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מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות החולים לשנות התקציב 2011 עד 2013
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים 
התקציב(,  שנות   - )להלן   2013 עד   2011 התקציב  לשנות  החולים  בקופות  תמיכה  לצורך  כספים  לחלוקת  מבחנים  בזה 

כמפורט להלן:

תקנה תקציבית מס' 24200317

כללי

ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה( תדון בעניין תמיכה מתקציב משרד הבריאות )להלן - המשרד(,  1. )א( 
בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל(.

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

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

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

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

הגדרות

במבחנים אלה -   .2

"גירעון נצבר לשנת התקציב 2006" - יתרת סכום הגירעונות השנתיים של הקופה, החל בשנת 1999 עד סוף שנת 2006; יתרת 
סכום הגירעונות כאמור במבחנים אלה תיקבע לפי הדוחות השנתיים על תוצאות פעילות קופות החולים שפרסם האגף 

לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים במשרד הבריאות;

"גירעון נצבר לשנת התקציב 2010" - יתרת סכום הגירעונות השנתיים של הקופה, החל בשנת 1999 עד סוף שנת 2010; 
יתרת סכום הגירעונות כאמור במבחנים אלה תיקבע לפי הדוחות השנתיים על תוצאות פעילות קופות החולים 

שפרסם האגף לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים במשרד הבריאות; 

"הסכם ייצוב"- כמשמעותו בסעיף 8;

"חוק ביטוח בריאות" - חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-31994;

"מבחני התמיכה הקודמים" - מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות החולים לשנות התקציב 2008 עד 42010; 

"מחיר בסיס" - מחיר במונחי מדד יוקר הבריאות הממוצע לשנה מסוימת; 

"מספר המבוטחים המשוקלל" - כמשמעותו בסעיף 17 לחוק ביטוח בריאות ולפי דרך החישוב הקבועה בתקנות ביטוח 
בריאות ממלכתי )הקצאה לקופות החולים(, התשנ"ה-51995; 

"עודף שוטף" - יתרת ההכנסה השנתית של הקופה על ההוצאה השנתית של הקופה באותה שנה, כהגדרתן בהסכם 
הייצוב שייחתם בין הקופה לממשלה ויחול בתקופה מבחנים אלה;

"קופה" - קופת חולים, כהגדרתה בסעיף 2 לחוק ביטוח בריאות.

בכל אחת משנות התקציב יעמוד לחלוקה בין כל הקופות סכום של 193.7 מיליון שקלים חדשים, במחירי בסיס  3.    )א( 
לשנת 2010, או סכום אחר שעליו יחליטו משרד הבריאות ומשרד האוצר, בהתאם לחלקה של כל קופה במספר 
המבוטחים המשוקלל ביום 1 ביולי שבכל שנה )להלן - מפתח החלוקה(, ובכפוף לעמידה ביעדי ההוצאות והאיזון 

התקציבי לאותה שנה, כפי שייקבעו לקופה בהסכם ייצוב. 

__________
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 התשנ"ד, עמ' 156.

4   י"פ התשס"ט, עמ' 2339; התשע"א, עמ' 2084.

5   ק"ת התשנ"ה, עמ' 493; התשע"א, עמ' 408.
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נוסף על האמור בסעיף קטן )א(, בשנת התקציב 2011 יעמוד לחלוקה בין כל קופות החולים סכום של 106.6 מיליון     )ב( 
שקלים חדשים; בשנת התקציב 2012 יעמוד לחלוקה בין כל קופות החולים סכום של 195.5 מיליון שקלים חדשים 
מיליון שקלים חדשים; הסכומים   213.2 סכום של  קופות החולים  כל  בין  לחלוקה  יעמוד   2013 ובשנת התקציב 
זה הם  )א(; הסכומים בסעיף קטן  יחולקו בהתאם למפתח החלוקה והתנאים כאמור בסעיף קטן  זה  בסעיף קטן 

במחיר בסיס לשנת 2011. 

בכל אחת משנות התקציב יעמוד לחלוקה בין כל הקופות סכום של 7.3 מיליוני שקלים חדשים, במחיר בסיס לשנת   .4
2010, בכפוף לקיומם של התנאים האלה:

הסכום יחולק בין כלל הקופות שהפעילו תחנות טיפת חלב )להלן - תחנות לרפואת המשפחה( ביישובים באזור   )1(
יהודה ושומרון והתחייבו לשרת במסגרתן את כלל מבוטחי הקופות שאינן מפעילות תחנה לרפואת המשפחה 
באותו יישוב או ביישוב אחר באזור יהודה ושומרון שבו הם מתגוררים, ולספק להם את כלל השירותים המסופקים 
בתחנות לרפואת משפחה של המדינה, על פי נוהלי משרד הבריאות, וזאת עד תום שנת 2013 לפחות; חלוקת 
שחיסנה  משנה  פחות  בני  התינוקות  מספר  שבין  ליחס  בהתאם  שנה,  לכל  ביחס  תיעשה,  הקופות  בין  הסכום 
כל אחת מן הקופות בתחנות לרפואת המשפחה שהופעלו כאמור, בכל החיסונים המסופקים בתחנות לרפואת 
בני  הפעוטות  כלל  מספר  לבין  הבריאות,  משרד  לנוהלי  בהתאם  האמורה  הגיל  לקבוצת  המדינה  של  משפחה 
הסכום  שנה;  באותה  הקופות  כלל  ידי  על  כאמור  לרפואת המשפחה שהופעלו  בתחנות  למטה משנה שחוסנו 
יחולק לתחנות לרפואת המשפחה כאמור שנפתחו עד יום י' באדר ב' התשס"ז )28 בפברואר 2007(, ואשר הופעלו 
כדין, וזאת בעבור הפעלתן בתקופה שמיום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2011( עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 

בדצמבר 2013(; 

הסכום שיינתן בעד כל תינוק מחוסן כאמור בפסקה )1( לא יעלה, ביחס לכל אחת מהפסקאות, על 1,555 שקלים     )2(
חדשים, במונחי מחיר בסיס לשנת 2010. 

