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הודעה על מילוי תפקיד של שר 
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()6(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001, כי בהתאם לסעיף 24)ב( לחוק–יסוד: הממשלה2, 
ראש הממשלה, בנימין נתניהו3, ימלא את תפקיד שר החוץ החל 

מיום ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(, בשעה 10.30.

בטבת  ז'  ביום  לכנסת  נמסרה  המקום  מילוי  על  הודעה 
התשע"ג )20 בדצמבר 2012(. 

ז' בטבת התשע"ג )20 בדצמבר 2012(
)חמ 3-3281(

      צבי האוזר
מזכיר הממשלה  	 	___________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 3682.

הודעה על מילוי מקום של שר 
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()6(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
בהתאם  קבעה,  הממשלה  כי  החוק(,   - )להלן  התשס"א-12001 
לסעיף 24)א( לחוק–יסוד: הממשלה2, כי השר זאב בנימין בגין ימלא 
את מקום שר הביטחון, מיום ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012( 

עד יום ז' בטבת התשע"ג )20 בדצמבר 2012( בבוקר.

בהתאם לסעיף 9)ב( לחוק, נמסרה הודעה לכנסת. 

י"א בטבת התשע"ג )24 בדצמבר 2012(
)חמ 3-3281(

      צבי האוזר
מזכיר הממשלה  	 	___________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

הודעה על מינוי סגן שר 
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()7(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
25)א(  לסעיף  בהתאם  אישרה,  הממשלה  כי  התשס"א-12001, 
לחוק–יסוד: הממשלה2, ולאחר שניתנה הסכמת ראש הממשלה, 

את מינויו של דני אילון לסגן שר במשרד החוץ.

תוקף המינוי החל ביום ז' בטבת התשע"ג )20 בדצמבר 2012(, 
המועד שבו נמסרה ההודעה על המינוי בכנסת. 

ז' בטבת התשע"ג )20 בדצמבר 2012(
)חמ 3-3281(

      צבי האוזר
מזכיר הממשלה  	 	___________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

הודעה על הפסקת כהונה של שר 
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()5(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001 )להלן - החוק(, כי לפי סעיף 22)א( לחוק–יסוד: 

הממשלה2, פסקה כהונתו של שר החוץ, אביגדור ליברמן3, ביום 
ו' בטבת התשע"ג )19 בדצמבר 2012(, בשעה 10.30.

בהתאם לסעיף 9)א()6( לחוק, נמסרה על כך הודעה לכנסת. 

ז' בטבת התשע"ג )20 בדצמבר 2012(
)חמ 3-3281(

      צבי האוזר
מזכיר הממשלה  	 	___________

2  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 3682.

הודעה על הפסקת כהונתו של סגן שר 
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()8(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001 )להלן - החוק(, כי לפי סעיף 26)2( לחוק–יסוד: 
אילון3,  דני  החוץ,  במשרד  השר  של  כהונתו  פסקה  הממשלה2, 

ביום ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(, בשעה 10.30.

בהתאם לסעיף 9)א()8( לחוק, נמסרה על כך הודעה לכנסת 
ביום ז' בטבת התשע"ג )20 בדצמבר 2012(. 

ז' בטבת התשע"ג )20 בדצמבר 2012(
)חמ 3-3281(

      צבי האוזר
מזכיר הממשלה  	 	___________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 3682.

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק 
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(   לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
הממשלה2,  לחוק–יסוד:  31)ב(  סעיף  לפי  כי  התשס"א-12001, 
סמכויותיה  את  הממשלה  לראש  להעביר  הממשלה  החליטה 
של שרת התרבות והספורט הנתונות לה לפי חוק דוד בן–גוריון, 

התשל"ז-31976.

בטבת  ז'  ביום  הכנסת  לאישור  הובאה  הנ"ל  ההחלטה 
התשע"ג )20 בדצמבר 2012(. 

ז' בטבת התשע"ג )20 בדצמבר 2012(
)חמ 3-3281(

      צבי האוזר
מזכיר הממשלה  	 	___________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

3  ס"ח התשל"ז, עמ' 10.

הודעה בדבר אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה 
לפי חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965

השידור,  רשות  לחוק  28א)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתקנה 3 לתקנות רשות השידור )אגרה 

בעד החזקת מקלט טלוויזיה(, התשמ"א-21981, אני מודיע כי - 

 	 	___________
1  ס"ח התשס"א, עמ' 168.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 106; התשס"ג, עמ' 414; התשע"ב, עמ' 330.

