רו"ח, מפרק

מ.ד.פ. מהנדסים בע"מ
)ח"פ 51-255740-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בזה הודעה בהתאם  ניתנת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל, תתכנס ביום 29.11.2012, בשעה 18.00, אצל המפרק, רח' יד 
חרוצים 12, תל אביב 67778, לשם הגשת דו"ח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן מונד, רו"ח, מפרק

אריסון טריידינג בע"מ
)ח"פ 51-104367-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה שהאסיפה המיוחדת הסופית של בעלי 
 ,14.00 בשעה   ,18.12.2012 ביום  תתכנס  החברה,  של  המניות 
במשרדי גורניצקי ושות', רח' רוטשילד 45, קומה 14, תל אביב, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דו"ח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה זו באה להחליף את ההודעה בדבר כינוס אסיפה 
שפורסמה בילקוט הפרסומים 6453.

איתי גפן, עו"ד, מפרק

וויטק אינטרוונשנז בע"מ
)ח"פ 51-462844-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
הנ"ל,  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
תתכנס ביום 13.11.2012, בשעה 10.20, במשרד עו"ד גולדפרב, 
זליגמן ושות', רח' יגאל אלון 98, תל אביב, לשם הגשת דו"ח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.
רועי פדל, עו"ד, מפרק

נירגונגו בע"מ
)ח"פ 51-285312-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
הנ"ל,  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
שיוו  שריר,  במשרד   ,14.00 בשעה   ,14.11.2012 ביום  תתכנס 
עזריאלי, הבניין המשולש,  מרכז   ,132 בגין  מנחם  רח'  ושות', 
המפרק,  של  סופי  דו"ח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,39 קומה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יורם שיוו, מפרק

מיטב יתר בע"מ
)ח"פ 51-359016-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת  338)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית כללית של בעלי 
המניות של החברה הנ"ל, תתכנס ביום 15.11.2012, בשעה 9.00, 
במשרדי עמית פולק, מטלון ושות', רח' יצחק שדה 17, תל אביב, 
לשם הגשת דו"ח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
אבנר סטפק, מפרק

קרן קולירן ניהול בע"מ
)ח"פ 51-422304-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
הנ"ל,  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
תתכנס ביום 20.11.2012, בשעה 16.00, ברח' העיט 7, דירה 15, 
כפר סבא, לשם הגשת דו"ח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

ארז מודעי, מפרק

א.ד.ס. סוכנות לבטוח בע"מ
)ח"פ 51-096675-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.9.2012, ולאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
דליה ספורטה, ת"ז 51666188, מרח' ריינס 46, גבעתיים, למפרקת 

החברה.

דליה ספורטה, מפרקת

מכון מבט אבחון רפואי בע"מ
)ח"פ 51-300229-5(

)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 11.11.2012, בשעה 17.00, ברח' ההסתדרות 
52, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גיא אבני, עו"ד, מפרק

ש.ש.י. שירותי רפואה בע"מ
)ח"פ 51-267856-6(

)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 11.11.2012, בשעה 17.00, ברח' ההסתדרות 
52, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    גיא אבני, עו"ד, מפרק

שרן שירותי רפואה בנגב בע"מ
)ח"פ 51-156212-6(

)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 11.11.2012, בשעה 17.00, ברח' ההסתדרות 
52, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 

מרדכי ונורית פנחסי )ניהול נכסים( בע"מ
)ח"פ 51-215133-3(

)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 
 ,12 האלון  ברח'   ,9.00 בשעה   ,11.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כפר טרומן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    נורית פנחסי, מפרקת

טריונט - תקשורת מחשבים ושרותי אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-251647-7(

)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 
המעביר  יד  ברח'   ,9.00 בשעה   ,11.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
31, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    דרור אברהם, מפרק

חיים ויוסף לוינסקי בע"מ
)ח"פ 51-095925-7(

)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 
9.00, ברח' החשמונאים  הנ"ל תתכנס ביום 11.11.2012, בשעה 
84, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    הנריק לוינסקי, מפרק

3 וואי פלאס בע"מ
)ח"פ 51-381757-7(

)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 6.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז מודעי, מרח' רדינג 20, 

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.
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כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                             רועי מיכאל קרתי, מפרק

שערי העיר מרכז אירועים בע"מ
)ח"פ 51-278798-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13.11.2012, בשעה 14.00, במשרדי המפרק, רח' דרך 
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.