בכל אחת משנות התקציב יעמוד לחלוקה בין כל הקופות סכום של 84.4 מיליון שקלים חדשים, במונחי מחיר  5. )א( 
בסיס לשנת 2010, לשם עידוד צמצום הגירעון הנצבר או לשם שיפור היציבות הפיננסית, בכפוף לאמור להלן לגבי 

השנים 2012 עד 2013: 

העברת הסכום לכל קופה תותנה בהשגת עודף שוטף בשיעור של 0.3% לפחות מסך הכנסות הקופה בהתאם   
להוראות חוק ביטוח בריאות בשנה שבעדה ניתנת התמיכה או בשיעור של 15% לפחות מהגירעון  הנצבר של 
הקופה לשנת התקציב 2010, לפי הנמוך מביניהם )להלן - יעד צמצום הגירעון הנצבר(; הסכום שיוקצה לכל קופה 
בעד אותה שנה ייקבע על פי החלק היחסי מן הסכום האמור בהתאם למפתח החלוקה, ויועבר למטרה של צמצום 

גירעונות נצברים בלבד.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, לא הפחיתה קופה בשנת התקציב 2012  את גירעונה הנצבר כאמור בסעיף קטן )א(,    )ב( 
תהיה זכאית הקופה לקבל בשנה העוקבת את הסכום שהיתה זכאית לקבל בעבור אותה שנה, ובלבד שבשנה 

העוקבת עמדה הקופה ביעד צמצום הגירעון הנצבר של השנה העוקבת וגם של השנה שקדמה לה.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, קופה שאין לה גירעון נצבר תהיה זכאית לתמיכה האמורה, ובלבד שהיה לה עודף    )ג( 
שוטף בשנה שבעדה ניתנת התמיכה. 

בשנות התקציב יעמוד לחלוקה בין כל הקופות סכום של 12 מיליון שקלים חדשים, במחירים שוטפים, לצורך הטמעת   .6
נוהל בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי בקופות החולים, בהתאם לחוזר סמנכ"ל קופות חולים מספר 

14/2011, מיום 19 בדצמבר 2011 )להלן - נוהל SOX(, בכפוף לאמור להלן:

 31 יום  עד  חוזר   SOX בנוהל  עמדו  אשר  הקופות  בין  שווה  באופן  יחולק  חדשים  שקלים  מיליוני   6 של  סכום   )1(
בדצמבר 2012; 

סכום של 3 מיליוני שקלים חדשים יחולק בין הקופות שעמדו בסעיף 6.2 לנוהל SOX; חלוקת הסכום בין הקופות   )2(
תיעשה בהתאם לחלקה של כל קופה במספר המבוטחים המשוקלל הממוצע לשנת 2013;

סכום של 3 מיליון שקלים חדשים יחולק בין הקופות שעמדו בסעיף 6.3 לנוהל SOX; חלוקת הסכום בין הקופות   )3(
תיעשה בהתאם לחלקה של כל קופה במספר המבוטחים המשוקלל הממוצע לשנת 2013. 

בכל אחת משנות התקציב יעמוד לחלוקה בין הקופות סכום של 59 מיליון שקלים חדשים שיחולק בין הקופות שלהן   .7
גירעון נצבר לשנת התקציב 2006; הסכום האמור יחולק בין הקופות בהתאם לשיעור חלקה של כל קופה בסכום היקף 
הגירעון של כל הקופות ויותנה לגבי שנות התקציב 2012 ו–2013 בעמידת הקופה ביעד צמצום הגירעון הנצבר בשנה 
שבעדה ניתנת התמיכה, כאמור בסעיף 5; לעניין זה, "סכום היקף הגירעון" - היחס שבין הגירעון הנצבר של הקופה 
לשנת התקציב 2006 לבין הכנסותיה של הקופה בהתאם לחוק ביטוח בריאות בשנת התקציב שבעדה ניתנת התמיכה. 
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זכאית להקצבת סכומי תמיכה לפי מבחנים אלה, למעט תמיכה שעניינה הפעלת תחנות לרפואת  קופה לא תהיה   .8
המשפחה ולעניין נוהל SOX, אלא לאחר שהוסכם בינה לבין הממשלה על תכנית לייצובה הכלכלי )להלן - הסכם 
ייצוב(, ובכפוף ליישום ההוראות הקבועות באותו הסכם ובמבחנים אלה; הסכם הייצוב עם כל קופה יגובש בשים לב 
להסכמים אחרים הנערכים לפי מבחנים אלה, ולהסכמים דומים שנערכו עם הקופות בעבר; בהסכם ייצוב ייקבעו, בין 

השאר, מועדי הקצבת סכומי התמיכה על פי מבחנים אלה באופן אחיד, בכפוף למועדי חתימת הסכם הייצוב. 

