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מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור שהם התאחדויות נהיגה 
ספורטיבית הפועלות בתחום הנהיגה הספורטיבית

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

לממשלה  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות  החוק(   - )להלן  התשמ"ה-11985  התקציב,  יסודות  לחוק  3א  לסעיף  בהתאם 
מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט )להלן - המשרד(, למוסדות ציבור הפועלים בתחום 

הנהיגה הספורטיבית:

תקנה תקציבית: 19370303

כללי  .1

ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה(, תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד למוסדות ציבור, בהתאם לנוהל  )א( 
להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל(.

התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתת, על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים. )ב( 

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

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; הוועדה  )ד( 
תנמק את החלטותיה.

הגדרות   .2

במבחנים אלה -  )א( 

המרוץ  מארגני  הטילו  שלא  תחרותיים, ובלבד  כלים  משתתפים  מרוצים שבהם  מספר  או  מרוץ   - ישראל"  "אליפות 
משלושה,  בתחרות  המשתתפים  המנועים  יצרני  או  הכלים  יצרני  מספר  יפחת  מגבלה שלפיה  המרוצים  או 
או במרוצים  במרוץ  המשתתפים  תחרותיים  כלים  סוגי  לאותם  הספורטיבית הנוגעים  הנהיגה  לכללי  ובכפוף 

כאמור, שאישרה הרשות לנהיגה ספורטיבית )להלן - הרשות( ושפורסמו באתר האינטרנט של המשרד;

"התאחדות" - תאגיד שלא למטרות רווח אשר הוכר כהתאחדות לפי סעיף 4 לחוק הנהיגה הספורטיבית;  

"חוק הנהיגה הספורטיבית"  - חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-32005;  

"מוסד ציבור" - כהגדרתו בסעיף 3א)א( לחוק;  

נהיגה  יריבות ספורטיבית במהלך אירוע מאושר של  בודד שבו מתקיים מקצה או מספר מקצים של  יום   - "תחרות" 
ספורטיבית. 

כל מונח אחר המופיע במבחנים אלה יפורש כמשמעותו לפי חוק הנהיגה הספורטיבית. )ב( 

מטרת התמיכה  .3

מטרת התמיכה היא לעודד את פעילות ההתאחדויות לפי חוק הנהיגה הספורטיבית, כגון מתן שירותים לבעלי רישיונות לפי   
החוק, קביעת תקנונים, ביצוע ליגות ותחרויות וכיוצא באלה. 

תנאי סף לתמיכה  .4

לתמיכה לפי מבחנים אלה תהיה זכאית התאחדות שהיא  מוסד ציבור )להלן - המוסד(, המקיימת תנאי סף אלה:  

המוסד פועל כמוסד ציבור באופן משמעותי במשך שנתיים לפחות, כדין, בתחומי הפעילות הנתמכים לפי מבחנים אלה   )1( 
שבעדם הוא מבקש תמיכה; 

המוסד עומד בדרישות הנוהל, ובכלל זה הוא נתון לביקורת המשרד, בהתאם לדינים החלים עליו;  )2(

ומקורות  בכך  הכרוכות  העלויות  לרבות   ,5 סעיף  לפי  הנתמכת  הפעילות  בעד  עבודה  תכנית  למשרד  הגיש  המוסד   )3(
המימון;

תכנית העבודה כאמור בפסקה )3(, אושרה בידי מנהל הרשות לנהיגה ספורטיבית לביצוע הפעילות הנתמכת;  )4(

הפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה לא מומנה מתקציב המדינה, באופן ישיר או עקיף;   )5(

כל פעילות המוסד מתקיימת לפי חוק הנהיגה הספורטיבית;  )6(

המוסד קיים שני אירועי נהיגה ספורטיבית מאושרים בשנה שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה.  )7(

__________
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 התשס"ו, עמ' 110.
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אמות המידה  לקביעת גובה התמיכה  .5

גובה התמיכה במוסד, העומד בתנאי הסף לפי סעיף 4, ייקבע בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן, האחוזים שהוקצו  )א( 
והניקוד שיינתן לכל סוג פעילות כמפורט לצדן של אמות המידה:

בעד קיום אירוע אליפות ישראל, או קיום אירוע שאינו נכלל במסגרת אליפות ישראל )65%(:  )1(

בעד שתי  התחרויות הראשונות בשנה במסגרת אירוע אליפות ישראל  - 5 נקודות לכל תחרות;  )א( 

בעד התחרות השלישית והרביעית בשנה במסגרת אירוע אליפות ישראל  - 10 נקודות לכל תחרות; )ב( 

בעד התחרות החמישית  ואילך באותה השנה במסגרת אירוע אליפות ישראל - 15 נקודות לכל תחרות;  )ג( 

בעד קיום אירוע שאינו נכלל במסגרת אירוע אליפות ישראל - 3 נקודות לכל תחרות, ובלבד שלא תנוקד  )ד( 
יותר מאשר תחרות אחת בכל יום;

בעד ספורטאים הרשומים בהתאחדות, ואשר השתתפו באירוע נהיגה ספורטיבית שאישרה הרשות, לכל הפחות    )2(
)% 7( - נקודה לכל ספורטאי;

בעד ספורטאים הרשומים בהתאחדות, ואשר השתתפו באירוע נהיגה ספורטיבית  שאישרה הרשות, לכל הפחות   )3(
והם מתחת לגיל 14 או מעל גיל 45 ) 4%( - 2 נקודות לכל ספורטאי;

בעד ספורטאים הרשומים בהתאחדות אשר מתחרים באירוע בין–לאומי המוכר בידי ההתאחדות הבין–לאומית   )4(
לכל  נקודות  ו–3  המכוניות  בענף  באירוע  שמתחרה  ספורטאי  לכל  נקודות   10  -  )7%( לארץ   בחוץ  והמתקיים 

ספורטאי שמתחרה באירוע בענפים אופנועים, טרקטורונים או קארט; 

בעד ספורטאים מחוץ לארץ אשר מתחרים בתחרות בין–לאומית בארץ, המוכרת בידי ההתאחדות הבין–לאומית    )5(
בענפים  תחרות  בכל  ספורטאי  לכל  נקודות  ו–3  המכוניות  בענף  תחרות  בכל  ספורטאי  לכל  נקודות   10  -  )2%(

אופנועים, טרקטורונים או קארט;

נקודות לכל ספורטאי בכל תחרות בענף   10  -  )2%( בעד ספורטאים מחוץ לארץ אשר מתחרים בתחרות בארץ   )6(
המכוניות ו–3 נקודות לכל ספורטאי בכל תחרות  בענפים אופנועים, טרקטרונים או קארט;

בעד הבאת נציג התאחדות בין–לאומית מחוץ לארץ, שהוא בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בנהיגה ספורטיבית,   )7(
לצורך ביצוע השתלמויות בנושאים הנוגעים לכללי הנהיגה הספורטיבית, ובלבד שמשך ההשתלמות לא יפחת 

מ–16 שעות )3%( - 1 נקודה לכל נציג בכל השתלמות;

האירוע  ובטיחות  המסלול  ואישור  תכנון  בתחום  הספורטיבית  לנהיגה  הקשורים  טכניים  יועצים  העסקת  בעד   )8(
ובכללם  יועצים טכניים או מהנדסים וכיוצא באלה שייבחרו על פי אמות מידה מקצועיות  )3%( - 1 נקודה לכל 

יועץ אשר מועסק מעל 100 שעות בשנה;

בעד כל אחד ממספר הענפים שבאותה התאחדות )2%( - 5 נקודות לכל ענף;  )9(

בעד מוסד המקיים פעילות למען הקהילה בת 4 שעות לפחות, שאישר מנהל הרשות לנהיגה ספורטיבית, לאחר   )10(
שהוכח כי היא תורמת באופן משמעותי לציבור רחב, והשתתפו בה 25 משתתפים בתחומים של העלאת המודעות 

לנהיגה ספורטיבית, נהיגה או רכיבה נכונה, זהירות בדרכים, שמירה על ערכי טבע וכיוצא באלה  )2%(:

בעד פעילות אחת - 2 נקודות; )א( 

בעד 2 פעילויות - 4 נקודות; )ב( 

בעד 3 פעילויות -  6 נקודות; )ג( 

בעד 4 פעילויות ומעלה - 10 נקודות;  )ד( 

בכל מקרה לא תנוקד יותר מפעילות אחת ביום לאותם משתתפים ועדת התמיכות תנמק את החלטתה באמת   
מידה זו;

בין–לאומית  באליפות  הראשונים  המקומות  עשרת  בין  בהתאחדות  הרשומים  הספורטאים  של  מיקומם  בעד   )11(
המוכרת בידי התאחדות בין–לאומית - )3%(: נקודה לכל ספורטאי מבין עשרת המקומות הראשונים כאמור.

לעניין סעיף זה - )ב( 

"אליפות בין–לאומית" - תחרות המופיעה בלוח תחרויות של התאחדות בין–לאומית;  

"התאחדות בין–לאומית" - המוכרת בידי הרשות לנהיגה ספורטיבית.  

לעניין פסקאות )4( עד )6( בסעיף קטן )א(, נהג ונווט המתחרים יחד ייספרו כספורטאי אחד. )ג(  
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חישוב גובה התמיכה   .6

בשלב הראשון, סכום התמיכה הכולל, יחולק בין סוגי הפעילות הנתמכת לפי האחוזים שהוקצו לכל סוג פעילות כאמור  )א( 
בסעיף 5.

בשלב השני, ניקוד הפעילות וחלוקת התמיכה לכל מוסד יחושבו בעבור כל סוג פעילות בנפרד, כך שבכל סוג פעילות  )ב( 
יחושב שווי הנקודה באותו סוג פעילות לפי הסכום הכולל המיועד לסוג הפעילות חלקי סך כל הנקודות שצברו כל 
המוסדות אשר זכאים לתמיכה בעבור אותה פעילות; התמיכה לכל מוסד תהיה לפי מספר הנקודות שהמוסד צבר בסוג 

הפעילות כפול שווי הנקודה שנקבע לאותה פעילות.   

בשלב השלישי, ייבחן התקציב השנתי של מוסד הציבור בשנת התקציב הקודמת לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה )להלן  )ג( 
- שנת ההערכה(, כמפורט להלן:

מוסד אשר סיים את השנה כשהוא מאוזן או נמצא ביתרה ובלא גירעון מצטבר של למעלה מ–10%, יוגדל ניקודו   )1(
היחסי בשיעור של 3% מהשיעור שהתקבל עד לשלב זה;

מוסד אשר סיים את השנה בגירעון שוטף של 15% ומעלה או בגירעון מצטבר של 25% ומעלה, לא יהיה זכאי   )2(
לתמיכה כל עוד לא הציג תכנית הבראה מפורטת, אשר תיבדק ותאושר בידי המשרד, ואשר ביצועה ילווה בפיקוח 

שוטף של רואה חשבון חיצוני מטעם מינהל הספורט; 

לעניין סעיף קטן זה, איזון או גירעון תקציבי ייקבעו על סמך הדוח הכספי המבוקר שצורף לבקשת התמיכה, הכולל את   
כל ההכנסות וההוצאות של המוסד ושנערך על פי כל כללי החשבונאות המקובלים ביחס לנכסים נטו לשימוש בפעילות 

בלבד;

חישוב הגירעון לא יכלול סכומים שהופחתו עקב מדיניות כלכלית מסכום התמיכה שנקבע ונמסר תחילה למוסד, ובלבד   
שההודעה על ההפחתה נמסרה למוסד אחרי 1 ביולי בשנת התמיכה.

בשלב הרביעי, במקרים שבהם פחת שיעור התמיכה היחסי במוסד ביותר מ–20% לעומת שנת ההערכה, לא יפחת שיעור  )ד( 
התמיכה במוסד מ–80% משיעור התמיכה היחסי שלו היה זכאי המוסד בשנת ההערכה בתום השלב השלישי; המוסד 
לא יהיה זכאי להגנה לפי סעיף קטן זה יותר מפעם אחת במשך ארבע שנים רצופות, זולת אם החליטה הוועדה אחרת, 

ומנימוקים מיוחדים שיירשמו.

הפעילות  ביצוע  לצורך  בפועל  המוכחות  ההוצאות  מן   90% על  יעלה  לא  המשרד  של  התמיכה  שיעור  מקרה,  בכל  )ה( 
הנתמכת.

שנקבע  היחס  פי  על  הרכיבים  לשאר  יועבר  הוא  התמיכה  ממרכיבי  באחד  מנוצל  בלתי  כספי  עודף  שייוותר  במקרה  )ו( 
ביניהם, כאמור בסעיף 5.

תשלום התמיכה  .7

תשלום תמיכת המשרד בעד פעילותו של המוסד שאושרה לו בידי הוועדה כדין יועבר בהתאם לדוחות ביצוע שהמוסד  )א( 
יגיש לתקופת התשלום, וכנגד הוכחת הוצאות בפועל בעבור הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה, ובהתאם לנהלים 

הקבועים לתשלום בקשות תמיכה שבמשרד ובמשרד האוצר.

לא בוצעה פעילות אשר נכללה בתכנית העבודה שהגיש המוסד - יחזיר המוסד את התמיכה שקיבל בעדה. )ב( 

הוראת מעבר  .8

מוסד שפעל במשך שנתיים לפחות באחד או יותר מן התחומים המפורטים להלן, יהיה זכאי לתמיכה בשנים 2012 ו–2013, אף   
אם לא התקיים בו האמור בסעיף 4)1(: 

עריכת כללי נהיגה ספורטיבית;  )1( 

ליווי השתתפותם של  ספורטאים בתחרויות שהתקיימו בחוץ לארץ;  )2( 

קיום הרצאות או השתלמויות בתחום הספורט המוטורי בארץ או בחוץ לארץ.  )3( 

הוראת שעה  .9

על אף האמור במבחנים אלה, בשנת 2012 -  

תינתן תמיכה בהתקיים התנאים שלהלן:  )1( 

המוסד עמד בתנאי הסף שבסעיף 4)2( עד )6( בלבד ובכפוף לאמור בסעיף 8; )א( 

מוסד המבקש תמיכה הגיש תכנית עבודה הכוללת קיום שני אירועי נהיגה ספורטיבית לפחות בשנת 2012 וביצע  )ב( 
שני אירועים כאמור לפחות שתקציבם אשור בידי הרשות; למען הסר ספק יובהר כי אם יתברר למשרד כי אירועים 

אלה או חלק מהם לא התקיימו, ייחשב הדבר כאי–עמידה בתנאי הסף;

לעניין גובה התמיכה יחולו ההוראות שלהלן:  )2(

גובה התמיכה לכל  מוסד לא יעלה על מחצית מהתקציב המאושר של שני האירועים שיקיים בשנת 2012 או על  )א( 
מחצית מסכום בקשת המוסד לתמיכה, לפי הנמוך מביניהם )להלן - תקציב הפרויקט(;
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כל מוסד יקבל תמיכה בהתאם לחלק היחסי של תקציב הפרויקט שלו מתוך הסך המצטבר של  תקציבי הפרויקט  )ב( 
של כל המוסדות שהגישו בקשה לתמיכה בשנת 2012, אך לא יותר מאשר 20% מסך התקציב בתקנה. 