                                  אליעזר אשל, עו"ד, מפרק

מופת ארגונים בע"מ
)ח"פ 51-130309-1(

)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 
תתכנס ביום 15.11.2012, בשעה 15.00, ברח' רוטשילד 3, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                              שמואל רביב, מפרק

מיני גולף קריות בע"מ
)ח"פ 51-149843-8(

)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 
תתכנס ביום 15.11.2012, בשעה 12.00, ברח' רוטשילד 3, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                             שמואל רביב, מפרק

אחד - רעד תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-423006-9(

)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 15.11.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
הברזל 1, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 

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

                                    גיא אבני, עו"ד, מפרק

ש.ר.ן. מ.ש. 1998 בע"מ
)ח"פ 51-264053-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 11.11.2012, בשעה 17.00, ברח' ההסתדרות 
52, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    גיא אבני, עו"ד, מפרק

סל שיווק וממכר קפה בע"מ
)ח"פ 51-281473-2(

)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 10.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא קולן, מרח' קפלן 2, 

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.

גיא קולן, עו"ד, מפרק

סל שיווק וממכר קפה בע"מ
)ח"פ 51-281473-2(

)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 
2, תל  12.00, ברח' קפלן  11.11.2012, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                             גיא קולן, עו"ד, מפרק

רלאטיבשר לאבס בע"מ
)ח"פ 51-424943-2(

)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 
 ,31 הלל  ברח'   ,10.00 בשעה   ,11.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
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לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
                                             יבגני פלדשר, מפרק

וריאנט הכרויות למשפחה בע"מ
)ח"פ 51-254554-2(

)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 18.11.2012, בשעה 9.00, ברח' אלנבי 100, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                          יבגני פלדשר, מפרק

מ. מעיין מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-387069-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 18.11.2012, בשעה 9.00, ברח' ויצמן 23, קרית 
אתא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                              רפאל קימחי, מפרק

מ.ר.ל.מ. החוף בע"מ
)ח"פ 51-284189-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 18.11.2012, בשעה 9.00, ברח' אחד במאי 8, 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                              אדיר ורמוס, מפרק

ישפה הנדסה אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-060282-4(

)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 
43, תל  9.00, ברח' שרת  18.11.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              אבנר ישפה, מפרק

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

                                             עמי אלה, מפרק

אי.ג'י.אפ. בע"מ
)ח"פ 51-135854-1(

)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 
המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,15.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ההגנה 25, ראשון לציון 75706, לשם הגשת דוח סופי של 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                       מיכל קלימברג, עו"ד, מפרקת

גל רז בע"מ
)ח"פ 51-036995-2(

)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 15.11.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, עמק 
הברכה 25, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            יגאל מנדלסון, רו"ח, מפרק

כנרת - טכנולוגיות פי.אר.סי בע"מ
)ח"פ 51-280200-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.11.2012, בשעה 9.00, ברח' ז'בוטינסקי 6, טבריה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                              דוד צרקס, מפרק

סטטוס צ'ויס פלוס בע"מ
)ח"פ 51-351429-9(

)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 
תתכנס ביום 18.11.2012, בשעה 9.00, ברח' הצפירה 17, תל אביב, 
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ר. בר עבודות חשמל 2004 בע"מ
)ח"פ 51-360250-8(

)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 
ציונה,  נס   ,9 ראובן  ברח'   ,9.00 18.11.2012, בשעה  ביום  תתכנס 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                              יגאל בוקי, מפרק

קבוצת עדן מוציאים לאור בע"מ
)ח"פ 51-349765-1(

)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 
 ,10 זרחין  ברח'   ,9.00 בשעה   ,18.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              עוזי עדן, מפרק

ט.ל. טכנולינק בע"מ
)ח"פ 51-084589-4(

)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 
 ,18 לוטוס  ברח'   ,9.00 בשעה   ,18.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            מאיר אפרים ויצמן, מפרק

מכון פסיפס בע"מ
)ח"פ 51-394198-9(

)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 
 ,31 רמב"ן  ברח'   ,10.00 בשעה   ,25.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              ניר גרוסמן, מפרק

"מואב" א. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-266985-4(

)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 
 ,17 קפלן  ברח'   ,9.00 בשעה   ,18.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              משה מלכי, מפרק