י"א בטבת התשע"ג )24 בדצמבר 2012(
)חמ 3-1888( 

)חמ 803-35-2012-000059( 
                                                                               בנימין נתניהו

     ראש הממשלה ושר הבריאות

 תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של המשרד להגנת הסביבה במוסדות ציבור
העוסקים בהגנה על בעלי חיים 

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות  החוק(,   - )להלן  התשמ"ה-11985  התקציב,  יסודות  לחוק  3א  לסעיף  בהתאם 
מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של המשרד להגנת הסביבה במוסדות ציבור העוסקים בהגנה על 

בעלי חיים2 )להלן - המבחנים העיקריים(:

תיקון סעיף 11

בסעיף 11 למבחנים העיקריים, בסופו יבוא "ולא יותר מ–300,000 שקלים חדשים למוסד ציבור".  .1

תחילה

תחילתו של תיקון זה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(.  .2

י"ב בטבת התשע"ג )25 בדצמבר 2012(
)חמ 3-1888( 

)חמ 803-35-2012-000057( 

                                          גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה     __________

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

2   י"פ התשס"ט, עמ' 2860.

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון 
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

הנוטריונים,  חוק  לפי  הרישיונות  ועדת  כי  הודעה,  בזה  ניתנת  התשל"ז-11977,  הנוטריונים,  לתקנות  31)א(  לתקנה  בהתאם 
התשל"ו-21976, דנה בישיבתה מיום כ"א בכסלו התשע"ג )5 בדצמבר 2012(, בבקשות עורכי הדין המפורטים להלן ומצאה, כי התמלאו 
במבקשים, לכאורה, תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 2 לחוק האמור, בכפוף להשתתפות בהשתלמות שהכירה בה ועדת הרישיונות.

כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקיים תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק, רשאי 
להגיש לוועדת הרישיונות בתוך שלושים ימים מיום פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב, בשני עותקים לפי מען הוועדה: 

ועדת רישיונות לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, משרד המשפטים, רח' כנפי נשרים 15, בניין התאומים, קומה 2, גבעת 
שאול, ת"ד 34445, ירושלים 91343.

מועד הגשת הבקשהמען משרדשם פרטישם משפחה

 6 בספטמבר 2012ירושליםאנווראבו לאפי

19 בספטמבר 2012נתיבותגיאאבני

12 בספטמבר 2012תל–אביב-יפואלכסנדראברבוך

11 ביולי 2012פתח תקוהטלאברהם

3 בדצמבר 2012גן יבנהמירבאברהם

27 בספטמבר 2012נעלהרןאברהם

31 ביולי 2012חיפהרוןאברמוב

26 ביולי 2012אום אל פחםמופידאגבאריה

31 ביולי 2012קרית מוצקיןדוליאופיר __________
1   ק"ת התשל"ז, עמ' 1724.

2   ס"ח התשל"ו, עמ' 196.
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13 במאי 2012תל–אביב-יפודודאור-חן

18 בנובמבר 2012אשדודעדיאורן פריאנטי

22 במאי 2012נהריהאוריתאורנים אלוני

9 באוקטובר 2012בני ברקדודאיזק

9 בספטמבר 2012גבעתייםגל ג'קיאיליה

3 בספטמבר 2012רמת גןגליתאילן

10 באוקטובר 2012באקה אל–גרביהסיידאל ביאדסה

27 בספטמבר 2012פתח תקוהגילאלגום

22 בספטמבר 2011רהטמהרןאלהוזייל

9 בספטמבר 2012חיפהעמוסאלון

21 ביוני 2012חיפהויסאםאל–טואפשי

20 במרס 2012בת יםאבישיאליאס

9 בספטמבר 2012רמת גןאפריםאליגולא

9 באוקטובר 2012כוכב יאירגליהאליצור בר נתן

4 ביוני 2012רהטבקריאלפוכארי

2 במאי 2012ראשון לציוןיוסףאלקריף

28 במאי 2012באר שבעשחדהאסד

31 ביולי 2012נתניהיהונתןאפללו

29 באוגוסט 2012תל–אביב-יפובתיהאשורי

11 בנובמבר 2012סח'ניןמונעםבדארנה

14 באוגוסט 2012באקה אל–גרביהבאסלבוואקנה

25 בינואר 2012חיפהפנחסבורשטיין

5 ביוני 2012ירושליםיצחקבורשטין

30 ביולי 2012גבעת שמואלאסףביטון

10 ביולי 2012פתח תקוהדודביטון

2 בספטמבר 2012תל–אביב-יפושיבייזר

11 בנובמבר 2012אשקלוןאופק יעקבבלאיש

8 במאי 2012רמת גןארזבן דוד

3 בספטמבר 2012בני עי"שיצחקבן יצחק

2 בדצמבר 2012חולוןחנהבר יוסף ג'ינו

19 בפברואר 2012נתניהדגניתבר קציר

6 במאי 2012תל–אביב-יפוניר יצחקברודשטיין

4 ביולי 2012רמת גןמאירבר–מוחא

25 בינואר 2012חולוןראובןגבע

28 באוקטובר 2012הוד השרוןרותגבריאל סרור

27 בספטמבר 2012רמת גןעמרגדיש

9 באוקטובר 2012מודיעין-מכבים-רעותאיתי דודגור

18 בנובמבר 2012אילתשיגור

12 בספטמבר 2012נתניהאורלי מיריגז

13 במאי 2012תל–אביב-יפוזאבגיא

9 באוקטובר 2012ירושליםשפרה חנהגיטלמן

3 ביולי 2012חיפהאיגורגלידר

29 בנובמבר 2012יקנעם עיליתשרוןגליק שמעון

30 בינואר 2012רמת השרוןרמי רחמיםגלם

3 בספטמבר 2012מעלה שומרוןשרוןגלסנר
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20 בנובמבר 2012חדרהדןגלעד