תחילה  .10

תחילתם של מבחנים אלה ביום חתימתם.  

כ"ה באב התשע"ב )13 באוגוסט 2012(
)חמ 3-1888(  

לימור לבנת  
שרת התרבות והספורט  

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי תקנות המכס, התשכ"ו-1965

בהתאם לאמור בתקנה 41)ב( לתקנות המכס, התשכ"ו-11965 )להלן - תקנות המכס(, אני מודיע כי הסכומים המפורטים להלן 
בטור ג' תואמו, והם החל מיום ט"ז בחשוון התשע"ג )1 בנובמבר 2012(, כמפורט לצדם בטור ד':

       טור א'
      התקנה

טור ב'
פרטי השירות

טור ג'
 הסכום הקיים

בשקלים חדשים

טור ד'
 הסכום המתואם 
בשקלים חדשים

4,2864,377בעד חידוש רישיון למחסן16)א()2(

1,1301,154בעד חידוש רישיון למחסן לתצוגת רכב16)ב()2(

ח' בחשוון התשע"ג )24 באוקטובר 2012(
)חמ 3-1464(  

דורון ארבלי  
מנהל רשות המסים בישראל  

__________
1 ק"ת התשכ"ו, עמ' 274; י"פ התשע"ב, עמ' 321.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן   התשמ"ח-1988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כובל,   הסדר  מאישור  פטור  מתן  על  החלטתי   )2012 בספטמבר   19( התשע"ג  בתשרי  ג'  ביום  כי  מודיע  אני  ולמיזוגים,  לפטורים 

כמפורט להלן:

הנכס / השירות          מהות הכבילה      שמות הצדדים להסדרמספר

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ 7689

 Thai Airways International Public
Company Limited

הטסת נוסעיםשיתוף פעולה בשיווק כרטיסי טיסה

תוקפו של הפטור מוגבל לשלוש שנים.

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות; עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 7689, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

ל' בתשרי התשע"ג )16 באוקטובר 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

__________
1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.
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הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים 
ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ג' בתשרי התשע"ג )19 בספטמבר 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  כמפורט להלן: 

הנכס / השירות             מהות הכבילה     שמות הצדדים להסדרמספר

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ 7693

 Swiss International Airlines Ltd

הטסת נוסעיםשיתוף פעולה בשיווק כרטיסי טיסה

תוקפו של הפטור מוגבל לשלוש שנים.

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות; עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 7693, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

ל' בתשרי התשע"ג )16 באוקטובר 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

__________
1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כובל,   הסדר  מאישור  פטור  מתן  על  2012( החלטתי  בספטמבר   20( בתשרי התשע"ג  ד'  ביום  כי  מודיע  אני  ולמיזוגים,  לפטורים 

כמפורט להלן: 

הנכס / השירות           מהות הכבילה      שמות הצדדים להסדרמספר

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ 7695

Iberia Linweas Aéreas de Espaňa

הטסת נוסעיםשיתוף פעולה בשיווק כרטיסי טיסה

תוקפו של הפטור מוגבל לשלוש שנים.

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות; עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 7695, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

ל' בתשרי התשע"ג )16 באוקטובר 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

__________
1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.
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הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כובל,   הסדר  מאישור  פטור  מתן  על  החלטתי   )2012 בספטמבר   19( התשע"ג  בתשרי  ג'  ביום  כי  מודיע  אני  ולמיזוגים,  לפטורים 

כמפורט להלן: 

הנכס / השירות            מהות הכבילה         שמות הצדדים להסדרמספר

אל על נתיבי אויר לישראל בע“מ7696

American Airlines Inc

הטסת נוסעיםשיתוף פעולה בשיווק כרטיסי טיסה

תוקפו של הפטור מוגבל לשנה.

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות; עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 7696, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

ל' בתשרי התשע"ג )16 באוקטובר 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

__________
1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים 
ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ג' בתשרי התשע"ג )19 בספטמבר 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  כמפורט להלן: 

הנכס / השירות           מהות הכבילה     שמות הצדדים להסדרמספר

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ 7698

Czech Airlines J.S.C. 

הטסת נוסעיםשיתוף פעולה בשיווק כרטיסי טיסה

תוקפו של הפטור מוגבל לשלוש שנים.

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות; עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 7698, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

ל' בתשרי התשע"ג )16 באוקטובר 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

__________
1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.
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הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים 
ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום כ"ח באב התשע"ב )16 באוגוסט 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  כמפורט להלן: 

הנכס / השירות     מהות הכבילה                        שמות הצדדים להסדרמספר

טרווליסט בע"מ8829

 קומפס מערכות סחר אלקטרוני בע"מ
 Travelport Service Limited

מרקום השקעות וטכנולוגיות בע"מ

מפל תקשורת בע"מ

ציון מדמון השקעות בע"מ

בלעדיות, קביעת יעדי 
 הזמנות, הגבלות על

ביטול רישום פרטי לקוח

מערכות מקוונות 
להפצת מוצרי תיירות

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות; עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8829, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

כ"ד באלול התשע"ב )11 בספטמבר 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

__________
1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים 
ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום י"א בתשרי התשע"ג )27 בספטמבר 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  כמפורט להלן: 

           הנכס / השירות   מהות הכבילה       שמות הצדדים להסדרמספר

התעשייה האווירית לישראל בע"מ8947

Airbus SAS 

טרקטור גרירה המיועד להסעת מטוסים שיתוף פעולה בלעדי
מסחריים

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8947, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

כ"ח בתשרי התשע"ג )14 באוקטובר 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

__________
1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.
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הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים 
ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום כ"ו באלול התשע"ב )13 בספטמבר 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  כמפורט להלן: 

הנכס / השירות         מהות הכבילה   שמות הצדדים להסדרמספר

טריג מידע מרחבי בע"מ8954

אופק צילומי אויר )1987( בע"מ

 העסקת בעלי מניות ונושאי משרה
על ידי מתחרה; אי–תחרות

מיפוי ומדידות

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות; עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8954, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

כ"ח בתשרי התשע"ג )14 באוקטובר 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

__________
1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים 
ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום י"א באלול התשע"ב  )29 באוגוסט 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  כמפורט להלן: 

    הנכס / השירות       מהות הכבילה     שמות הצדדים להסדרמספר

שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ 8972

קבוצת אשטרום בע"מ

תכנון, הקמה ותפעול החלק הגשת הצעה משותפת במכרז
הצפוני של כביש 6

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות; עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8972, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

ט"ו באלול התשע"ב )2 בספטמבר 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

__________
1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.
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הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים 
ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום כ"ה באב התשע"ב )13 באוגוסט 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  כמפורט להלן: 

הנכס / השירות           מהות הכבילה                      שמות הצדדים להסדרמספר

גדרון תעשיות בע"מ8983

מעיין תעשיות מאפה בע"מ

אייל שלו, אברהם בן יקר, צבי וייס ומשה יחזקאל

  מוצרי מאפה תניית אי–תחרות נלווית למיזוג

תוקפו של הפטור מוגבל לשנתיים. 

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות; עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8983, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

כ"ד באלול התשע"ב )11 בספטמבר 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

__________
1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים 
ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ח' בתשרי התשע"ג )24 בספטמבר 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  כמפורט להלן: 

הנכס / השירות    מהות הכבילה  שמות הצדדים להסדרמספר

9016Microsoft Online Inc

טלטל ערוצי תקשוב בע"מ

מכירת שטחי פרסוםשיתוף פעולה שיווקי

תוקפו של הפטור מוגבל לשלוש שנים.

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות; עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת 
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 9016, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

ל' בתשרי התשע"ג )16 באוקטובר 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

__________
1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.
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הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כובל,   הסדר  מאישור  פטור  מתן  על  2012( החלטתי  בספטמבר   20( בתשרי התשע"ג  ד'  ביום  כי  מודיע  אני  ולמיזוגים,  לפטורים 

כמפורט להלן: 

הנכס / השירות           מהות הכבילה               שמות הצדדים להסדרמספר

לשכת מכוני התערובת 5115

מכוני התערובת אמבר, מילובר, צמח, תדמיר, 
אסם הגליל וכפר יהושע 

מחקר ופיתוח בתחום מיזם משותף בין מכוני התערובת
התערובות

פטור זה ניתן בתנאים אשר נועדו להגביל את העברת המידע בין מכוני התערובת, ובפרט להגביל את העברת המידע בדבר 
מחירי וכמויות תערובות הנמכרות ע"י חברי לשכת המכונים.

תוקפו של הפטור מוגבל לשנה אחת מיום מתן הפטור.

החלטתי מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל, אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות; עיקרו של 
ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 5115, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

כ"ח בתשרי התשע"ג )14 באוקטובר 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

__________
1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים 
ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום י' באלול התשע"ב )28 באוגוסט 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  כמפורט להלן: 

הנכס / השירות          מהות הכבילה       שמות הצדדים להסדרמספר

ישראמקו נגב-2 שותפות מוגבלת 8915

מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת  

מיזם משותף בחיפושי גז טבעי לשם 
הפקתו ושיווקו

     גז טבעי 

פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר החל במועד המוקדם ביותר שבו תימצא תגלית ברישיון שמשון וברישיונות שרה 
וזכות  זכות ברווחים  זכות לתמלוגים,  זכות הנובעת מהחזקתה ברישיון שמשון, למעט  ומירה מודיעין אנרגיה לא תחזיק בכל 
למידע גאולוגי והנדסי; ברישיון שרה ומירה תהיה מודיעין אנרגיה רשאית להצביע רק בהחלטות שאינן נוגעות לעניינים שיווקים 

ומסחריים ואשר אושרו על ידי הממונה ופורטו בנספח להחלטה.

החלטתי מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל, אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות; עיקרו של 
ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8915, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

ט"ו באלול התשע"ב )2 בספטמבר 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

__________
1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.



ילקוט הפרסומים 6495, כ"ו בחשוון התשע"ג, 11.11.2012 816

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים 
ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ב' באלול התשע"ב )20 באוגוסט 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  כמפורט להלן: 

      הנכס / השירות           מהות הכבילה        שמות הצדדים להסדרמספר

נייר חדרה בע"מ8960

דלק קידוחים )שותפות מוגבלת(

אבנר חפושי נפט )שותפות מוגבלת(

ישראמקו-נגב 2 )שותפות מוגבלת(

דור חיפושי גז )שותפות מוגבלת(

Noble Energy Mediterranean LTD.

משך ההסכם והיקף ההתקשרות בין 
הצדדים

אספקה של גז טבעי ממאגר 
תמר

פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, תוכל נייר חדרה בע"מ לבחור אם ברצונה לקצר את ההסכם או לחלופין להפחית 
את כמות הגז הטבעי המינימלית שהתחייבה לרכוש במסגרתו. כמו כן, הותנה הפטור בכך שלא תחול על נייר חדרה בע"מ כל 

מגבלה בנוגע לרכישה של גז טבעי מספק גז טבעי אחר. שאר התנאים בהסכם יעמדו בעינם. 

החלטתי מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל, אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של 
ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8960, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

ט"ו באלול התשע"ב )2 בספטמבר 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

__________
1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים 
ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ד' בתשרי התשע"ג )20 בספטמבר 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט להלן:

       הנכס / השירות        מהות הכבילה          שמות הצדדים להסדרמספר

בנק הפועלים בע"מ8676

בנק לאומי לישראל בע"מ

בנק מזרחי טפחות בע"מ

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

בעלות משותפת בחברת מרכז 
סליקה בנקאי בע"מ  )מס"ב(

חברת מרכז סליקה בנקאי בע"מ 
)מס"ב(

פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, מס"ב לא תחלק רווחים או תקבולים או הטבות מכל סוג שהוא למי שמחזיק זכות 
שליטה בה; הבנקים לא יעבירו ביניהם כל מידע שהעברתו עלולה לגרוע מהתחרות ביניהם; מס"ב אינה רשאית לגבות כל תשלום 
מאדם שיבקש להתחבר לשירותי המערכת למתן שירותי סליקת חיובים וזיכויים, שירותי מיתוג למאגרי המידע, שירותי העברת 
ולאחר קבלת אישור  ממסרים ושירותי העברת עמיתים, למעט עלויות תוספתיות שינבעו באופן ישיר מההתאמות הנדרשות, 

הממונה מראש ובכתב.

__________
1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.
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תוקפו של הפטור מוגבל לשלושה חודשים.

החלטתי מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל, אין בהסכם פגיעה של ממש בתחרות וכי עיקרן של הכבילות אינו בהפחתת 
התחרות או מניעתה, ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8676, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

כ"ח בתשרי התשע"ג )14 באוקטובר 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים 
ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ד' בתשרי התשע"ג )20 בספטמבר 2012( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט להלן:

    הנכס / השירות                מהות הכבילה      שמות הצדדים להסדרמספר

בנק הפועלים בע"מ8677

בנק לאומי לישראל בע"מ

בנק מזרחי טפחות בע"מ

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל 
בע"מ

בעלות משותפת בחברת שירותי בנק 
 אוטומטיים בע"מ )שב"א( וגביית עמלה

בין–בנקאית בעד שימוש הדדי במכשירי בנק 
Automated Teller Machine, ( אוטומטיים

)ATM

חברת שירותי בנק 
אוטומטיים בע"מ )שב"א(

פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, שב"א לא תחלק רווחים או תקבולים או הטבות מכל סוג שהוא לבנקים; הבנקים 
  ATM–לא יעבירו ביניהם כל מידע, שהעברתו עלולה לגרוע מהתחרות ביניהם בכוח או בפועל; שב"א תמכור את כל מכשירי ה
שברשותה בתוך שמונה חודשים, בהליך מכירה שיובא לאישור הממונה; שב"א אינה רשאית לגבות כל תשלום מאדם שיבקש 
להתחבר לשירותי מיתוג ATM, שירותי ממשק ושירותי איסוף ואישור, למעט העלויות התוספתיות הישירות הכרוכות במתן 

הגישה לשירותים, ולאחר מתן אישורו של הממונה מראש ובכתב.

תוקפו של הפטור מוגבל לשישה חודשים.