חב' לנהול סוקולוב סנטר בע"מ
)ח"פ 51-138297-0(

)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 
 ,20 לינקולן  ברח'   ,9.00 בשעה   ,18.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              רונית אבן, מפרקת

בית ברחוב ארלוזורוב 8 ברמת גן בע"מ
)ח"פ 51-012979-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.11.2012, בשעה 9.00, ברח' ארלוזורוב 8, רמת גן, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                              חיים פפושדו, מפרק

רשת 7 בע"מ
)ח"פ 51-410349-8(

)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 18.11.2012, בשעה 9.00, במושב אמנון, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                              אבי סילוק, מפרק
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א.ג.ר טופ אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-079650-1(

)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 30.11.2012, בשעה 11.30, אצל רו"ח יוסף שמעוני, 
רח' בדנר 5, רמת גן 52542, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              אילן אהרונוב, מפרק

ביזנסקופ מודיעין עסקי בע"מ
)ח"פ 51-444696-2(

)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 
תל   ,44 ההשכלה  בשד'   ,16.00 בשעה   ,15.11.2012 ביום  תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                             איתי יונת, מפרק

רעם כחול חברה להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-215949-2(

)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 
תתכנס ביום 2.12.2012, בשעה 9.00, ברח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                             הלל קרונפלד, מפרק

מרקטו שיווק בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-356591-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2.12.2012, בשעה 20.30, אצל המפרקת, ת"ז 
319492542, רח' הערבה 18, צור משה, טל' 054-6408886, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
                                             מרים ברגר גדנקן, מפרקת

ז.צ.א יזום בע"מ
)ח"פ 51-325943-2(

)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 
 ,31 רמב"ן  ברח'   ,10.00 בשעה   ,25.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              ניר גרוסמן, מפרק

מרפא מדיקל סנטר בע"מ
)ח"פ 51-409152-9(

)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 
16.30, במשרדי המפרק,  25.11.2012, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
רח' סוקולוב 81, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                            פרופ' אברהם אופק, מפרק

סינפליסיטי ישראל בע"מ
)ח"פ 51-289377-7(

)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 26.11.2012, בשעה 10.30, במשרדי המפרקת, 
הגן הטכנולוגי 1ב, מלחה, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                          חגית פדהאל, עו"ד, מפרקת

י.ש.ל.ב. - ברקן השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-207851-0(

)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 
 ,2 ויצמן  ברח'   ,10.00 בשעה   ,29.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                             אלינור רוזן, עו"ד, מפרקת
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NISYA LTD
)ח"פ 51-382027-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

החברות  לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.9.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  עו"ד שחר שוורץ,  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

מוטה גור 7, ת"ד 3383, פתח תקוה, 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.

שחר שוורץ, עו"ד, מפרק

אברהם עמית שירותי שליחים בע"מ
)ח"פ 51-131767-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

החברות  לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.9.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  פליק,  ליאור  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

הנמל 33, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ליאור פליק, עו"ד, מפרק

א.א. אביטל מחשבים ותקשורת בע"מ
)ח"פ 51-256616-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

החברות  לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי אביטל, מרח' צנחנים 

1ב, ת"ד 9082, אשקלון, למפרק החברה.

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.

אבי אביטל, מפרק

ידיים - שיפור איכות החיים, צפון
)ע"ר 58-045071-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה 
מרצון  העמותה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,11.12.2011 ביום 
פינסקי 5, חיפה, למפרק  דוד  דרור מאור, מרח'  עו"ד  ולמנות את 

העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דרור מאור, עו"ד, מפרק

אריה נריה אליוף יבוא ושווק טקסטיל בע"מ
)ח"פ 51-230527-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

החברות  לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק, ת"ד 5805, 

הרצליה 46157, 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.

טל מיק, עו"ד, מפרק

גולן שירותי מנוף בע"מ
)ח"פ 51-066536-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
2.9.2012, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי טויסטר, 
ת"ז 006139315, מרח' אחד העם 2, חיפה, טל' 04-8624517, פקס' 

04-8624071, 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.