28 באוקטובר 2012עפולהזאבגלר

19 באוגוסט 2012ירושליםמאגדגנאים

6 בנובמבר 2012רמת גןיוסיגנון

15 ביולי 2012סח'ניןאבראהיםגנטוס

19 באוגוסט 2012ג'סר א–זרקאחוסיןגרבאן

22 בנובמבר 2012תל–אביב-יפואברהםגרוהר

18 ביולי 2012תל–אביב-יפונירגשרי

11 בספטמבר 2012כפר מנדאולידדאבט

6 במאי 2012חיפהאיובדאוד

11 בספטמבר 2012כפר כנאעלאדביאת

2 בדצמבר 2012אודיםאורהדגן לילוב

17 במאי 2012חדרהויקטורדהן

15 באוגוסט 2011חולוןעופרדהרי

8 בנובמבר 2012באר שבעמיכהדוד

5 באוגוסט 2012אזורויקטוריהדוידוב

21 במרס 2012תל–אביב-יפוקרןדולב-לבנדה

12 במרס 2012אשקלוןענתדיין

9 בספטמבר 2012תל–אביב-יפושידיל

4 ביולי 2012עכוחלאדכור

6 בנובמבר 2012קרני שומרוןיוסףדנציגר

27 בספטמבר 2012הרצליהחנהדקל אלבז

10 ביולי 2012עכוירוןהוברמן

2 בספטמבר 2012נתניהשיהולנדר גרוס

5 באוגוסט 2012תל–אביב-יפוגיאהילר

9 בספטמבר 2012רמת גןאחיאלהלוי

13 בספטמבר 2012באר שבעזאב אלוןהלפטר

6 בנובמבר 2012רמת גןדן ברוךהלפרט

28 באוקטובר 2012נתניהאיתן דודהס

30 באוגוסט 2012רמת גןעמית משההראל

22 ביולי 2012תל–אביב-יפוערןוגנר

6 בנובמבר 2012בני ברקמנחם מנדיווייס

24 באוקטובר 2011גבעת שמואלליאורה יהודית שרהווינראוב זילכה

1 במאי 2012בית יצחק-שער חפרבמרסלהוולף

7 באוגוסט 2012גבעתירויתווקס

5 באוגוסט 2012תל–אביב-יפואופיר פנחסוייסבן

11 בנובמבר 2012הרצליהאלכסנדרוינוגרדוב

27 בספטמבר 2012אשקלוןאדוארדו פבלווסר

11 בספטמבר 2012תל–אביב-יפומשהורד

27 בספטמבר 2012מעלה אדומיםרוחמה רבקהורצברגר

27 בנובמבר 2012רמת גןאסףורשה

30 באוקטובר 2012ערערהחאלדושאחי

14 ביוני 2012חיפהמריםזוהר

3 בספטמבר 2012נצרתואילזועבי

5 ביוני 2012נצרתעבדאללהזועבי
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29 באוגוסט 2012באר יעקבדניאלהזילבר