החלטתי מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל, אין בהסכם פגיעה של ממש בתחרות וכי עיקרן של הכבילות אינו בהפחתת 
התחרות או מניעתה, ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8677, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

כ"ח בתשרי התשע"ג )14 באוקטובר 2012(
)חמ 3-41-ה1-1(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

__________
1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.
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הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט
 לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-2002, 

ולפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)ד( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-12002, 
וסעיף 2 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-21992, אני מודיע כי 

החל ביום ט"ז בתשרי התשע"ג )2 באוקטובר 2012(, המחירים המרביים של מוצרי נפט הם כמפורט להלן:

חלק א': מחיר מרבי לבנזין בתחנות תדלוק בשקלים חדשים

המוצר
בנזין 95 אוקטן 

נטול עופרת

7.94א. מחיר לליטר בתחנה )כולל 17% מע"מ(

6.79ב. מחיר לליטר בתחנה באילת

תוספת בעד שירות מלא:

 בכל הארץ )כולל מע"מ( 0.18 שקלים חדשים לליטר.

 באילת )לא כולל מע"מ( 0.15 שקלים חדשים לליטר.

חלק ב': מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק )אינם כוללים בלו(

טור א'
מוצר נפט

טור ב'
מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית

2,500.88מזוט כבד 4000 3.5%

2,758.32זפת 80/100

2,679.13זפת ה.ב.

י"ב בתשרי התשע"ג )28 בספטמבר 2012(
)חמ 3-2152(  

חן בר יוסף  
מנהל מינהל הדלק  

__________
1 ק"ת התשס"ב, עמ' 909; התשס"ד, עמ' 246; התשס"ז, עמ' 737.

2  ק"ת התשנ"ג, עמ' 262; התשס"א, עמ' 206; התשס"ו, עמ' 736 ועמ' 779.

הודעה בדבר הסמכת פקחים בעיריית ראשון לציון
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-2008

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 
)להלן - החוק(, הסמכתי את עובדי העירייה ששמותיהם מפורטים להלן לאחר שקיבלו הכשרה מתאימה לכך, לפקחים לפי החוק:

אושרי ליברמן, ת"ז 35856145

שמעון בלום, ת"ז 16723652.

הסמכתו של כל אחד מהמוסמכים יעמוד בתוקפו כל עוד הוא משמש בתפקיד פקח בעיריית ראשון לציון.

י"א באלול התשע"ב )29 באוגוסט 2012(
)חמ 3-4029(

דב צור              
__________                  ראש עיריית ראשון לציון

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534.
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חזקה  לקנות  תל–אביב-יפו  המקומית  הוועדה  בכוונת   .2
בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם  כל  ועל  האמורה,  בקרקע 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  חזקתו  את  למסור  האמורה 

הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, גוש 6969 -  

שטח רשום במ"רחלקה

811,500  

82500

83500

84500

85500

86500

871,900  

88500

89500

90500

91500

92680

93500

94550

95989

96500

97520

98550

99600

100  500

101  500

102  550

103  989

104  1,000  

105  600

106  735

107  892

108  845

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  תא/במ/1903/16א, 
מוסרת   ,3130 עמ'  התשנ"ג,   ,4117 הפרסומים  בילקוט 
ולבנייה תל–אביב-יפו  בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח.

חזקה  לקנות  תל–אביב-יפו  המקומית  הוועדה  בכוונת   .2
בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה 

למסור את חזקתו בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

)הפקעת  מ"ר   30 ששטחה  בתל–אביב-יפו  קרקע  חטיבת   
חלק  )לשעבר   112 חלקה   ,6970 כגוש  המזוהה  חזקה( 

מחלקה 42 בגוש 6970(.

כ"ח בתשרי התשע"ג )14 באוקטובר 2012(

)חמ 3-2(

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  תא/1/2494, 
בזה  מוסרת   ,346 עמ'  התשע"ב,   ,6314 הפרסומים 
)להלן  תל–אביב-יפו  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  נת/7/553/א, 
הפרסומים 5865, התשס"ט, עמ' 3126, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  נתניה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרך ושטח ציבורי פתוח.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

בשלמותה;   270 חלקה   ,8267 גוש  בנתניה,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: שטח ציבורי פתוח ודרך.

כ"ח בתשרי התשע"ג )14 באוקטובר 2012(

)חמ 3-2(

מרים פיירברג-איכר  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/12/1232, 
בזה  מוסרת   ,2600 עמ'  התשמ"ח,   ,3565 הפרסומים 
)להלן  תקוה  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של שטח דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

שטח רשום במ"רחלקה

109  1,200  

110  749

111  1,050  

112  900

113  950

114  599

115  535

116  535

117  500

כ"ח בתשרי התשע"ג )14 באוקטובר 2012(

)חמ 3-2(
רון חולדאי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ח/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 596, 
התשי"ח, עמ' 866, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חולון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 
- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 

לחוק התכנון והבנייה.

בקרקע  חזקה  לקנות  חולון  המקומית  הוועדה  בכוונת   .2
האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם  כל  ועל  האמורה, 

למסור את חזקתו בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 99 חלקה   ,7175 כגוש  המזוהה  בחולון  קרקע  חטיבת   
בשלמותה; הייעוד: שצ"פ.

ז' בתשרי התשע"ג )23 בספטמבר 2012(

)חמ 3-2(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/9763, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2723, מוסרת בזה הוועדה המקומית  4857, התש"ס, עמ' 
לתכנון ולבנייה עכו )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(,  )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ.

בקרקע  חזקה  לקנות  עכו  המקומית  הוועדה  בכוונת   .2
האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם  כל  ועל  האמורה, 

למסור את חזקתו בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בעכו, גוש 18949 -  

חלקה

גוש וחלקה

שטח )מ"ר(לשעבר

16,702גוש 18022, ח"ח 4725

       7,846גוש 18022, ח"ח 4826

 
הייעוד: שצ"פ.  

ט"ו באלול התשע"ב )2 בספטמבר 2012(

)חמ 3-2(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/433,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

מ"ר   50 ששטחה  התבור,  רח'  תקוה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 6353, ח"ח 5; הייעוד: דרך.

ל' בתשרי התשע"ג )16 באוקטובר 2012(

)חמ 3-2(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

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

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

התככ לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  נון 
179/5, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפכ /פת
הוועדה  בזה  מוסרת   ,403 עמ'  התשמ"ה,   ,3126 רסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצוכ  בהתאם לסעיפים
רכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

שטח דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' הניצנים, ששטחה 17 מ"ר   
המזוהה כגוש 6371, ח"ח 71, לדרך.

כ"ה בתשרי התשע"ג )11 באוקטובר 2012(

)חמ 3-2(

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.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בקרית גת המזוהה כגוש 1832, חלקות 115,   
173, 243 )לשעבר חלק מחלקות 3, 4, 113(, גוש 3061, חלקה 

189 )לשעבר גוש 1832, חלק מחלקות 85, 113(.

וכל  המקומית,  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
המעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"א בתשרי התשע"ג )27 בספטמבר 2012(

)חמ 3-2(

אבירם דהרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קרית גת  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן   6/109/03/9
 ,1127 עמ'  התשמ"א,   ,2694 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
קרית  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גת 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
 - )להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  הפקודה(, 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע( 

לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;38 חלקה   ,1901 כגוש  המזוהה  גת  בקרית  קרקע  חטיבת   
הייעוד: שטח בנייני ציבור.

וכל  המקומית,  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
המעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"א בתשרי התשע"ג )27 בספטמבר 2012(

)חמ 3-2(

אבירם דהרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

1462, התשכ"ח, עמ' 1824, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עפולה  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
מבני  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

ציבור.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  מ"ר,  כ–3,268  ששטחה  בעפולה,  קרקע  חטיבת   
כגוש 16704, חלקה 50.

י"ז באלול התשע"ב )4 בספטמבר 2012(

)חמ 3-2(

חביב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 9/במ/124 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,3573 עמ'  4128, התשנ"ג,  הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  גת  קרית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 
4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.



823 ילקוט הפרסומים 6495, כ"ו בחשוון התשע"ג, 11.11.2012

חזקה  לקנות  מלאכי  קרית  המקומית  הוועדה  בכוונת   .2
בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם  כל  ועל  האמורה,  בקרקע 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  חזקתו  את  למסור  האמורה 

הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בקרית מלאכי ששטחה 1,521 מ"ר, המזוהה   
כגוש 2469, חלק מחלקות 80, 82, 94, מגרש 191א, לפי תב"ע 

.67/102/02/18

כ"ה בתשרי התשע"ג )11 באוקטובר 2012(

)חמ 3-2(

חיים שטיינר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קרית מלאכי  

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
רג/340,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
התש"ם, עמ' 659, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גן,  רמת  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,5070 עמ'  התשע"ב,   ,6441 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת גן מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברמת גן, המזוהה כגוש 6158, ח"ח 57; הייעוד:   
שב"צ, שצ"פ ודרך.

ט"ז באלול התשע"ב )3 בספטמבר 2012(
)חמ 3-4(

אביהוא בן משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  __________
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
ענ/119,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ד/13/292 
 ,1938 עמ'  התשל"ח,   ,2123 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
קרית  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גת 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
 - )להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  הפקודה(, 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע( 

לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בקרית גת המזוהה כגוש 5843, חלקות 12, 15   
)לשעבר חלק מגוש 1836(; הייעוד: שטח בנייני ציבור.

וכל  המקומית,  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
המעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"א בתשרי התשע"ג )27 בספטמבר 2012(

)חמ 3-2(

אבירם דהרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
67/102/02/18, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 5463, התשס"ו, עמ' 631, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה קרית מלאכי )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של שטח לבנייני ציבור.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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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' חפ/874, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 349, 
התשי"ד, עמ' 992, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  קריות,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,1337 עמ'  התשס"ג,   ,5152 הפרסומים  בילקוט 
מיום  ביאליק  קרית  עיריית  והמוחלט של  לקניינה הגמור 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בקרית ביאליק, ששטחה כ–65 מ"ר, המזוהה   
כגוש 11590, חלקה 161, בייעוד שטח ציבורי פתוח והמסומן 

)בתשריט חפ/874( בצבע ירוק עם קווים מטויטים.

ח' באלול התשע"ב )9 בספטמבר 2012(
)חמ 3-4(

שמואל סיסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריות  __________
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' לד/174, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6314, 
התשע"ב, עמ' 360, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה לוד, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  )להלן - הפקודה(, כי  לצורכי ציבור(, 21943 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
לקניינה  תהיה   ,5074 עמ'  התשע"ב,   ,6441 הפרסומים 
זו  הודעה  פרסום  מיום  לוד  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בלוד - גוש 6835, ח"ח 6, 7, 8, בייעוד מבנים   
גוש  בייעוד שצ"פ;   ,8  ,7 ח"ח   ,6835 גוש  ציבור;  ומוסדות 

6835, ח"ח 5, 7, 8, 12, בייעוד דרך.

כ"ט בתשרי התשע"ג )15 באוקטובר 2012(
)חמ 3-4(

מאיר ניצן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5582, 
התשס"ז, עמ' 72, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  עארה,  עירון-ואדי  ולבנייה 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
לפקודה בילקוט הפרסומים 5609, התשס"ז, עמ' 987, תהיה 
והמוחלט של המועצה המקומית ערערה  לקניינה הגמור 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעארה -  

שטחה 368 מ"ר )שטח לשימושים ציבוריים(, המזוהה כגוש   
12164, חלק מחלקה 11;

המזוהה  ציבוריים(,  לשימושים  )שטח  מ"ר   929 ששטחה   
כגוש 12164, חלק מחלקה 12.

י"ח בתשרי התשע"ג )4 באוקטובר 2012(
)חמ 3-4(

מוחמד סובחי ג'בארין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עירון  __________
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
ען/119,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5582, 
התשס"ז, עמ' 72, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  עארה,  עירון-ואדי  ולבנייה 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
לפקודה בילקוט הפרסומים 5609, התשס"ז, עמ' 987, תהיה 
והמוחלט של המועצה המקומית ערערה  לקניינה הגמור 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בערערה -  

המזוהה  ציבוריים(,  לשימושים  )שטח  מ"ר   900 ששטחה   
כגוש 12164, חלקה 12;

ששטחה 928 מ"ר )לדרך(.  

ב' בתשרי התשע"ג )18 בספטמבר 2012(
)חמ 3-4(

מוחמד סובחי ג'בארין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עירון            __________
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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/5/179, 
הפרסומים 3126, התשמ"ה, עמ' 403, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6448, התשע"ב, 
עמ' 5400, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח 

תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רחוב האורנים, ששטחה 18 מ"ר,   
המזוהה כגוש 6371, ח"ח 183, לשצ"פ.

ל' בתשרי התשע"ג )16 באוקטובר 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.

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/1235א, 
הפרסומים 3126, התשמ"ה, עמ' 403, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6448, התשע"ב, 
עמ' 5399, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח 

תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' מרטין בובר, ששטחה 27 מ"ר,   
המזוהה כגוש 6712, ח"ח 208, לדרך.

ל' בתשרי התשע"ג )16 באוקטובר 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.

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' פת/1255, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3076, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2915 עמ'  התשמ"ד, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  תקוה,  פתח  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,5400 עמ'  התשע"ב,   ,6448 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רחוב טבריה, ששטחה 932 מ"ר,   
המזוהה כגוש 6320, חלקה 179, לשב"צ.

ל' בתשרי התשע"ג )16 באוקטובר 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.

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
פת/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/42/1211, 
בזה  מצהירה   ,1231 עמ'  התשע"ב,   ,6338 הפרסומים 
בהתאם  תקוה,  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
 ,6448 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
והמוחלט של  הגמור  לקניינה  5400, תהיה  עמ'  התשע"ב, 

עיריית פתח תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רחוב הצנחנים, ששטחה 19 מ"ר,   
המזוהה כגוש 6406, ח"ח 182, לדרך.

ל' בתשרי התשע"ג )16 באוקטובר 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' רח/1300, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3701, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,4316 עמ'  התשמ"ט, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,2871 עמ'  התשע"ב,   ,6384 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3701, חלק מחלקה   
327, בשטח של 28 מ"ר.

כ"ו באלול התשע"ב )13 בספטמבר 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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/4/33/2010, 
הפרסומים 5590, התשס"ז, עמ' 302, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ב,   ,6441 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
5078, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3701, חלק מחלקה   
618, בשטח של 57 מ"ר.

כ"ו באלול התשע"ב )13 בספטמבר 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 
רח/2010  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,3449 עמ'  התשנ"ה,   ,4309 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 
אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה 
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,954 עמ'  התשס"ח,   ,5750 הפרסומים 
והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

רחובות - גוש 3704, חלקה 336.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ח' בתשרי התשע"ג )24 בספטמבר 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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  רח/2000/א/17, שהודעה 
בזה  מצהירה   ,4335 עמ'  התשמ"ט,   ,3702 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות, 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"א,   ,6212 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
3132, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3648, חלק מחלקה 140.  