שי טויסטר, עו"ד, מפרק
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למבקס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-346845-4(

)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 10.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוטי בסרגליק, ת"ז 

017919952, מרח' אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מוטי בסרגליק, עו"ד, מפרק

אי ביזנס דיבלופמנט.קום בע"מ
)ח"פ 51-282976-3(

)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 10.9.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  גוטמן,  גיורא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

014201909, מרח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיורא גוטמן, עו"ד, מפרק

נובל אינוירומנטל טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-191362-6(

)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 10.9.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  גוטמן,  גיורא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

014201909, מרח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיורא גוטמן, עו"ד, מפרק

גנרל הפצת חלקי מכוניות בע"מ
)ח"פ 51-053297-1(

)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 6.9.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  סגל,  ליאור  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

דובנוב 25, תל אביב 64369, 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 סגל, עו"ד, מפרק

עזרא קצן, עורכי דין
)ח"פ 51-359254-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
9.9.2012, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איל קינן, ת"ז 
022550248, מבית לסין, רח' ויצמן 32, תל אביב 62091, 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.

איל קינן, עו"ד, מפרק

הראל-גונן סוכנות לביטוח חיים )2005( בע"מ
)ח"פ 51-370841-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.9.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  וילנצ'יק,  נלה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

310210489, מרח' אבא הלל 3, רמת גן 52118, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

נלה וילנצ'יק, עו"ד, מפרקת
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שהתכנסה ביום 2.9.2012, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד עדי סבג, מרח' אחד העם 9, תל אביב, 

למפרקת העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

עדי סבג, עו"ד, מפרקת

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון לנושים רגילים 
)בלתי מובטחים(

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, בתיק פר"ק 2829/09.

בעניין: חברת דורנט )1991( ישראל בע"מ, ח"פ 51-159926-8.

שם המפרקים של החברה: רו"ח חיים קמיל ועו"ד מרדכי שלו, 
במשרד אוסלנדר שלו ושות', שד' שאול המלך 8, תל אביב.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 130)ב( לפקודת פשיטת 
הרגל ]נוסח משולב[, התש"ם-1980, כי בכוונת המפרקים לחלק 

דיבידנד לנושים הרגילים )הבלתי מובטחים( של החברה.

             חיים קמיל, רו"ח          מרדכי שלו, עו"ד
ם י ק ר פ מ    

הודעה בדבר חלוקת דיבידנד סופי ואישור הסדר 
נושים להפטר

בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז, בתיק פש"ר 14545-04-11

שם החייב: הרצל שמיאן, ת"ז 013087820.

ניתנת בזאת הודעה כי ביום 9.9.2012 אושר בבית המשפט 
מחובותיו  החייב  להפטר  נושים  הסדר  מרכז  מחוז  המחוזי 
שבמסגרתו ייוותר הנושה המובטח עם שעבוד על דירת החייב 
כבטוחה לפירעון חובות החייב אליו, הנושה בדין קדימה יקבל 
 35% מהם  אחד  כל  יקבלו  הרגילים  והנושים  מחובו   100%

מחובות החייב כפי שאושרו על ידי המנהל המיוחד.

גיורא רובננקו, עו"ד, מנהל מיוחד

__________

תיקון טעות
בילקוט  שפורסם  למבוגרים  מבחן  קציני  מינוי  בביטול 

הפרסומים התשע"ב, עמ' 5828 -

	בכותרת,	במקום	"למבוגרים"	צריך	להיות	"לנוער"; )1(

צריך	 למבוגרים"	 מבחן	 "לקציני	 במקום	 ההודעה,	 	בגוף	 )2(
להיות	"לקציני	מבחן	לנוער".

)חמ 3-141(

ספקטרוניקס השקעות )1984( בע"מ
)ח"פ 51-102064-6(

)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 10.9.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  גוטמן,  גיורא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

014201909, מרח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיורא גוטמן, עו"ד, מפרק

כתף מבנים חברה להנדסה ובניה בע"מ
)ח"פ 51-240343-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.11.2012, בשעה 9.00, ברח' חלוצי התעשייה 114, 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  מפרץ חיפה, לשם הגשת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              עודד פינקלשטיין, מפרק

דורון עד שמאים )1997(  בע"מ
)ח"פ 51-247270-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.9.2012, התקבלה החלטה 
מיוחדת במניין חוקי להפסיק את הליכי פירוק החברה מרצון 

ולהסיר את מינויו של המפרק עו"ד יוסף חי ראובן.

דורון עד, דירקטור החברה

עמותת אלון בשחקים 
)ע"ר 58-038913-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 