8 במאי 2012חיפהצחיזיסמן

15 ביולי 2012פתח תקוהשני-דבורהזמיר

12 ביולי 2012רעננהלורנטזרקה

12 בספטמבר 2012נצרתנסיםחאמד

3 בספטמבר 2012טירהרשדיחאסקיה

12 בספטמבר 2012באקה אל–גרביהחסאםחג אחמד

21 ביוני 2012נצרתאימןחג'ה

11 בספטמבר 2012ראשון לציוןשלמהחוכמה

2 באוגוסט 2012עיילבוןריאדח'ורי

6 בפברואר 2012שפרעםסריח'וריה

9 באוקטובר 2012ירושליםעמרם שמואלחזיזה

7 במאי 2012בני ברקנירחייבי

8 במאי 2012סח'ניןמורסיח'לאילה

22 ביולי 2012כרמיאלעבדאללהח'ליל

11 בספטמבר 2012חדרהרויתחן שגן

27 בפברואר 2012ראשון לציוןמייקלחנאי

6 בנובמבר 2012רמת גןשרוןחנם

17 במאי 2012תל–אביב-יפונירחצרוני

19 באוגוסט 2012אשדודאורליטויזר

20 בנובמבר 2012כפר קרעבדראןטיארה

23 במאי 2012ירושליםבלאליאסין

14 באוגוסט 2012עראבהפאוזייאסין

11 בספטמבר 2012תל–אביב-יפועזראיהודה

29 באוגוסט 2012ירושליםרותיוחנן עובדיה

8 בנובמבר 2012כפר קרעסאאדיחיא

16 ביולי 2012ירושליםאריאלינובסקי

3 בספטמבר 2012עתליתסיגליער

6 במאי 2012תל–אביב-יפויוריירום היימנס

5 בדצמבר 2012גבעת שמואלאילןישינסקי

25 באוקטובר 2012ערערהראאדכבהה

15 בנובמבר 2012תל–אביב-יפואוריכהן

17 ביוני 2012תל–אביב-יפוארזכהן

8 במרס 2012רמת גןשגיאכהן

4 ביולי 2012ג'דיידה-מכרראמזכיאל

10 באוקטובר 2012תל–אביב-יפוהילהכספי נודל

31 במאי 2012אור עקיבאאיה איילתכפיר

22 בנובמבר 2012ירושליםבנימיןכפיר

5 במרס 2012ראשון לציוןאברהםלביא

9 באוקטובר 2012רמת גןאלילוטן

9 באוקטובר 2012אליכיןאורוןלוי

15 בנובמבר 2012רמת גןדור רפאללוי

25 באוקטובר 2012רמת גןיוסףלוי

18 בנובמבר 2012רמת גןמיכאללויט

9 באוקטובר 2012רעננהאיתןלוין
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2 במאי 2012תל–אביב-יפודודלם

25 באוקטובר 2012הרצליהרן חייםלפיד

9 באוקטובר 2012חיפהדרורמאור

9 בספטמבר 2012אשדודדינהמאירוב

20 בנובמבר 2012חיפהאפריםמגיד

11 בספטמבר 2012תל–אביב-יפודפנהמודן

13 במאי 2012תל–אביב-יפודודמויאל

22 בנובמבר 2012רמת גןיעלמולר

5 באוגוסט 2012ירושליםחגימזרחי

22 במרס 2012אשדודיליזבטהמטלס

2 בדצמבר 2012תל–אביב-יפוקתרין אנדריאהמיכאן

2 בדצמבר 2012תל–אביב-יפומרדכימינצר

9 באוקטובר 2012ירושליםיגאלמירון

1 בינואר 2012הרצליהיגאלמירון

3 בספטמבר 2012נשרדניאלמישור

4 ביולי 2012חיפהארזמלכה

22 בפברואר 2012דימונהמשהמלכה

3 ביולי 2012ראשון לציוןברקמלכית

3 בספטמבר 2012חיפהזיידמנסור

6 בספטמבר 2012טירהלואימנסור

1 במאי 2012נתניהיעקב אהרוןמנקין

25 בנובמבר 2012ערערהעומרמסעוד

26 באוגוסט 2012פתח תקוהצבימעין

12 ביולי 2012באר שבעמוחמדמרעי

22 בנובמבר 2012ערערהסמירמרעי

19 באוגוסט 2012פוריידיסרפעתמרעי

2 במאי 2012חולוןדניאלמרקוביץ

28 באוקטובר 2012אשקלוןברקמשה

28 באוקטובר 2012חיפהנסיםנג'אר

3 בספטמבר 2012לוד נמל תעופהגיל שמחהנדל

9 באוקטובר 2012מודיעין-מכבים-רעותשינזרי

28 באוקטובר 2012ירושליםגיתיתנחליאל

15 בנובמבר 2012נס ציונהאורנה נגיהנחמני ארזי

28 באוקטובר 2012חיפהדוריתניסנבאום

15 ביולי 2012ערדעבד אל עזיזנסאסרה

17 ביוני 2012בית שקמהאריהנצר

4 ביוני 2012חיפהפואדנקארה

4 ביולי 2011תל–אביב-יפוחלדסואלחי

2 בדצמבר 2012רמת גןמורסוויל

9 באוקטובר 2012רמת גןשירליסופר

28 במאי 2012רמת גןבועזסילס

19 באוגוסט 2012רמת השרוןכלניתסלטון

2 בדצמבר 2012חיפההישאםסלימאן

21 ביוני 2012נצרתעלאסלימאן

3 בספטמבר 2012נהללאסףסלע
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31 במאי 2012רמת גןאסתרסמל הלפט

29 באוגוסט 2012בסמת טבעוןפיראססעדי

9 באוקטובר 2012פתח תקוהחניתהספקטור

9 באוקטובר 2012עראבהחאתםעאסלה

11 בספטמבר 2012ירושליםאשרףעדוי

31 ביולי 2012נצרתראמחעואד

23 בינואר 2012נהריהדניאלהעוז כהן

31 ביולי 2012ראשון לציוןרינהעותמי דמרי

6 בנובמבר 2012מבשרת ציוןעלאעזאיזה

10 באוקטובר 2012אור יהודהאיילתעטר

15 ביולי 2012כאבולאיימןעיאשה

1 בנובמבר 2012חדרהחאטםעייאט

13 באוגוסט 2012כפר מנדאולידעיסאוי

31 ביולי 2012נצרתגאנםעלא אלדין

13 ביוני 2012תל–אביב-יפועפרהעמידור

20 במאי 2012באר שבעאילןעמית

2 ביולי 2012טירהאוסםעקפה

6 בספטמבר 2012רמלהאליאספאנוס

27 באפריל 2011פתח תקוהנטליהפולג

15 במאי 2012ירושליםמשה אריאלפוס

6 במאי 2012רמת גןאברהםפינגולד

25 באוקטובר 2012חיפההדרפינק טבת

14 באוגוסט 2012כוכב יאירגילרמו נחוםפלדמן

9 באוקטובר 2012הרצליהביוליהפק חלמיש

22 ביולי 2012טורעאןעיסאפראג'