כ"ו באלול התשע"ב )13 בספטמבר 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.
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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
רח/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

מק/800/א/1/28, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 5704, התשס"ז, עמ' 3938, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשס"ט,   ,5939 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
3259, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3703, חלק מחלקה 35.  

ג' בתשרי התשע"ג )19 בספטמבר 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
רח/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/79/1250, 
הפרסומים 5605, התשס"ז, עמ' 900, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"א,   ,6163 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
1200, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3697, חלק מחלקה   
211; הייעוד: דרך.

כ"ו באלול התשע"ב )13 בספטמבר 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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/800/ב/26, 
בזה  מצהירה   ,2293 עמ'  התשס"ב,   ,5073 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות, 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,   ,6441 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
5077, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3704, חלק מחלקה 181,   
בשטח של 57 מ"ר.

כ"ו באלול התשע"ב )13 בספטמבר 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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/800/א, 
475, מצהירה בזה הוועדה  3717, התש"ן, עמ'  הפרסומים 
 19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ב,   ,6409 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
3762, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3703, חלק מחלקה 346.  

כ"ו באלול התשע"ב )13 בספטמבר 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.
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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
ג/297,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  עילית,  יקנעם 
הפרסומים 3394, התשמ"ז, עמ' 94, מצהירה בזה הוועדה 
לסעיף  בהתאם  עילית,  יקנעם  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
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
4161, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עירייית יקנעם 

עילית מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ביקנעם עילית, המזוהה כגוש 11098, חלקות   
73, 76, 77 )מספור ישן( וכחלקות 77, 275, 277 )מספור חדש(.

ח' בתשרי התשע"ג )24 בספטמבר 2012(
)חמ 3-4(

סימון אלפסי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יקנעם עילית  __________

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' ג/10676, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5350, 
התשס"ה, עמ' 830, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה גליל מזרחי, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,4603 עמ'  התשע"ב,   ,6429 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית טורעאן 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בטורעאן, המזוהה כגוש 16643, ח"ח 5-1, 48,   
52-50; גוש 16622, ח"ח 1, 4, 5, 8, 9, 46, 48, 49, 50, 51; גוש 

16623, ח"ח 12-6, 42, 48, 49, 50.

כ"ט בתשרי התשע"ג )15 באוקטובר 2012(
)חמ 3-4(

צביקה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  __________

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
רח/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/2/7/450, 
הפרסומים 6095, התש"ע, עמ' 3264, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ב,   ,6441 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
5078, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3694, חלק מחלקה 136,   
בשטח של 24 מ"ר.

כ"ו באלול התשע"ב )13 בספטמבר 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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  שד/969/ג, 
הפרסומים 5663, התשס"ז, עמ' 2746, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ב,   ,6448 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
5402, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה דרום 

השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סירקין, ששטחה כ–700 מ"ר, המזוהה   
כגוש 4050, חלק מחלקה 33, הייעוד: מבני ציבור.

ב' בחשוון התשע"ג )18 באוקטובר 2012(
)חמ 3-4(

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה דרום השרון  __________

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,65/102/02/18
הפרסומים 4665, התשנ"ח, עמ' 4585, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה קרית מלאכי, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5873, התשס"ט, עמ' 610, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קרית מלאכי 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בקרית מלאכי, המזוהה כגוש 2609, חלקה 3   
4, 5 המיועד לשצ"פ במגרש   ,2  ,1 בשלמות, חלקי חלקות 
141; מגרש 171 המיועד לדרך משולבת; מגרש 161 המיועד 

כדרך ומגרש 162 המיועד לדרך.

כ"ה בתשרי התשע"ג )11 באוקטובר 2012(
)חמ 3-4(

חיים שטיינר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קרית מלאכי  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
התשע"א,   ,6246 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה   ,11943 ציבור(, 

עמ' 4550, בסעיף 2)ב( -

בטור "חלקה ארעית להפקעה", במקום "7" צריך להיות "9";  )1(

להיות  צריך   "9.881" במקום  בדונם",  להפקעה  "שטח  בטור   )2(
."9.738"

ט"ו באלול התשע"ב )2 בספטמבר 2012(
)חמ 3-4(

יובל שטייניץ  
שר האוצר  

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

הודעות לפי חוק הצהרות מוות

ה"מ 94/12

בעניין: הצהרת מותה של שרה פלורה פרמסלה,

הודעה

מוות  הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
 27( התשע"ב  באלול  ט'  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,  )סדרי 
אפרים  ד"ר  עו"ד  ב"כ  ע"י  פרת,  עמרם  הגיש   ,)2012 באוגוסט 
 מנדלמן, בקשה לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף 27 לחוק נכסים
סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של 

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
ג/8060  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4871, התש"ס, עמ' 3257, מצהירה בזה הוועדה 
לסעיף  בהתאם  הגליל,  מעלה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
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,   ,6441 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
5085, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה ינוח-

ג'ת מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חלקי   ,19228 כגוש  המזוהה  כסרא,  בכפר  קרקע  חטיבת   
35; מגרשים  ובגוש 19229, חלקי חלקה   28  ,27  ,25 חלקות 

.500/3 ,500/2 ,500/1

וכל  המקומית,  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ו באלול התשע"ב )13 בספטמבר 2012(
)חמ 3-4(

אדם קולמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל  __________

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' ג/10330, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4927, 
התשס"ב, עמ' 79, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עמק הירדן, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,4165 עמ'  התשע"ב,   ,6419 הפרסומים  בילקוט 
עמק  האזורית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

הירדן מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע במתחם הידוע בשמו מרכז ארלוזורוב בעמק   
משק  ומבני  דרך  בייעוד  מ"ר,  כ–6,000  ששטחה  הירדן, 
המזוהה  אזוריות(,  מועצות  של  מוניציפליים  )לשירותים 

כגוש 15170, חלק מחלקה 24.

כ"ג באלול התשע"ב )10 בספטמבר 2012(
)חמ 3-4(

יוסי ורדי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עמק הירדן  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 17258-01-12

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

ובעניין פירוק חברת מקס טקסטיל בע"מ, ח"פ 51-408695-8.

והמבקש: שלמה יחיא, יורשה של המנוחה ענת יחיא, מרח' 
בלפור 65, בת ים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.1.2013, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,10.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.13.12.2012

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

שלמה יחיא, המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 35341-07-12

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

ח"פ בע"מ,  השמיני  המימד  פושקין  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-420422-1

ב"כ  ע"י  החברה(,  )עובדי  ואח'  יבגני  קובל  והמבקשים: 
טל' חולון 58808,   ,28 שור  פרופ' משה  מרח'  טוקוב,  אריאל   עו"ד 

077-4030295, פקס' 077-4030294.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.7.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.11.2012, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 28.11.2012.

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

אריאל טוקוב, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

)להלן - החוק(, להצהיר על היותה  והנצחה(, התשס"ו-2006 
של הנ"ל נספית השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    

        מרכזת ועדת ערר

בבית המשפט לענייני משפחה בתל–אביב-יפו

ת"ע 15286-07-12

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ופרידה  מרקל  יעקב  הנספים  של  מותם  הצהרת  ובעניין: 
מרקל.

והמבקשת: פטריסיה קולומבה, פריס-צרפת.

הודעה

ביום  הגישה  הנ"ל  המבקשת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
בקשה  אביב  בתל  משפחה  לענייני  המשפט  לבית   8.7.2012

להצהיר על מותם של הנספים הנ"ל.

    אני ברדוגו, עו"ד

    בא כוח המבקשת

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 26984-10-12

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

ע"ר ירושתו,   - ירושלים  מתיבתא  עמותת  פירוק   ובעניין 
,58-011592-1

והמבקש: רג'אאי אבו חאלד, ת"ז 086923463, ע"י ב"כ עו"ד 
חסן אגבאריה, רח' צלאח אלדין 10, ת"ד 24261, ירושלים 91242, 

טל' 02-6275225, פקס' 02-6275226.

בקשה  הוגשה   17.10.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 7.2.2013, בשעה 9.15.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.10.12.2012

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

חסן אגבאריה, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 11639-10-12

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

ח"פ בע"מ,  טכנולוגיות  אורנוס  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-459006-6

והמבקש: אורן קושניר, ע"י ב"כ עו"ד אריה דנציגר, ממגדל 
עזריאלי 1, תל אביב, טל' 03-5755045.

בקשה  הוגשה   11.10.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 26.12.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.12.12.2012

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

אריה דנציגר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 5122-06-12

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

ובעניין פירוק חברת גילי זוהר בע"מ.

והמבקשת: עו"ד דלית כסלו-ספקטור, מרח' שיבת ציון 93, 
חיפה 33231.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.6.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.1.2013, בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 15.12.2012.

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

דלית כסלו-ספקטור, עו"ד, מבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 22260-09-12

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

ח"פ בע"מ,  אחזקות  גלינג-יט  חברת  פירוק   ובעניין 
51-460173-1, מרח' מיקוניס 3, תל–אביב-יפו 67772.

והמבקשים: רון בן חיים, ת"ז 040565426, מרח' סן מרטין 19/2, 
רמת גן ואח', ע"י ב"כ עו"ד עזרא יצחק, מרח' האודם 5, פתח תקוה 

49751, טל' 03-9221895, פקס' 03-9214192.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.9.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.12.2012, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

.11.12.2012

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

עזרא יצחק, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 4482-10-12

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

ובעניין פירוק חברת נכסי קרי-אל בע"מ, ח"פ 51-343646-9.

רחמים-סובול,  בן  רחל  עו"ד  ב"כ  ע"י  פקר,  איגור  והמבקש: 
ירושלים   ,216 יפו  רח'  דין,  עורכי  ושות',  אמסטר  יעקב  ממשרד 

.94383

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.10.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.12.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.13.12.2012

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

רחל בן רחמים-סובול, עו"ד  
באת כוח המבקש  



ילקוט הפרסומים 6495, כ"ו בחשוון התשע"ג, 11.11.2012 832

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 41850-09-12

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

ובעניין פירוק חברת רוס אוקס הנדסה בע"מ, ח"פ 51-389127-5.

והמבקש: אלכסנדר לבדב, ע"י ב"כ עו"ד יעקב שניטמן, מרח' 
י.ל. פרץ 32, חיפה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.9.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.12.2012, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.10.12.2012

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

יעקב שניטמן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 12681-10-12

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

ובעניין פירוק חברת איתי עיצובים בע"מ.

מובאריכי,  עמאד  עו"ד  ב"כ  ע"י  שלאעטה,  סלים  והמבקש: 
משד' המגינים 35, חיפה.

בקשה  הוגשה   11.10.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

8.1.2013, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,18.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.1.1.2013

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

עמאד מובאריכי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 27825-07-12

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

ובעניין פירוק חברת נ.ד.ד השקעות בע"מ, ח"פ 51-326979-5.

עו"ד  ב"כ  ע"י  מבקשים,   26 ועוד  עוזר  שלמה  והמבקשים: 
 עידן יוחאי אדרי, רישיון מס' 53301, מרח' התעשייה 15, נשר, טל'

04-8202037, פקס' 04-8202038.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.7.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.1.2013, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 16.00 

ביום 22.12.2012.

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

עידן יוחאי אדרי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 17883-09-12

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

ובעניין פירוק חברת ח.א.מ.א.ג מערכות בע"מ.

והמבקש: אסעד חדד, ע"י ב"כ עו"ד עמאד מובאריכי, משד' 
המגינים 35, חיפה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.9.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.12.2012, בשעה 9.45.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   18.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.25.11.2012

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

עמאד מובאריכי, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פש"ר 366-12

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

שמחה  מלציקי  מבית  מעליות  גזית  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-04042-3.

והמבקשים: יבגני ז'יטומירסקי ואח' )עובדי החברה( ע"י ב"כ 
עו"ד ליטל גל, מרח' הגבעה 4, רמת השרון, טל' 077-4242987, פקס' 

.03-5470532

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.8.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.12.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

4.12.2012, בשעה 9.00.

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

ליטל גל, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 30554-07-12

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

ובעניין פירוק חברת אוליסטה בע"מ, ח"פ 51-351052-9.

והמבקשים: דוד רביב, ת"ז 029411709 ואח', ע"י ב"כ עו"ד אורן 
הראל, רח' אחד העם 35, תל אביב 65202.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.7.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.1.2013, בשעה 11.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

24.12.2012, בשעה 12.00.

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

אורן הראל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 33151-10-12

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

ח"פ בע"מ,  השקעות  שנאן  אחים  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-322802-3

גורביץ,  אילן  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  פוקס  סרגיי  והמבקשים: 
ממשרד אבני הרצוג שועלי את גורביץ ושות', בניין ברוש חלונות 

הסיטי, שד' פלי"ם 2, חיפה 33095.

בקשה  הוגשה   21.10.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

8.1.2013, בשעה 9.45.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 31.12.2012.

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

אילן גורביץ, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פש"ר 365-12

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

ח"פ בע"מ,  אמינות  מעליות  גזית  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-425907-6

והמבקשים: אליעזר מנדלברג ואח' )עובדי החברה(, ע"י ב"כ 
עו"ד ליטל גל, מרח' הגבעה 4, רמת השרון, טל' 077-4242987, פקס' 

.03-5470532

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.8.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.12.2012, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

4.12.2012, בשעה 8.30.

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

ליטל גל, עו"ד  
באת כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 17798-09-12

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

ובעניין פירוק חברת מאנטש קידס בע"מ, ח"פ 51-427656-7.

והמבקשת: מיכל אמסלם, ע"י ב"כ עו"ד יעקב כשדי, מרח' 
עמל 48, רעננה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.9.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.3.2013, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 12.3.2013, 

בשעה 9.00.

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

יעקב כשדי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 32228-09-12

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

דאונס,  תסמונת  לילדי  קדימה  מעון  עמותת  פירוק  ובעניין 
ע"ר 58-009970-3.

עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',   056614134 ת"ז  חג'בי,  ארז  והמבקשים: 
אריאל כוכבי ו/או מרדכי מור ביסמוט, מרח' יונתן בן עוזיאל 18, 

ת"ד 110, אלעד 40800, טל' 03-9075441, פקס' 03-9075442.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.9.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.1.2013, בשעה 11.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

23.12.2012, בשעה 12.00.

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

                       אריאל כוכבי, עו"ד   מרדכי מור ביסמוט, עו"ד
                                       באי כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 35713-07-12

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

 )2003( ובעניין פירוק חברת מוקד אדיר א. שמירה ואבטחה 
בע"מ, ח"פ 51-343211-2.