12 במרס 2012תל–אביב-יפוגיאפרבמן

9 באוגוסט 2012כפר יאסיףג'אןפרח

25 באוקטובר 2012סח'ניןג'יריספרח

9 באוקטובר 2012חיפהסבטלנהפריבי

3 ביולי 2012תל–אביב-יפואהובהפרידמן

22 ביולי 2012תל–אביב-יפולירוןפרמינגר

4 ביולי 2012רמת גןמשהפרץ

13 במאי 2012תל–אביב-יפוקרןפרשקר

10 במאי 2012חולוןליליאנהצור

14 באוגוסט 2012רחובותליאורצורף

28 באוקטובר 2012טירהסאידקאסם

15 ביולי 2012ראשון לציוןרונןקגן

15 בנובמבר 2012חיפהמיוריאלקופרמן

3 ביולי 2012אשקלוןחייםקרבר

4 בדצמבר 2012בת יםטימור ישראלקריכלי

12 בספטמבר 2012תל–אביב-יפואריאלקרסיק

10 בספטמבר 2012תל–אביב-יפוליאוררווח

4 ביוני 2012כפר סבאמשהרוזנבלום

13 ביוני 2012תל–אביב-יפועדירוזנבלום

3 ביולי 2012תל–אביב-יפועופר אלכסנדררוזנבלום
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17 ביוני 2012רמת גןעופררוקח

6 במאי 2012רעננהרונירחבי

28 באוקטובר 2012קריית ביאליקאביעדרייפר

22 ביולי 2012חולוןאודירשף

5 באוגוסט 2012תל השומרבנימיןשגיא

25 באוקטובר 2012תל–אביב-יפואברהםשולביץ

2 בדצמבר 2012חיפהנזארשוקייר

21 ביוני 2012רמלהרמזישורוש

31 במאי 2012רמת גןאביהו שלמהשושני

10 ביולי 2012כפר סבאליעדשטרצר

13 באוגוסט 2012כרמיאלאשרףשיח' מוחמד

5 ביוני 2012הרצליהנתןשכטר

21 ביוני 2012נהריהאושרישלוש

27 בספטמבר 2012רחובותגלשמעוני

25 באוקטובר 2012אשקלוןסמדרשמש

9 באוקטובר 2012יהוד-מונוסוןטליהשנברגר

9 באוקטובר 2012תל–אביב-יפועדישניט

31 ביולי 2012קדימהלימורשער

13 באוגוסט 2012אשקלוןאלכסנדרשקלובסקי

11 בנובמבר 2012אשדודעידיתשרביט

8 במאי 2012באקה אל–גרביהסמיחשריטח

2 בספטמבר 2012כפר סבאתרצהשרייבמן

10 באוקטובר 2012אליכיןרביבתירם

ד' בטבת התשע"ג )17 בדצמבר 2012(
)חמ 3-303-ה1( 

                                                                               גיא רוטקופף
                המנהל הכללי של משרד המשפטים

       יושב ראש ועדת הרישיונות

הודעה על מועד מיוחד לבחינה מקצועית א' בשל מבצע "עמוד ענן"
לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות )בקשה לרישיון, בחינות, התמחות 

ואגרות(, התשנ"ז-1997

בהתאם לתקנה 5)ב( לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות )בקשה לרישיון, בחינות, 
ניירות ערך לקיים מועד מיוחד  "עמוד ענן", החליטה רשות  ואגרות(, התשנ"ז-11997, אנו מודיעים בזה כי בשל מבצע  התמחות 

לבחינה מקצועית א'; מועד זה יהיה פתוח לכלל הנרשמים שברצונם לגשת לבחינה זו; המבחן ייערך בתל אביב, במועד כלהלן:

השעה                  התאריך   שם הבחינה

16.30י' באדר התשע"ג  )20 בפברואר 2013( מקצועית א'

הרשמה לבחינות:

ההרשמה תחל בתאריך י"ב בטבת התשע"ג )25 בדצמבר 2012( ותסתיים ביום ט"ו בשבט התשע"ג )26 בינואר 2013(.  -

נבחנים המבקשים להיבחן בבחינה מקצועית א' במועד המיוחד יפעלו לפי הכללים האלה:

מי ששילם בעבר בעבור בחינה מקצועית א' אך לא ניגש אליה, ומעוניין להיבחן במועד המיוחד, ימלא טופס פ-017 - "חידוש    -
הרשמה לאחר מועד דחייה קודמת";

מי שלא היה רשום לבחינה מקצועית א' שנערכה בחודש דצמבר 2012 או מי שניגש לבחינה זו ונכשל בה, ומעוניין להיבחן   -
במועד המיוחד, ימלא טופס פ-001 - "רישום לבחינות או בקשה לפטור מבחינות";

__________
1   ק"ת התשנ"ז, עמ' 352; התשס"ו, עמ' 302.
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על כלל הנרשמים למלא את טופס ההרשמה לא יאוחר מיום ט"ו בשבט התשע"ג )26 בינואר 2013(, דרך אתר האינטרנט של   -
;www.isa.gov.il :הרשות שכתובתו

לתשומת לב הנרשמים - לא יהיה ניתן להירשם לבחינה לאחר מועד זה;  -

יש למלא את טופס ההרשמה ולשלם את אגרת הבחינה באמצעות כרטיס אשראי )מילוי טופס פ-001(; ויודגש, מילוי טופס   -
פרטים אישיים )פ-010( בלא תשלום אגרת הבחינה אינו מהווה הרשמה ולא יאפשר לגשת לבחינה;

נקלטה,  הרשמתם  אם  הרשמתם  יום  למחרת  לוודא  יוכלו  אישי,  קוד  בידם  ויש  ברשות  רשומים  כבר  שפרטיהם  נרשמים   -
באמצעות אתר האינטרנט של הרשות, בשדה "מידע אישי";

נרשמים חדשים יירשמו הרשמה ראשונית באתר האינטרנט ובאמצעות מילוי טופס פ-010 - "טופס פרטים אישיים", ויקבלו   -
קוד אישי באמצעות הדואר האלקטרוני/SMS ואתו יוכלו לוודא באתר אם הרשמתם נקלטה;

זימונים לבחינות יישלחו עד כשבוע לפני מועד הבחינה; רשימת הנבחנים וחלוקתם לכיתות תתפרסם באתר הרשות )נבחן   -
שלא קיבל זימון אך מופיע ברשימת הנבחנים יוכל לגשת לבחינה גם בלא הזימון(.

ביטול הרשמה לבחינה:

המבטלים את הרשמתם לבחינה לא יקבלו החזר של אגרת הבחינה;  -

אפשר לדחות את ההרשמה לבחינה למועד עתידי באמצעות טופס פ016 "בקשה לדחיית מועד הרשמה לבחינה" וזאת לא יאוחר   -
משבוע ימים לפני מועד כל בחינה;

אפשר לוודא את ביצוע דחיית הבחינה ב"מידע האישי" באתר.  -

מקום הבחינה: הגימנסיה העברית הרצליה, רח' ז'בוטינסקי 106, תל אביב; ותיכון עירוני ד', רח' ויצמן 74, תל אביב.

י' בטבת התשע"ג )23 בדצמבר 2012(

)חמ 2766—3( 
                עודד שפירר

          מזכיר רשות ניירות ערך

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה(, התשע"ב- 2012

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה(, התשע"ב-12012 )להלן 
- החוק(, אני מודיע לאמור:

עדכון סכומים

הקבועים הסכומים  יהיו   2012 ינואר  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2012 נובמבר  בחודש  שפורסם  במדד  שינוי  עקב   .1 
בסעיף 11)א(, בתוספת הראשונה ובתוספת השלישית לחוק, מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, כמפורט להלן:

הסכום הנקוב בסעיף 11)א( לחוק - "10,190 שקלים חדשים";  )1(

הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה לחוק יהיו:   )2(

“מרחק הטיסה )בק"מ(                     הסכום )בשקלים חדשים(

1,270          עד 2,000    

2,040          עד 4,500    

 ;"3,060         מעל 4,500    

הסכומים הנקובים בתוספת השלישית יהיו:  )3(

מרחק הטיסה בכיוון אחד )בק"מ(

מעל 4,500עד 4,500עד 2,000

מחיר )בשקלים חדשים("סוג הטיסה וסוג מחלקת השירות

7601,5302,550טיסת שכר או טיסה סדירה במחלקת תיירים

2,0403,5706,370טיסה סדירה במחלקת עסקים

12,740"4,0807,130טיסה סדירה במחלקה ראשונה

י"ד בטבת התשע"ג )27 בדצמבר 2012(
)חמ 4592—3( 

                     עוזי יצחקי
ממלא מקום המנהל הכללי של משרד     

       התחבורה התשתיות הלאומיות
                  והבטיחות בדרכים

__________
1   ס"ח התשע"ב, עמ' 414.
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יא"ה - סלע בע"מ
)ח"פ 51-275552-1(

)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 10.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמי סלע, מרח' החרמון 5, 

קדימה, טל' 09-8911119, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמי סלע, מפרק

יהלומי שניר בע"מ
)ח"פ 51-137048-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הדס בן אברהם, מרח' 

חשון 3/6, מודיעין, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 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.

הדס )תמם( בן אברהם, עו"ד, מפרקת

טריוטכניק
)ח"פ 51-408519-0(

)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 12.12.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר קנטרוביץ, 

מרח' שמחה יעקובזון 6, 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.

אמיר קנטרוביץ, מפרק

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

מ.ס.ד. לגיל הזהב חיפה 1994 בע"מ
)ח"פ 51-207628-2(

)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 24.10.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אלי רואש, 

מרח' המגינים 56, חיפה, 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.

אלי רואש, רו"ח, מפרק

ד"ר נעם ולנטין ואטס בע"מ
)ח"פ 51-335251-8(

)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 21.11.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ישראל פניני, 

ת"ז 010644995, מרח' יד חרוצים 7, 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.

ישראל פניני, רו"ח, מפרק

רגיסה חברה לסחר בע"מ
)ח"פ 51-135284-1(

)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 5.12.2012, התקבלה החלטה 
מזל  מרח'  אפל,  אלונה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

דגים 12, הוד השרון, 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.

אלונה אפל, מפרקת
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נץ מחשוב בע"מ
)ח"פ 51-158972-3(

)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 16.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רחל רייפר פלח, מרח' 

משה מיכאל אביב 10, אור יהודה, 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.

רחל רייפר פלח, עו"ד, מפרקת

אפימור בע"מ
)ח"פ 51-223460-0(

)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 16.12.2012, 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

תפעול בע"מ
)ח"פ 51-048955-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דבורה בן משה שהם, מרח' 

קלישר 8, חולון 58284, 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.

דבורה בן משה שהם, מפרקת

ארקום ברוס. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-265190-2(

)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 12.12.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יורם הורן, 
ת"ז 057057259, מדרך בן גוריון 1, מגדל בסר 2, בני ברק, 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.