ניסים,  אמנון  עו"ד  ב"כ  ע"י  סיבשוב,  ולדימיר  והמבקש: 
מרח' הרצל 16, ת"ד 1528, נתניה 42400.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.7.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.1.2013, בשעה 10.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
 ,25.12.2012 מיום  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

בשעה 13.00.

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

אמנון ניסים, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 6951-09-12

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

ובעניין פירוק חברת רונית סיקרט בע"מ, ח"פ 51-398478-1.

מרח'   ,326992989 ת"ז  גרינגאוז,  יוליה   .1 והמבקשות: 
הרצל 53, פתח תקוה. 2. נטליה רוקבצוב, ת"ז 326992260, מרח' 
יצחק,  עזרא  עו"ד  ב"כ  ע"י  43, פתח תקוה, שתיהן  צבי  נחלת 
פקס'  ,03-9221895 טל'   ,49751 תקוה  פתח   ,5 האודם   מרח' 

.03-9214192

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.9.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.2.2013, בשעה 9.30.

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 למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 17.2.2013.

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

עזרא יצחק, עו"ד  
בא כוח המבקשות  
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פש"ר 8026-10-12

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

ובעניין פירוק חברת אלפא ביתא שיווק ציוד משרדי בע"מ, 
ח"פ 51-116915-3.

והדפסה  כתיבה  ניירות   - חדרה  נייר  חברת  והמבקשת: 
הלל,  ארז  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,51-285237-7 ח"פ  בע"מ,  שיווק 
פקס'  ,03-5250007 טל'   ,65793 אביב  תל   ,27 מונטיפיורי   מרח' 

.03-5666992

בקשה  הוגשה   10.10.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

9.1.2013, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

26.12.2012, בשעה 12.00.

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

ארז הלל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פש"ר 8092-10-12

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

ח"פ  בע"מ,  משרדי(  )ציוד  חדש  אופק  חברת  פירוק  ובעניין 
.51-428217-7

והדפסה  כתיבה  ניירות   - חדרה  נייר  חברת  והמבקשת: 
הלל,  ארז  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,51-285237-7 ח"פ  בע"מ,  שיווק 
פקס'  ,03-5250007 טל'   ,65793 אביב  תל   ,27 מונטיפיורי   מרח' 

.03-5666992

בקשה  הוגשה   10.10.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

9.1.2013, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

26.12.2012, בשעה 12.00.

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 40083-09-12

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

ובעניין פירוק חברת אולמי חן נתניה בע"מ, ח"פ 51-048203-7.

והמבקש: יגאל אבא, ע"י ב"כ עו"ד אילן ציאון, מדרך אבא 
הלל 7, רמת גן 52522.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.9.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.12.2012, 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 
 ,17.12.2012 מיום  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

בשעה 17.00.

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

אילן ציאון, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 53742-09-12

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

ובעניין פירוק חברת ג'טאבל בע"מ, ח"פ 51-342877-0.

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד אור נוי, ממשרד 
 1 עזריאלי  מרכז  דין,  עורכי   - כנעני  מזרחי,  וילנסקי,  פירט, 

)הבניין העגול, קומה 41(, רח' מנחם בגין 132, תל אביב 67021.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.9.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.12.2012, בשעה 12.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 4.12.2012, 

בשעה 16.00.

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

ליאור דגן, עו"ד  
המפרק הזמני  
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אבו אלהיג'א וג'די פ' עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 6427-08-12

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

ובעניין פירוק חברת בסול סעיד אסעד הובלות ובנין בע"מ.

אלהיג'א  אבו  עו"ד  ב"כ  ע"י  אברהים,  סלימאן  והמבקש: 
וג'די פ' מת"ד 422, טמרה 30811.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.8.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.1.2013, בשעה 12.30.

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 1.1.2013, בשעה 

.12.00

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

אבו אלהיג'א וג'די פ', עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 12647-08-12

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

ובעניין פירוק חברת ע. בנדורה - נדל"ן והשקעות בע"מ, ח"פ 
.51-351503-1

והמבקשת: חברת ישראעץ תעשיות בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד 
דרור חייק, מרח' יהושע חנקין 1, ת"ד 2614, עפולה 18254, טל' 

04-6526479, פקס' 04-6592087.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.8.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.2.2013, בשעה 9.30.

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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ארז הלל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 29018-05-12

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

ח"פ בע"מ,   2000 יוקנעם  טקסטיל  חברת  פירוק   ובעניין 
51-305381-9, מרח' המלאכה 11, יוקנעם )מושבה(.

והמבקשים: עובדי החברה הנ"ל: 1. אמתיאז סלאמנה, ת"ז 
עו"ד  ב"כ  ע"י   ,0276639871 ת"ז  סלאמנה,  חנאן   .2  .029142320
אסד  אל  דיר  כפר   ,937 ת"ד   ,52828 מס'  רישיון  פאוזי,  דבאח 

20188, טלפקס' 04-9905034, נייד 050-5611982.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.5.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.2.2013, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

31.1.2013, בשעה 13.00.

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

פאוזי דבאח, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 6308-08-12

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

ובעניין פירוק חברת משתלות יהל בע"מ.

והמבקש: יאסין שוקרי, ע"י ב"כ עו"ד אבו אלהיג'א וג'די פ', 
מת"ד 422, טמרה 30811.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.8.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.1.2013, בשעה 11.30.

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 1.1.2013, בשעה 

.12.00
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את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 14553-09-12

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

העמותה מס'  בע"מ,  מינוטאור  עמותת  פירוק   ובעניין 
.58-036067-5

מרח'  כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  רשם העמותות,  והמבקש: 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.9.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.12.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 16017-08-12

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

ח"פ בע"מ,  מתכת  מפעלי  בוארון  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-144565-2

גולדמן,  עזרא  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מרח' דיזנגוף 205, תל אביב 63115.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.8.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.12.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 31.1.2013, 

בשעה 16.00.

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

דרור חייק, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 14448-09-12

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

העמותה מס'  ביחד,  מתחברים  עמותת  פירוק   ובעניין 
.58-050940-4

מרח'  כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  העמותות,  רשם  המבקש: 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.9.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.12.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 14505-09-12

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

העמותה מס'  לב,  אל  מלב  אופקים  עמותת  פירוק   ובעניין 
.58-038703-3

מרח'  כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  העמותות,  רשם  המבקש: 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.9.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.12.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
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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 משבעה ימי עבודה 

לפני תאריך הדיון.

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

נדב דלומי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  

שיתופית  מים  אגודת   - קולחי אשקלון 2006  האגודה:  שם   )1(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-004785-2.  
המען: עין צורים, ד"נ שדה גת 79510.  

תאריך רישום: כ"ג באייר התשס"ו )21 במאי 2006(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: אבו סבילה - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )2(
מס' האגודה: 57-005638-2.  
המען: ת"ד 1155, באר שבע.  

תאריך רישום: כ"ט בתשרי התשע"ג )15 באוקטובר 2012(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: אגודה לנאמנות כספי חברים בקיבוץ חוקוק -   )3(
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005639-0.  
המען: חוקוק, ד"נ מרום הגולן 12355.  

תאריך רישום: כ"ט בתשרי התשע"ג )15 באוקטובר 2012(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: קרן מילואים לחברי קיבוץ בארות יצחק - אגודה   )4(
שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005640-8.  
המען: בארות יצחק 60905.  

תאריך רישום: כ"ט בתשרי התשע"ג )15 באוקטובר 2012(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 16.00 

ביום 1.12.2012.

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

עזרא גולדמן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 21661-09-12

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

ובעניין פירוק חברת פילקוטק בע"מ, ח"פ 51-314146-5,

מרח'   ,311089163 ת"ז  אפשטיין,  ולדימיר  והמבקש: 
מרח' העצמאות  מרסל,  אביטל  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,42/5 אהרונסון 

40, ת"ד 6332, באר שבע, טל' 08-6283830, פקס' 08-6277076.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.9.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

24.1.2013, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
לפני  ימים  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

מועד הדיון.

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

אביטל מרסל, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 38453-09-12

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

ובעניין פירוק חברת אופנת דומיניק )בוטיק(, ח"פ 51-090969-0.

 ,4/47 עגנון  12831962, מרח' שי  קאן, ת"ז  ויולט  והמבקש: 
ע"י ב"כ עו"ד נדב דלומי ו/או עינת קנפו לוי ו/או נועה רבינסקי 
טל' שבע,  באר   ,37 משרד   - הלל  בית   ,4 רמב"ם  מרח'   רייכל, 

08-6271315, פקס' 08-6651068.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.9.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

24.1.2013, בשעה 9.00.
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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: ברית פיקוח לקואופרציה של הפועל המזרחי   )1(
בע"מ, מס' אגודה 57-001040-5.

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
השיתופיות, אני ממנה למפרק את עו"ד עמית רנן, רח' עם 

ועולמו 4, ירושלים 94563.

להתישבות  אגודה   - בעליה  התיישבות  האגודה:  שם   )2(
קהילתית כפרית שיתופית בע"מ, מס' אגודה 57-003548-0.

האגודות  לפקודת   48 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף  לזאת  אי   
השיתופיות, אני ממנה למפרק את עו"ד דוד אלבז, מאיגוד 

שיתופי, רח' מקור חיים 35, ירושלים 93465.

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם   
להגיש  מאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
את 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"ג בתשרי התשע"ג )9 באוקטובר 2012(

אורי זליגמן  
                                             רשם האגודות השיתופיות

הודעה על עיכוב צו פירוק
בהתאם להוראות סעיף 48א לפקודת האגודות השיתופיות, 
אני מורה על עיכוב צו הפירוק שניתן לאגודה כפר יובל מושב 
אגודה  מס'  בע"מ,  שיתופית  חקלאית  להתישבות   עובדים 
57-001303-7, ואשר פורסם בילקוט הפרסומים 6185, התשע"א, 
ממשרד  סודאי,  אייל  עו"ד  של  מינויו  ביטול  ועל   ,1994 עמ' 
חיימסון סודאי ושות', רח' מנחם בגין 52, תל–אביב-יפו 67137, 

למפרק האגודה.

ו' באלול התשע"ב )24 באוגוסט 2012(

אורי זליגמן  
רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודות שיתופיות
ארגון  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   8.8.2011 וביום  הואיל   )1(
מס'  בע"מ,  שיתופית  אגודה   - בחולון  הנהיגה  מורי 
בילקוט הפרסומים  פורסם  זה  וצו   ,57-003356-3 אגודה 
6287, התשע"א, עמ' 6226, והואיל והפירוק הנ"ל הושלם 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,24.9.2012 ביום 
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 10.5.2012 ניתן צו לפירוק האגודה מתיישבי   )2(
חקלאית  אג"ש  כפרית  קהילתית  אגודה   - סאלד  כפר 

חקלאית  אגודה  תרמופלסטיים  מוצרים  ארז  האגודה:  שם   )5(
שיתופית  בע"מ.

מס' האגודה: 57-003861-2.  
המען: ארז, ד"נ חוף אשקלון 79150.  

תאריך רישום: כ"ט בכסלו התשס"א )26 בדצמבר 2000(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

ל' בתשרי התשע"ג )16 באוקטובר 2012(

אורי זליגמן  
                                             רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי סיווג אגודה

להלן נתונים בעניין האגודה:

שם האגודה: מצפה דני - אגודה חקלאית להתיישבות   
קהילתית בע"מ.

מס' האגודה: 57-004852-0.  

המען: מעלה מכמש, ד"נ מזרח בנימין 90634.  

תאריך רישום: י"ב בתשרי התשס"ז )4 באוקטובר 2006(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

ח' בתשרי התשע"ג )24 בספטמבר 2012(

אורי זליגמן  
                                             רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי שמות אגודות

השם הקודם: יזמויות חורשים - אגודה שיתופית חקלאית   )1(
בע"מ.

השם החדש: נאמנות חברי קיבוץ חורשים - אגודה שיתופית   
בע"מ.

מס' האגודה: 57-004338-0.  

מיום: י"א בתשרי התשע"ג )27 בספטמבר 2012(.  

שיתופית  אגודה   - תקין  מד  הידראוליקה  האגודה:  שם   )2(
חקלאית בע"מ.

שיתופית  אגודה   - הידראוליקה  מד-גלית  החדש:  השם   
חקלאית בע"מ.

 M-T HYDRAULICS - COOPERATIVE AGRICULTURAL  
.ASSOCIATION LTD.

מס' האגודה: 57-005153-2.  

מיום: כ"ה בתשרי התשע"ג )11 באוקטובר 2012(.  

כ"ה בתשרי התשע"ג )11 באוקטובר 2012(

אורי זליגמן  
רשם האגודות השיתופיות  
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הנ"ל תתכנס ביום 14.12.2012, בשעה 12.00, במשרד עו"ד יוספה 
בלקין, רח' טשרניחובסקי 16, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבי יעקב, מפרק

אי.או.אר.די. בע"מ
)ח"פ 51-263059-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.12.2012, בשעה 12.00, במשרד עו"ד יוספה בלקין, 
רח' טשרניחובסקי 16, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלון בלקין, מפרק

חלקה 3 347 בגוש 6586 בע"מ
)ח"פ 51-022279-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 14.12.2012, בשעה 12.00, במשרד עו"ד יוספה 
בלקין, רח' טשרניחובסקי 16, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ציפי דיין, מפרקת

כלר אספקת ירק בע"מ
)ח"פ 51-078311-1(

)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 15.12.2012, בשעה 11.00, ברח' דניאל פריש 
3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                  לינדה אשכנזי, עו"ד, רו"ח, מפרקת

המימד האנושי בע"מ
)ח"פ 51-271736-4(

)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 

בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004560-9 אגודה  מס'  בע"מ, 
והפירוק  והואיל   ,4366 עמ'  התשע"ב,   ,6424 הפרסומים 
כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,10.10.2012 ביום  הושלם  הנ"ל 
השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק  האגודה  רישום 

ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

שרון  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   22.1.2012 וביום  הואיל   )3(
מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   - מילק  משואות 
בילקוט הפרסומים  פורסם  זה  וצו   ,57-004753-0 אגודה 
6379, התשע"ב, עמ' 2640, והואיל והפירוק הנ"ל הושלם 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,24.9.2012 ביום 
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

אגודת  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   10.5.2012 וביום  הואיל   )4(
השקאה  למי  חקלאית  שיתופית  אגודה   - אלנסר 
בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005064-1 אגודה  מס'  בע"מ, 
והפירוק  והואיל   ,4366 עמ'  התשע"ב,   ,6424 הפרסומים 
כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,10.10.2012 ביום  הושלם  הנ"ל 
השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק  האגודה  רישום 

ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

איקו  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   19.4.2012 וביום  הואיל   )5(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   - פלקס 
 ,6404 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005189-6
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,3548 עמ'  התשע"ב, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,10.10.2012 ביום 
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

כ"ד בתשרי התשע"ג )10 באוקטובר 2012(

אורי זליגמן  
                                             רשם האגודות השיתופיות

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

חיבוק וחיוך בע"מ
)ח"פ 51-310848-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 337)ב( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי 
המניות של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.12.2012, בשעה 10.00, 
במשרדי נשיץ ברנדס ושות', רח' תובל 5 )בית צרפת(, תל אביב. 