יורם הורן, עו"ד, מפרק

סאל-מיה חברה לנאמנות )1998( בע"מ
)ח"פ 52-004376-1(

)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 13.12.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה אביטל, ת"ז 

069112399, מרח' עוזיהו המלך 20, 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.

משה אביטל, מפרק

וי.אן.קיי טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-418157-7(

)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 16.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רחל רייפר פלח, מרח' 

משה מיכאל אביב 10, אור יהודה, 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.

רחל רייפר פלח, עו"ד, מפרקת
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המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.12.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח )עו"ד( מירב 

חיים, מרח' הברזל 23, 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.

מירב חיים, רו"ח, עו"ד, מפרקת

טריימקס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-459382-1(

)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 17.12.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון דותן, 

מרח' מנחם בגין 125, 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.

דורון דותן, עו"ד, מפרק

ניו גלאס בע"מ
)ח"פ 51-278774-8(

)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 18.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר אפרים חמיאל, מרח' 

רחל אמנו 36, ירושלים, 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.

ד"ר אפרים חמיאל, מפרק

מחצית חלקה 18 בגוש 6492 בע"מ
)ח"פ 51-037412-7(

)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 18.12.2012, התקבלה החלטה 
עו"ד  אצל  ורשור,  זכריה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

נתיב )שינוע והובלה( פ.א. בע"מ
)ח"פ 51-349394-0(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא קונפורטי, מרח' 

ויצמן 47, 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.

גיא קונפורטי, עו"ד, רו"ח, מפרק

סרג'יקל קונטרול בע"מ
)ח"פ 51-462377-6(

)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 16.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל לוינסקי, ת"ד 41, 

רח' אלוני אבא 36005, 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.

מיכאל לוינסקי, מפרק

ליברמן נכסים בע"מ
)ח"פ 51-479379-3(

)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 17.12.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ענת ליברמן, ת"ז 

057497455, מרח' הגדנ"ע 6, בנימינה 30500, 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.

ענת ליברמן, מפרקת

פביה הנדסה )1992( בע"מ
)ח"פ 51-170059-3(

)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 
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ניר סגל,  במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מרח' אלנבי 9, ת"ד 8486, חיפה, טל' 04-8516030, 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 1.5.2013, בשעה 
8.30, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ניר סגל, עו"ד, מפרק

אי.אי.טי.וי.אס בע"מ
)ח"פ 51-312072-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.12.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יגאל חברוני, מרח' 

סוקולוב 15, ירושלים 92144, טל' 02-6233344, 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.

 ,13.5.2013 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.

                                    יגאל חברוני, עו"ד, מפרק

קיו מובייל בע"מ
)ח"פ 51-384744-2(

)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   ,23.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מירום מקבי, 
ת"ז 038365920, מדרך השלום 53, מגדל הורד, קומה 23, גבעתיים 

53454, למפרק החברה.

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

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

 ,26.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 17.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מירום מקבי, עו"ד, מפרק

דורון קרפ, רח' דב הוז 30, קרית אונו 55556, טל' 03-5759074, פקס' 
03-6134500, 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.

זכריה ורשור, מפרק

אינפק בע"מ
)ח"פ 51-141765-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.12.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תובל הראל, 

ת"ז 66050790, מרח' אבא הלל 16, 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.

תובל הראל, עו"ד, מפרק

קום אנד סנס - פרסום ושיווק )2007( בע"מ
)ח"פ 51-406852-7(

)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 19.12.2012, התקבלה 
גפני,  רועי  ולמנות את עו"ד  החלטה לפרק את החברה מרצון 
 ,64739 אביב  תל   ,7 קומה  פלטינום,  מגדל   ,21 הארבעה  מרח' 

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.

רועי גפני, עו"ד, מפרק

נמרוד בר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-318338-4(

)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   ,18.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, בשעה 
9.30, 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.

                                    גיל רימון, עו"ד, מפרק

דלק ואבנר - ים תטיס בע"מ
)ח"פ 51-359355-8(

)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   ,20.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יוסף גבורה, 
הרצליה   ,9 קומה   ,D בניין   ,12 אבן  אבא  מרח'   ,027790997 ת"ז 

פיתוח, למפרק החברה.

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

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

 ,10.2.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף גבורה, רו"ח, מפרק

דלק קידוחים )מימון ים תטיס( בע"מ
)ח"פ 51-459827-5(

)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   ,25.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יוסף גבורה, 
הרצליה   ,9 קומה   ,D בניין   ,12 אבן  אבא  מרח'   ,027790997 ת"ז 

פיתוח, למפרק החברה.

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

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

 ,13.2.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף גבורה, רו"ח, מפרק

י.ת.א.ר נכסים ובנין בע"מ
)ח"פ 51-237639-3(

)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   ,10.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב צ'סלר, ת"ז 

008000622, מרח' האשל 9, רמת אפעל, 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.

 ,15.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יעקב צ'סלר, מפרק

בני מזר בע"מ
)ח"פ 51-093022-5(

)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   ,19.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון בכר, ת"ז 

010582724, מדרך מנחם בגין 74, 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.

 ,19.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אהרון בכר, מפרק

ג'י.אי.אס שווק אינטראקטיבי בע"מ
)ח"פ 51-284319-4(

)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   ,13.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל רימון, 

מרח' נחל איילון 37, תל אביב, טל' 03-5184439, למפרק החברה.