על סדר היום: הצגת פעילות החברה בשנה החולפת, הצגת 
דוח המפרק לקראת סיום שנה מיום תחילת הליך פירוק החברה 

בהתאם להוראות סעיף 371)א( לפקודת החברות.

                                    יואב רזין, מפרק

בילד–אפ בונים למאה ה–21 בע"מ
)ח"פ 51-429470-1(

)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 
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הנ"ל תתכנס ביום 25.12.2012, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין 
הגשת  לשם  אביב,  תל   ,96 אלון  יגאל  רח'  ושות',  בלאו  זהבי, 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    אלון מזרחי, מפרק

"בחוקותי" אגסי בע"מ
)ח"פ 51-211840-7(

)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 
כח  בא  במשרד   ,12.00 בשעה   ,25.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק, מושב נהלל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

      זאב גולדוין, עו"ד

        בא כוח המפרק

י.ג.א.ל. - חקלאות שיווק ויצור בע"מ
)ח"פ 51-123808-1(

)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 
כח  בא  במשרד   ,12.00 בשעה   ,25.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק, מושב נהלל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

      זאב גולדוין, עו"ד

        בא כוח המפרק

החברה לתיקי שטח ש.פ. בע"מ
)ח"פ 51-449697-5(

)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 25.12.2012, בשעה 12.00, במשרד עו"ד יצחק 
קירה צבע ושות', רח' ה' באייר 64, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                 משה שמש          יוסי פניני

                   מפרקים

מנחם  דרך  ברח'   ,17.00 בשעה   ,17.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  66180, לשם הגשת  אביב  תל  ביטוח,  בית אמות   ,48 בגין 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    אסף תומר, עו"ד, מפרק

מתכת ששון שיווק בע"מ
)ח"פ 51-247425-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.12.2012, בשעה 17.00, ברח' המסגר 38, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עינב כהן, עו"ד, מפרק

ספורט פלוס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-293569-3(

)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 24.12.2012, בשעה 10.00, ברח' האחים מסלויטה 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,4 קומה   ,15
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאיה בית-און, עו"ד, מפרקת

ר.א.ד.ס. מדיה בע"מ
)ח"פ 51-392169-2(

)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 
 ,45 רמב"ם  ברח'   ,10.00 בשעה   ,25.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    רועי אייזן, מפרק

סאן סוי בע"מ
)ח"פ 51-304985-8(

)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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זברה מחסני אפנה - רחובות בע"מ
)ח"פ 51-338297-8(

)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 31.12.2012, בשעה 10.00, ברח' טשרניחובסקי 
16, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלומי פרידמן, עו"ד, מפרק

זברה מחסני אפנה - אשדוד בע"מ
)ח"פ 51-317448-2(

)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 31.12.2012, בשעה 10.00, ברח' טשרניחובסקי 
16, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלומי פרידמן, עו"ד, מפרק

טימרן סוכנות לביגוד בע"מ
)ח"פ 51-282950-8(

)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 31.12.2012, בשעה 10.00, ברח' טשרניחובסקי 
16, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלומי פרידמן, עו"ד, מפרק

זברה מחסני אפנה - אשקלון בע"מ
)ח"פ 51-317441-7(

)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 31.12.2012, בשעה 10.00, ברח' טשרניחובסקי 
16, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלומי פרידמן, עו"ד, מפרק

סביבות מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-400735-0(

)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 26.12.2012, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,  5א,  ישראל  גיבורי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכאל חיון, עו"ד, מפרק

פייר טי.אל.וי בע"מ
)ח"פ 51-413412-1(

)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 
 ,2 12.00, ברח' הנחושת  27.12.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ליאור פיק, עו"ד, רו"ח, מפרק

ב.צ.ת - ביצועים תעשייתיים שליד אגוד התעשייה 
הקבוצית בע"מ

)ח"פ 51-087908-3(

)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 30.12.2012, בשעה 11.00, במשרד בלטר, גוט, 
אלוני ושות' - עורכי דין, קיבוץ יגור 30065, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    גיורא מיכאלי, עו"ד, מפרק

זברה מחסני אפנה - ראשל"צ בע"מ
)ח"פ 51-320951-0(

)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 31.12.2012, בשעה 10.00, ברח' טשרניחובסקי 
16, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלומי פרידמן, עו"ד, מפרק
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הדר הבית לבנין והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-458369-9(

)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 4.1.2013, בשעה 16.00, במשרד החברה, רח' 
דרך רמתיים 62, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אייל פרידמן, מפרק

טל שחר שירותים טכניים בע"מ
)ח"פ 51-306480-8(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,6.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
עמל 14, פרדס חנה-כרכור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    טל שחר, מפרק

מוזאיק המופע בע"מ
)ח"פ 51-399750-2(

)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 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,15.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,11 נתיבות  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רועי טרוינר, מפרק

נווה אבי רחל בע"מ
)ח"פ 51-008371-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.1.2013, בשעה 16.00, ברח' רמברנט 18, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ארז איצקוביץ, מפרק

זברה מחסני אפנה - באר שבע בע"מ
)ח"פ 51-317420-1(

)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 31.12.2012, בשעה 10.00, ברח' טשרניחובסקי 
16, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלומי פרידמן, עו"ד, מפרק

בטחון 100 - חברה לשמירה ואבטחה בינלאומית בע"מ
)ח"פ 51-122343-0(

)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 
 ,58 ברח' שמשון   ,10.00 בשעה   ,31.12.2012 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.

                                    ליאב מנחם, עו"ד, מפרק

צ.י.א פתרונות ופירוקים בע"מ
)ח"פ 51-328978-5(

)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 
דין  עורכי  במשרד   ,17.00 בשעה   ,1.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוד, סרוסי, סול, רח' יגאל אלון 159, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    איציק אילוז, מפרק

נכסי ניר עד בע"מ
)ח"פ 51-060899-5(

)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 2.1.2013, בשעה 10.00, ברח' ברקוביץ 4, מגדל 
המוזיאון, קומה 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דוד פרנק, מפרק
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אביאן טק בע"מ
)ח"פ 51-345106-2(

)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 
גרין  יאיר  עו"ד  במשרד   ,16.15 בשעה   ,15.12.2012 ביום  תתכנס 
ושות', רח' רמב"ן 24, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ניצן שמואלי, עו"ד, מפרק

יישום - תע"ת )תכנון עירוני ותחבורתי( בע"מ
)ח"פ 51-223117-6(

)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 17.12.2012, בשעה 16.00, במשרד עו"ד יאיר 
סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,24 רמב"ן  רח'  ושות',  גרין 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    ניצן שמואלי, עו"ד, מפרק

או.ג'י.פי בע"מ
)ח"פ 51-196501-4(

)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 
גרין  יאיר  עו"ד  במשרד   ,16.30 בשעה   ,17.12.2012 ביום  תתכנס 
ושות', רח' רמב"ן 24, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ניצן שמואלי, עו"ד, מפרק

ספרוס תהליכי הפרדה בע"מ
)ח"פ 51-138252-5(

)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 
גרין  יאיר  עו"ד  במשרד   ,17.00 בשעה   ,17.12.2012 ביום  תתכנס 
ושות', רח' רמב"ן 24, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ניצן שמואלי, עו"ד, מפרק

שתדלן ע.מ.ל )2006( בע"מ
)ח"פ 51-379845-4(

)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 31.1.2013, בשעה 12.00, ברח' אשל 10, כפר 
יונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    עודד אלמון, מפרק

אילת סירות ג'ט בע"מ
)ח"פ 51-274838-5(

)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 3.2.2013, בשעה 9.00, ברח' האנפה 1, מרכז מור, 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אילת,   ,2 קומה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    רחל קיסוס, מפרקת

בית שיכון ובינוי בע"מ
)ח"פ 51-321277-9(

)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 
 ,10.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  לאחר  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
לשם  התעופה,  שדה  קרית  1א,  הירדן  רח'  החברה,  במשרדי 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

חזי קטן, מפרק

אזורים החזקות דרום אמריקה בע"מ
)ח"פ 51-402918-0(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 26.12.2012, בשעה 9.30, במשרדי החברה, רח' 
ארניה אסוולדו 32, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ,9.30 בשעה   ,26.11.2012 ליום  הקבועה  הנושים  אסיפת 
 204 6479, בעמ'  בילקוט הפרסומים  פורסמה  קיומה  דבר  אשר 

- מבוטלת.

                                    אופיר גרינברג, דירקטור
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פי אנד די קוסמטיקס בע"מ
)ח"פ 51-441932-4(

)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 27.12.2012, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' 
אבוקדו 20ב, יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רם שרון, עו"ד, מפרק

ר.ג.ד.ג פיננסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-331666-1(

)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 
עורכי  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,30.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הדין דנהירש ושות', רח' יגאל אלון 88, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

אופל מערכות בע"מ
)ח"פ 51-371869-2(

)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 1.1.2013, בשעה 10.00, במשרדי עורכי הדין 
דנהירש ושות', רח' יגאל אלון 88, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

זיגי שאול ניהול החזקות בע"מ
)ח"פ 51-313028-6(

)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 
 ,4 הפועל  ברח'   ,16.00 בשעה   ,30.12.2012 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.

                                    רמי שאול, מפרק

עמוקה ניהול תיירות )1994( בע"מ
)ח"פ 51-203473-7(

)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 
עמוקה,  במצפה   ,17.00 בשעה   ,15.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    איתן לבל, מפרק

סקאל אינטרנשיונל הולדינגס )1994( בע"מ
)ח"פ 51-192710-5(

)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 
המפרק,  במשרד   ,11.00 בשעה   ,20.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,2 השונית  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    סולי סקאל, מפרק

אגמה סופט בע"מ
)ח"פ 51-452453-7(

)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 23.12.2012, בשעה 12.00, במשרד עו"ד צמח, 
שניידר ושות', רח' ראול וולנברג 2, רמת החייל, תל אביב, טל' 
03-7684300, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יניב בר–זיק, עו"ד, מפרק

זהב טהור השקעות בע"מ
)ח"פ 51-357661-1(

)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 
17.00, במשרדי המפרק,  27.12.2012, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,18 הרא"ה  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמעון לביא, עו"ד, מפרק
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מאי י. מ. סחר נציגויות בע"מ
)ח"פ 51-112616-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 6.1.2013, בשעה 14.00, במשרדי המפרק, שד' 
שאול המלך 35, בית אמריקה, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    עדי-מאיר קרמר, עו"ד, מפרק

יעקב איילון הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-220442-1(

)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 
סומו  יהודה  ברח'   ,15.00 בשעה   ,7.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יעקב איילון אייש, מפרק

טלדור שירותים הנדסיים בע"מ
)ח"פ 51-188539-4(

)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 7.1.2013, בשעה 11.00, במשרד עורכי דין שניצר, 
גוטליב, סאמט ושות', רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  27, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חיים סאמט, עו"ד, מפרק

חי את מושל בע"מ
)ח"פ 51-305018-7(

)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 7.1.2013, בשעה 12.00, במשרדו של עו"ד אברהם 
חנסב, רח' סוקולוב 22, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נוריאל חזני, מפרק

בנצי מטעמים - סחר ושווק בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-277077-7(

)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 
המפרק,  במשרד   ,16.00 בשעה   ,30.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דרך השלום 53, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רונן מוזסון, עו"ד, מפרק

ו.ר. כנרת והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-161153-5(

)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 30.12.2012, בשעה 10.00, במשרד המפרקת, 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חנה,  יד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                               שירי ברימה-חשאי, עו"ד, מפרקת

ה.ת.מ. השקעות )ב.א.( 1999 בע"מ
)ח"פ 51-283953-1(

)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 1.1.2013, בשעה 11.00, ברח' החושלים 6, הרצליה 
פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אסף שלו, עו"ד, מפרק

חלקה 397 בגוש 6045 בע"מ
)ח"פ 51-027398-0(

)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 2.1.2013, בשעה 11.00, במשרד המפרקת, רח' 
8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,  יצחק  לויטן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אהובה עירון, מפרקת
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אקטיב איתי בע"מ
)ח"פ 51-217179-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.1.2013, בשעה 12.30, במשרד המפרק, חצר 
המועצה האזורית גליל עליון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    זהר אלבג, עו"ד, מפרק

מעין ברוך אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-376023-1(

)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 29.1.2013, בשעה 10.30, במשרד המפרק, חצר 
המועצה האזורית גליל עליון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    זהר אלבג, עו"ד, מפרק

סביטר אדומים בע"מ
)ח"פ 51-453761-2(

)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 
ימים   30 חלוף  שלאחר  הראשון  העסקים  ביום  תתכנס  הנ"ל 
ממועד פרסום הודעה זו, בשעה 12.30, במשרד המפרקת, דרך 
אבא הלל סילבר 16, קומה 13, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    ליאורה לוטנברג, עו"ד, מפרקת

היכל חלקה 444 בגוש 6043 בע"מ
)ח"פ 51-026322-1(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, רח' 
יהודה המכבי 95, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ליאור רווח, עו"ד, מפרק

שווק - די - אור מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בע"מ
)ח"פ 51-193934-0(

)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 התע"ש  ברח'   ,10.00 בשעה   ,13.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  סבא,  כפר  הפעמון,  בניין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חיים ינקוביץ, עו"ד, מפרק

מפעלי אנקורי קריות בע"מ
)ח"פ 51-329143-5(

)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 
 ,113 הירקון  ברח'   ,10.00 בשעה   ,15.1.2013 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.

                                    אביבה הבר, מפרקת

כרטא סחר בע"מ
)ח"פ 51-091572-1(

)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 21.1.2013, בשעה 13.00, במשרד המפרק, רח' 
שלומציון המלכה 18, ירושלים, טל' 02-6245245, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    יוסף ארנון, עו"ד, מפרק

כנה הוצאת ספרים בע"מ
)ח"פ 51-087288-0(

)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 21.1.2013, בשעה 13.00, במשרד המפרק, רח' 
שלומציון המלכה 18, ירושלים, טל' 02-6245245, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    יוסף ארנון, עו"ד, מפרק
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פיינשטיין - ייעול ארגוני בע"מ
)ח"פ 51-467054-6(

)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 30.12.2012, בשעה 12.00, במשרד פיינשטיין, 
ירון גבר ושות' - משרד עורכי דין ונוטריונים, רח' דרך חברון 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,101
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלישבע חן, עו"ד, מפרקת

בית אבן גבירול 125 בע"מ
)ח"פ 51-013017-2(

)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 
 ,129 גבירול  אבן  ברח'   ,19.00 בשעה   ,31.12.2012 ביום  תתכנס 
המראה  המפרקים,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו, 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                        יוסי בוקאי          לוסי אגיון

ם י ק ר פ מ             

ש.ב. נפטון אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-357418-6(

)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 1.1.2013, בשעה 10.00, 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

רלסייף בע"מ
)ח"פ 51-298438-6(

)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 8.1.2013, בשעה 9.00, ברח' ספיר יוסף 7, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נתן ברנשטיין, מפרק

קשת תשלובת טקסטיל בע"מ
)ח"פ 52-003015-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל 
רדיאנו  עו"ד  במשרד   ,10.00 בשעה   ,27.12.2012 ביום  תתכנס 
בטאט ושות', רח' יגאל אלון 65, קומה 6, תל אביב, טל' 7615909-
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,03-7615905 פקס'   ,03
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גיא בטאט, עו"ד, מפרק

קנדו טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-246572-5(

)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 
המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,13.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' דיזנגוף 50, מגדל על, קומה 18, תל אביב, לשם הגשת דוח 
ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                תפארת דמתי-קולה, עו"ד, מפרקת

שליחות עליונה יעוץ, ניהול ושירות בע"מ
)ח"פ 51-279882-8(

)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 15.12.2012, בשעה 16.00, ברח' חברון 2, תל 
אביב 63455, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אתי חסיד, עו"ד, מפרקת

ציליאדס בע"מ
)ח"פ 51-470995-5(

)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 27.12.2012, בשעה 16.00, ברח' איסרליש 22, 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיטל לוי, מפרקת
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אפי קובה בטחון ישראלי בע"מ
)ח"פ 51-304085-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,23.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפי קובה, מרח' 

הארבעה 10, תל אביב, טל' 03-5620563, 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 26.2.2013, בשעה 
16.00, במשרד עו"ד טישמן פריצקי לוין צדוק ושות', 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.
                                    אפי קובה, מפרק

מדיה צ'ק בע"מ
)ח"פ 51-349604-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,21.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
גודריץ',  ולמנות את איאן  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין 

כפר ורבורג 70998, טל' 050-5272980, 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.

 ,27.2.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
מגדל  דין,  עורכי  משרד  ושות',  שיוו  שריר,  אצל   ,12.00 בשעה 
עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 39, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    איאן גודריץ', מפרק

מוסך י. שקד החזקות )1999( בע"מ
)ח"פ 51-280247-1(

)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 7.10.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי צימרינג, ת"ז 
למפרק  אביב,  תל   ,120 אלון  יגאל  מרח'   ,40888 מ"ר   ,037629664

החברה.

מכונים הישראליים לבתי ספר בוקר בע"מ
)ח"פ 51-050128-1(

)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 
 ,113 הירקון  ברח'   ,11.00 בשעה   ,15.1.2013 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.
                                    אביב הבר, מפרקת

ד"ר רחל שחם בע"מ
)ח"פ 51-438615-0(

)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 
החלטה  התקבלה   ,22.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
שחם,  רחל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 

מקיבוץ ניצנים, 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.

 ,24.2.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד ארז שחם, רח' גולומב 75, הרצליה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    רחל שחם, מפרקת

גלאט גולד דינר )כשר-ישראל( )1997( בע"מ
)ח"פ 51-252919-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,19.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור פרי, 

מרח' בני בנימין 15, אבן יהודה, למפרק החברה.

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

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

 ,26.2.2012 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.

                                    ליאור פרי, עו"ד, מפרק
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כימיטל בע"מ
)ח"פ 51-104074-3(

)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 
החלטה  התקבלה   ,16.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל אסיאס, 

מרח' דניאל מוריץ 22, 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.

 ,18.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 18.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    טל אסיאס, עו"ד, מפרק

עוזי וחזי חומרי בניין )2005( בע"מ
)ח"פ 51-373180-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,16.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוזי ביטרמן, מרח' 

המוביל 5, כפר סבא, טל' 09-7655160, 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.

 ,18.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרד עו"ד דניאל-דני יעקב, רח' התותחנים 4ב, 
כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עוזי ביטרמן, מפרק

אקונומסט4יו
)ח"פ 51-440775-8(

)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 
החלטה  התקבלה   ,18.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
בנישטי,  רועי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
למפרק   ,050-8788041 טל'   ,49925 מעש  כפר   ,24 השלושה  מרח' 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.3.2013, 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.

                                    שי צימרינג, עו"ד, מפרק

גילי כהן ניהול נדל"ן והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-424037-3(

)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 
החלטה  התקבלה   ,23.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דויטש, 

מרח' אבא הילל סילבר 12, 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.

 ,12.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.

                                    אשר דויטש, עו"ד, מפרק

א.ק פירות-גידול, אריזה ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-294323-4(

)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 
החלטה  התקבלה   ,17.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ניר רויט, 

מרח' המתכת 2, חדרה, 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.

 ,17.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.

                                    ניר רויט, רו"ח, מפרק
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ח.ז.ק בטחון ישראלי בע"מ
)ח"פ 51-414456-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,21.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זכר בנימינוב, ת"ז 

314521139, מרח' השקד 708, אור עקיבא, 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.

 ,21.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    זכר בנימינוב, מפרק

נופי אורנים בע"מ
)ח"פ 51-195894-4(

)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 30.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה קלין, ת"ז 54922158, 

מרח' האחוה 161, מעלה מכמש, 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.

אריה קלין, מפרק

רוחש בע"מ
)ח"פ 51-329399-3(

)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 23.9.2012, התקבלה החלטה 
קמליאן,  ג'אנה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
100, ת"ד 52662, תל אביב,  ת"ז 011056116, מרח' החשמונאים 

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.

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.

 ,18.2.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, אצל עו"ד אלדד פצ'ה, רח' דרך מנחם בגין 6, פתח 
תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רועי בנישטי, מפרק

גורמן שני בע"מ
)ח"פ 51-322490-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,23.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון שני גורמן, 
מרח' משה סנה 13, רעננה 43728, טל' 03-9411654, 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.

 ,20.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדו של עו"ד משה א' הרציג, רח' החשמונאים 
90, קומה ד', תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שרון שני גורמן, מפרק

לנקול מכירות ויזמות בע"מ
)ח"פ 51-468599-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,21.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ולדימיר קזייב, 

מרח' החצב 13, בני עי"ש, 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.

 ,21.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.

                                    ולדימיר קזייב, מפרק



ילקוט הפרסומים 6495, כ"ו בחשוון התשע"ג, 11.11.2012 852

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.

 ,28.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, אצל עמי כהן, 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.

                                    יאיר כהן, מפרק

גן בתיה תדלוק בע"מ
)ח"פ 51-112127-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,28.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל בירנבוים, 

מרח' השומרון 12, אבן יהודה, טל' 050-6315411, 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 
בשעה 10.00, 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.

                                    שמואל בירנבוים, מפרק

נוות בית י.ח בע"מ
)ח"פ 51-433412-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,25.10.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע חסידה, 

מרח' פנחס בן יאיר 23, אלעד, 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.

 ,25.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.30, 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.

                                    יהושע חסידה, מפרק

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

ג'אנה קמליאן, עו"ד, מפרק

עולם המקדש בע"מ
)ח"פ 51-219724-5(

)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 23.9.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניל וייסברוד, ת"ז 

17735762, מרח' הנשיא 7, ירושלים, 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.

ניל וייסברוד, מפרק

דרבי שרותי מזון בע"מ
)ח"פ 51-341598-4(

)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 30.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר ניניו, ת"ז 55550479, 

מרח' דרך האיילות 4, גני תקווה, 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.

אבנר ניניו, מפרק

יאיר כ. - מזון ומשקה בע"מ
)ח"פ 51-344886-0(

)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 24.1.2011, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר כהן, מרח' שרת 5/3, 

כפר סבא, טל' 054-7515534, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

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

 ,24.2.2013 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.

                                    שמעון בן עזרא, מפרק

מוני שרותים ימיים בע"מ
)ח"פ 51-390545-5(

)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 
החלטה  התקבלה   ,25.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שבתאי טל, 
מרח' ז'בוטינסקי 5, בית אבגד, קומה 13, רמת גן, טל' 03-5184186, 

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.

 ,28.2.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שבתאי טל, עו"ד, מפרק

אי.בי.אם. זכוכית בע"מ
)ח"פ 51-444634-3(

)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 
החלטה  התקבלה   ,25.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תמיר לוי, 

מרח' ישעיהו 24, חדרה, טל' 04-6265455, 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.

 ,28.2.2013 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.

                                    תמיר לוי, עו"ד, רו"ח, מפרק

סיניבר שיווק בע"מ
)ח"פ 51-183936-7(

)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  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
כללית של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.10.2012, התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 
סינובר, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 

09-9477080, 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.

 ,21.2.2013 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.

                                    שלמה סינובר, מפרק

טגויא בע"מ
)ח"פ 51-349100-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,21.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם יחיא, 

ממושב בית עזרא, משק 17, נייד 052-6224925, 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.

 ,21.2.2013 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.

                                    אברהם יחיא, מפרק

עגונות בע"מ
)ח"פ 51-369898-5(

)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 
החלטה  התקבלה   ,24.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון בן עזרא,  

מרח' הצדף 3, הרצליה, טל' 052-5552991, למפרק החברה.
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החלטה  התקבלה   ,25.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרגרט אבו 

רחמון, מרח' דרור 10, עכו, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.3.2013, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מרגרט אבו רחמון, עו"ד, מפרקת

מאי מרקט ס.ח. שווק וסחר
)ח"פ 51-306611-8(

)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 
החלטה  התקבלה   ,25.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרגרט אבו 

רחמון, מרח' דרור 10, עכו, 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.

 ,20.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
רח' העמל 19, עכו, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי החברה, 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    מרגרט אבו רחמון, עו"ד, מפרקת

אלול ג'י.או.אס בע"מ
)ח"פ 51-150248-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.12.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חיים סאמט, 

מרח' מנחם בגין 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.

חיים סאמט, עו"ד, מפרק

אלירז אלרם יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-409217-0(

)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 22.10.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין, 
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   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 1.3.2013, 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.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

פירמידה )פ.ס( בע"מ
)ח"פ 51-340456-6(

)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 28.10.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין, 
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   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.

 ,10.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

מאי מרקט טמרה בע"מ
)ח"פ 51-384505-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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ש.י.א.ר. בניה ותשתיות בע"מ
)ח"פ 51-413259-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.10.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף מסיקה, ממרכז 

עזריאלי 1, קומה 46, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אסף מסיקה, מפרק

נכסי אל רות בע"מ
)ח"פ 51-222076-5(

)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 22.10.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליהוד יערי, 

ת"ז 010386118, מרח' ישראל'ס 9, 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.

אליהוד יערי, עו"ד, מפרק

תרכיבי בית דגן בע"מ
)ח"פ 51-032949-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.10.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קשת פרתם, מרח' בזל 

5, פתח תקוה, 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.

קשת פרתם, עו"ד, מפרקת

עפר קרני יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-114662-3(

)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 31.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עפר קרני, מרח' ז'בוטינסקי 

1, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עפר קרני, מפרק

ש.א.מ. מחשבים וצעצועים בע"מ
)ח"פ 51-334538-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.5.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסתר פרץ, מרח' מעפילי 

אגוז 10/1, בית שמש, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 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.

אסתר פרץ, מפרקת

גל - מור חברה לשיווק צעצועים בע"מ
)ח"פ 51-322354-5(

)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 31.5.2012, התקבלה החלטה 
 ,28 ממשק  פרץ,  משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

צלפון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה פרץ, מפרק
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איי ג'יי ליינס בע"מ
)ח"פ 51-432851-7(

)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 23.10.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריק גינזבורג, מרח' 

ויצמן 2, 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.

אריק גינזבורג, עו"ד, מפרק

ארלדן ייזום )1984( בע"מ
)ח"פ 51-103560-2(

)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 23.10.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אחיסף פוזס, 
ת"ז 043463595, מבניין המגדל, קומה 16, הגן הטכנולוגי, מלחה, 

ת"ד 2319, ירושלים, 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.

אחיסף פוזס, עו"ד, מפרק

סייטוס טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-432079-5(

)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 24.10.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך קוור, ת"ז 22266977, 

מרח' אושה 5, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ברוך קוור, מפרק

אדם מוצרים רפואיים בע"מ
)ח"פ 51-086349-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.10.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קשת פרתם, מרח' בזל 

5, פתח תקוה, 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.

קשת פרתם, עו"ד, מפרקת

ל.ל.ש. נכסים בע"מ
)ח"פ 51-190588-7(

)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 22.10.2012, התקבלה 
בנד,  שלי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
ממשרד שביט, בר–און, גלאון, צין, יגור ושות' - עורכי דין, דרך 

מנחם בגין 52, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שלי בנד, עו"ד, מפרקת

ק.ל.ל. נכסים בע"מ
)ח"פ 51-189969-2(

)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 22.10.2012, התקבלה 
בנד,  שלי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
ממשרד שביט, בר–און, גלאון, צין, יגור ושות' - עורכי דין, דרך 

מנחם בגין 52, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שלי בנד, עו"ד, מפרקת
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קומפוזיה בע"מ
)ח"פ 51-347393-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.10.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל הרמן, אצל עו"ד 

ש. פרידמן ושות', רח' ויצמן 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.

גיל הרמן, עו"ד, מפרק

ברוך גוטמן בע"מ
)ח"פ 51-067746-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.10.2012, 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 
גוטמן, ת"ז 50258060, מרח' החלוצים 4, הוד השרון 45287, טל' 

052-3513970, 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.

אברהם גוטמן, מפרק

דיסקברי פרו בע"מ
)ח"פ 51-211369-7(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.10.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב סולמי, 

מרח' לינקולן 20, תל אביב 67134, 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.

יניב סולמי, עו"ד, מפרק

ב.מ.ס. בוגנים בע"מ
)ח"פ 51-274538-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.10.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שושנה כהן שפירא, 

מרח' המייסדים 62, זכרון יעקב, 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.

שושנה כהן שפירא, עו"ד, מפרקת

אומניגייד ישראל בע"מ
)ח"פ 51-411578-1(

)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 24.10.2012, התקבלה החלטה 
רוסטובסקי,  איאן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' יצחק שדה 17, 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.

איאן רוסטובסקי, עו"ד, מפרק

מודלים סטטיסטיים בע"מ
)ח"פ 51-336822-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.10.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רבקה רוטשילד, מרח' 

הרא"ה 6, רמת גן, 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.

רבקה רוטשילד, עו"ד, מפרקת
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שכל  לאחר   ,21.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
עמיהוד נוימן, ת"ז 8018590, מרח' הנגב 6, ראשון לציון, למפרק 

החברה.
עמיהוד נוימן, מפרק

דגני-קישון נכסים ובנין בע"מ 
)ח"פ 51-418044-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,21.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
צבי דגני, ת"ז 005586664, מרח' רוטשילד 79, פתח תקוה, למפרק 

החברה.
צבי דגני, מפרק

מעגל נשים 17 
)ע"ר 58-043059-3(

)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, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,14.10.2012 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את ריקי קראוס, אצל עו"ד גיל צבע, 

רח' ה' באייר 64, 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.

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

ריקי קראוס, מפרקת

מכלל הדפסות אומנותיות ומסחריות בע"מ
)ח"פ 51-144598-3(

)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 21.3.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שגיא וקסלמן, מרח' 

רוטשילד 45, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שגיא וקסלמן, עו"ד, מפרק

ספורט ורטהיימר )2005( בע"מ
)ח"פ 51-373675-1(

)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 28.10.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב סולמי, 

מרח' לינקולן 20, תל אביב 67134, 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.

יניב סולמי, עו"ד, מפרק

מקסימום גלובל בע"מ
)ח"פ 51-297237-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.10.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכאל פרתם, מרח' 

רמב"ן 19, ירושלים, 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.

מיכאל פרתם, עו"ד, מפרק

טנדורי בע"מ 
)ח"פ 51-149934-5(

)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 
לאחר   ,25.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את וינוד פושקרנה, ת"ז 11926326, מרח' שלונסקי 18, הרצליה, 

למפרק החברה.
וינוד פושקרנה, מפרק

מתכות שטיל - נאמן בע"מ 
)ח"פ 51-107650-7(

)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 
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אליעזר טקל בע"מ
)ח"פ 51-143425-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.8.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  כהן,  פנחס  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 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.

פנחס כהן, עו"ד, מפרק

מילושרד השקעות בע"מ
)ח"פ 51-251841-6(

)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 26.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואל קינן, מרח' מוזס 

13, 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.

יואל קינן, עו"ד, מפרק

אמ.די.אמ. ייבוא משקאות בע"מ
)ח"פ 51-444236-7(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.8.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא פן, מרח' 
המנופים 8, ת"ד 12194, הרצליה פיתוח 46733, טל' 09-9568990, 

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.

גיא פן, עו"ד, מפרק

סטרט קיו בע"מ
)ח"פ 51-451697-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.7.2011, התקבלה החלטה 
זילברמן,  יעקב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
טל'  חיפה,   ,33979 ת"ד   ,84 העצמאות  מדרך   ,038658035 ת"ז 

04-8667721, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב זילברמן, עו"ד, מפרק

ש.א.אלמגור יזמות שווק ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-265703-2(

)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 10.7.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  סימון,  ניב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

026628222, מרח' משה לוי 11, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניב סימון, עו"ד, מפרק

ארזה מתכות )1998( בע"מ
)ח"פ 51-268621-3(

)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 13.8.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  וייסבלום,  אריה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ההשכלה 3, כפר סבא, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריה וייסבלום, מפרק
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ששון הובלות בע"מ
)ח"פ 51-106518-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.10.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל פוקס-חנינה, 

מרח' רמז 25, גדרה, למפרקת 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.

מיכל פוקס חנינה, עו"ד, מפרקת

רוז - מסחר בכלי מטבח ומתנות בע"מ
)ח"פ 51-397812-2(

)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 10.10.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נעם אפשטיין, ת"ז 
טל'  ביאליק,  קרית   ,5552 ת"ד   ,63 גוריון  בן  מרח'   ,23028145

04-8733144, 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.

נעם אפשטיין, עו"ד, מפרק

י.ע.ר.ט סחר ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-377345-7(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.10.2012, התקבלה 
יחיא  ולמנות את עו"ד חאג  החלטה לפרק את החברה מרצון 

מוחמד, מת"ד 608, טייבה 40400, 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.

חאג יחיא מוחמד, עו"ד, מפרק

מאטריס בע"מ
)ח"פ 51-359429-1(

)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 10.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יגיל מרון, מרח' פל ים 

15א, ת"ד 353, חיפה 31002, 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.

יגיל מרון, עו"ד, מפרק

חנן עמית חברת עורכי דין )ח.ע( 2009
)ח"פ 51-430389-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.9.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  עמית,  חנן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

003724622, מרח' בלוך 42, 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.

חנן עמית, עו"ד, מפרק

פרו–טק–טים אקזקיוטיב פרוטקשן בע"מ
)ח"פ 51-187602-1(

)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 2.10.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יובל שמש, 
ת"ז 027170901, מרח' סוקולוב 78, ת"ד 5665, הרצליה, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יובל שמש, רו"ח, מפרק



861 ילקוט הפרסומים 6495, כ"ו בחשוון התשע"ג, 11.11.2012

נכסי ברונו בע"מ
)ח"פ 51-275257-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.10.2012, התקבלה החלטה 
גילבאי,  אלי  עו"ד  ד"ר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' החשמונאים 100, 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.

ד"ר אלי גילבאי, עו"ד, רו"ח, מפרק

ביטויים של אהבה בע"מ
)ח"פ 51-357310-5(

)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 16.10.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהרן זרגרי, מרח' לוי 

משה 11, ראשון לציון, 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.

אהרן זרגרי, עו"ד, מפרק

אל.סי.אר.פי - לאומי קרדיט ריסק פרודקטס בע"מ
)ח"פ 51-305547-5(

)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 17.10.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  דותן,  אייל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

014977516, משד' רוטשילד 76-74, 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 דותן, עו"ד, מפרק

דוד ארבוב אינטרנשיונל דיימונדס בע"מ
)ח"פ 51-185322-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.10.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד ארבוב, ת"ז 004338992, 

מרח' ז'בוטינסקי 1, 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.

דוד ארבוב, מפרק

עגלי טל בע"מ
)ח"פ 51-417663-5(

)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 15.10.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף אוריין, 

מרח' הגדוד העברי 10, אשקלון, 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 אוריין, מפרק

ס.ר.ל.מ חברה לבניין ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-351488-5(

)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 15.10.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפי סאינה, ממושב משמר 

הירדן, 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.

רפי סאינה, מפרק
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ש. דוידסון מגע בע"מ
)ח"פ 51-144741-9(

)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 18.10.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון דוידסון, ת"ז 

022591408, מרח' הברושים 5, זכרון יעקב, 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.

רון דוידסון, מפרק

קירור שלומי אריה בע"מ
)ח"פ 51-340204-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.10.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזרא אריה, ת"ז 

058865858, מרח' קרן היסוד 49, 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.

עזרא אריה, מפרק

פנג ייצור ושווק מוצרי תינוקות בע"מ
)ח"פ 51-097416-5(

)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 18.10.2012, התקבלה החלטה 
 ,7720626 ת"ז  פנג,  יאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' אלכסנדר 4, 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.

יאיר פנג, מפרק

מוניות הקאנטרי מבשרת בע"מ
)ח"פ 51-444589-9(

)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 17.10.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכאל דבורין, מרח' 

בן יהודה 34, מגדל העיר, ירושלים, 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.

מיכאל דבורין, עו"ד, מפרק

רלסייף בע"מ
)ח"פ 51-298438-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.10.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן ברנשטיין, מרח' ספיר 

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.

נתן ברנשטיין, מפרק

גו דאו בע"מ
)ח"פ 51-467097-5(

)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 18.10.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גל ליאור, ת"ז 024884215, 

מרח' הזית 167, מושב יציץ, 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.

גל ליאור, מפרק
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הגשמה מעלות הארץ 2012
)ש"מ 55-024623-5(

הודעה על הוספת שותף

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,11.7.2012 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
נוסף השותף המוגבל שמואל גודל, ת"ז 054267489, מרח' אבן 

גבירול 12, קרית אונו.

    מיכאל שינובר, עו"ד

      בא כוח השותפות

הגשמה מעלות הארץ 2012
)ש"מ 55-024623-5(

הודעה על הסרת שותף

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,2.9.2012 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
רחל  מרח'   ,057807315 ת"ז  כץ,  אבנר  המוגבל  השותף  הוסר 

המשוררת 10, כפר סבא, מהשותפות.

מיכאל שינובר, עו"ד    

     בא כוח השותפות

הגשמה תמ"א 238 הרצליה 1015
)ש"מ 55-024714-2(

הודעה על הוספת שותפים

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,11.7.2012 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 

נוספו השותפים המוגבלים אל השותפות כמפורט להלן:

       כתובתמס' זהותשם שותף מוגבל

רח' מבצע דני 54, ראשון 064907637איתן דוידי
לציון

רח' קשת 60, רעות053423653עודד בר זיו

רח' לבונה 12, גבעת זאב026868950חיים בן הרוש

רח' מצפה 13/5, גבעת 068417674מרדכי לוי
זאב

רח' הנרייטה סולד 12, 000014779צבי פיים
רמת השרון

רח' המעורר 16, גבעתיים010918977צפורה זוופשטון

רח' יקינטון 43, חיפה043335066יששכר מורד

רח' עובדיה 3, ירושלים032582983שלמה בלזם

שד' הנשיא 8, חיפה003990330יוסף ולד

רח' שפת אמת 33, בית 040860322חנוך הולצמן
שמש

רח' סמטת התותחנים 5, 035779412שלומי אורנשטיין
גן יבנה

רח' בעל השאילתות 18, 054958723גבע ראפ
ירושלים

סמארט אימאג' בע"מ
)ח"פ 51-322482-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.10.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר פלבינסקי, 

מרח' הצנחנים 28, 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.

מאיר פלבינסקי, מפרק

שורץ לוסטיג הקרנות וידאו בע"מ
)ח"פ 51-143188-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה

 15.10.2012 מיום  החברה  באסיפת  הודעה  בזה  נמסרת 
מפרק  להבא  יהיה   ,052755055 ת"ז  לוסטיג,  יעקב  כי  הוחלט 
ת"ז  שוורץ,  מרדכי  השני,  והמפרק  מאחר  החברה,  של  יחיד 

043631480, הלך לעולמו.
גרשון לב, עו"ד

בני ברית לשכת מילוא - חולון 
)ע"ר 58-045438-7(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,11.7.2012 ביום  שהתכנסה 
 ,6 אביבים  מרח'  ניסן שאלתיאל,  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

חולון, 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.

ניסן שאלתיאל, מפרק

 

ביזנס נט - מידע מקוון בע"מ
)ח"פ 51-285495-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרק

 ,17.10.2012 מיום  בכתב  בהחלטה  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
קיבלה בעלת המניות של החברה החלטה להחליף את מפרק 
ת"ז  יאיר,  בן  אריק  את  תחתיו  ולמנות  אבירן,  אהוד  החברה, 

027148998, מרח' שוקן 21, תל אביב, למפרק החברה.

אריק בן יאיר, מפרק
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         כתובתמס' זהותשם שותף מוגבל

רח' לבונה 12, גבעת זאב026868950חיים בן–הרוש

רח' דפנה 18, תל אביב035818772שרון לנדמן

מיכאל שינובר, עו"ד    

    בא כוח השותפות

הגשמה אקסלרדיו 1009
)ש"מ 55-024509-6(

הודעה על הוספת שותפים

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 14.10.2012, 

נוספו השותפים המוגבלים אל השותפות כמפורט להלן:

          כתובתמס' זהותשם שותף מוגבל

רח' אודם 1/8, מודיעין032972390אסף דוד

רח' רמח"ל 12ב, פתח 025320938איתן וייסמן
תקוה

רח' נג'ארה 23, ירושלים000166488אילנה צין

רח' המייסדים 8, קרני 046520748דב דולב
שומרון

רח' הזיתים 12, גבעת 012284378אברהם רבינוביץ
שמואל

רח' שלום אש 12, תל 058063728יואב לבני
אביב

רח' העמק 33, כפר סבא027140441חנה פרלין

רח' רופין 5, כפר סבא047515564אורי שמש

רח' גולומב 29, גבעתיים009869363פדר רלה

רח' חדרה 5, פתח תקוה029494184אורן ורדי

רח' דיסקין 34/15, 050229582יהושע גרינפלד
ירושלים

רח' אבן שמואל 3/156, 000693584בן ציון קפלן
ירושלים

רח' צאלה 3, מיתר310176003מיכאל ג'פרי קורץ

רח' הרב שך 11, בני ברק003310705זאב גורן

רח' יונתן בן עוזיאל 71, 029436359טל קדמי
אלעד

רח' ביאליק 6/2, כפר 301547451משה בכר
סבא

הגשמה אקסלרדיו 
בי"ת, שותפות 

מוגבלת

רח' ויצמן 34, כפר סבא55-024585-6

מיכאל שינובר, עו"ד    

     בא כוח השותפות

       כתובתמס' זהותשם שותף מוגבל

גבעת יואב, רמת גן033904699אבירם בר

רח' אוגרית 26, תל אביב007878523ירון לבנשטיין

רח' תל חי 44/22, כפר 024546764נמרוד שאולסקי
סבא

רח' נחום סוקולוב 132, 066419532ליאור יהודה
חולון

רח' מבצע דני 54, ראשון 064907637איתן דוידי
לציון

מיכאל שינובר, עו"ד    

    בא כוח השותפות

הגשמה בנדה בן אליעזר 1013
)ש"מ 55-024620-1(

הודעה על הוספת שותפים

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,20.9.2012 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 

נוספו השותפים המוגבלים אל השותפות כמפורט להלן:

         כתובתמס' זהותשם שותף מוגבל

רח' הדר 34, כפר סבא055367676יצחק גרינפלד

רח' כ"ח באייר 30, אלון 012977997בן–ציון רודל
שבות

רח' אבא ברדידוב 20, 067597492שמעון ביטון
פתח תקוה

רח' שלונסקי 12, נאות 017013095דליה טופל
אפקה

רח' נתיב, אופקים059784777גלית דיאמנט

רח' עמנואל הרומי 5/20, 039076773רון ינאי
תל אביב

רח' דקל 55/15, אור 057805392אמיר פישמן
יהודה

רח' קוגלמן 3, פתח תקוה001454289מנחם לאופר

רח' הדרור 16/28, יבנה066134883דנה פרץ

רח' נופר 34, מודיעין059170340משה מנטקה

רח' נחל שניר 13/19, 032322695אורן כהן
קרית אונו

רח' השומר 44, זכרון 006519144דן כהן
יעקב

שועפט, ת"ד 54402, 081071409נאיל עיסה
ירושלים

ת"ד 23, מושב סלעית014928006בר וולף