2  ק"ת התשמ"א, עמ' 447; התשנ"ח, עמ' 336.
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סכום האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה לשנת הכספים   )1(
2013 הוא 356 שקלים חדשים;

)2( את האגרה ניתן לשלם בתשלום אחד או בכמה תשלומים 
במועדים כמפורט להלן בטור א' ובסכומים כמפורט להלן 

בטור ב', והכל בהתאם לדרך התשלום כדלהלן:

טור א'

מועד התשלום

טור ב'

הסכום בשקלים 
חדשים

)1(   תשלום אחד מראש עד יום י"ח באדר 
התשע"ג )28 בפברואר 2013(

356

)2(   תשלום בשני שיעורים:

178        י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(

178        כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(

)3(    תשלום בארבעה שיעורים באמצעות  
הוראת קבע לבנק:

89        י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(

89        י"ט באדר התשע"ג )1 במרס 2013(

89       כ"ה באב התשע"ג )1 באוגוסט 2013(

89        כ"ו באלול התשע"ג )1 בספטמבר 2013(

לבתי  מוקטנת,  אגרה  בעד  תשלום    )4(
אבות,  בתי  חולים,  בתי  הבראה, 
נוער,  אכסניות  קשישים,  מועדוני 
מועדוני צה"ל, בתי מלון המחזיקים 
אגרה  או  יותר,  או  מקלטים   131
שחלות עליה הוראות חוק האזרחים 

הוותיקים, התש"ן-31989:

)א(   בתשלום אחד מראש עד יום י"ח 
באדר התשע"ג )28 בפברואר 2013(

178

)ב(    בשני שיעורים באמצעות הוראת 
קבע לבנק:

89                 כ"א בשבט התשע"ג  )1 בפברואר 2013(

89             י"ט באדר התשע"ג )1 במרס 2013(

)5(    תשלום בעד אגרה מוקטנת לבתי מלון 
המחזיקים עד 130 מקלטים:

י"ח  יום  עד  מראש  )א(  בתשלום אחד 
באדר התשע"ג )28 בפברואר 2013(

89

)ב(    בשני שיעורים באמצעות הוראת 
קבע לבנק:

44.50               כ"א בשבט התשע"ג )1 בפברואר 2013(

44.50               י"ט באדר התשע"ג )1 במרס 2013(

)6(   תשלום בעד אגרה מוקטנת למי שייצר 
או סוחר במקלטי טלוויזיה:

טור א'

מועד התשלום

טור ב'

הסכום בשקלים 
חדשים

        בתשלום אחד מראש עד יום י"ח באדר 
התשע"ג )28 בפברואר 2013(

356

כ"ח בטבת התשע"ג )10 בינואר 2013(
)חמ 313—3(  
                                               בנימין נתניהו

                           השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור

מינוי מפקחי עבודה 
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, 
התשי"ד-11954, לפי סעיף 1 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-21951, 
לפי סעיף 1 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-31951, לפי סעיף 
1 לחוק עבודות הנוער, התשי"ג-41953, לפי סעיף 15ב לחוק שכר 
מינימום, התשמ"ז-51987, לפי סעיף 18 לחוק שוויון ההזדמנויות 
זכויות  שוויון  לחוק   13 סעיף  ולפי  התשמ"ח-61988,  בעבודה, 
לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-71988, אני ממנה את הרשומים 
מטה למפקחי עבודה לעניין הפיקוח על החוקים האמורים וכן על 
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-82001, חוק 
הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב-92002, חוק הגנת השכר, 
חוק  התשי"ז-111957,  קיבוציים,  הסכמים  חוק  התשי"ח-101958, 
איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב-122011, הוראות פרק ד' 
ו–ה לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-132011, 
סעיף 7)ב( לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-141998, ולעניין 
בסעיף  כאמור  התעסוקה  ועדת  מאת  היתר  בלא  עובד  פיטורי 
41א)ב( לחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-151949, 

לפי סעיף 45א לחוק האמור: 

רשימה שמית - מפקחים חדשים 

  מס' זהות     השם

024949307יובל וואהל

056533474שלומי כהן

025367211אורי אליהו

033716374אמיר יחיאל

__________
3  ס"ח התש"ן, עמ' 26.

  					 	___________
1   ס"ח התשי"ד, עמ' 202; התשמ"ב, עמ' 162.

2   ס"ח התשי"א, עמ' 234; י"פ התשט"ו, עמ' 156.

3   ס"ח התשי"א, עמ' 204; י"פ התשט"ו, עמ' 156.

4   ס"ח התשי"ג, עמ' 115; התשנ"ח, עמ' 256; י"פ התשנ"ד, עמ' 2960.

5   ס"ח התשמ"ז, עמ' 68; התשס"ב, עמ' 493; י"פ התשנ"ב, עמ' 4053.

6   ס"ח התשמ"ח, עמ' 38; התש"ע, מ' 389; י"פ התשנ"ו, עמ' 1054.

7   ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התש"ע, עמ' 566; י"פ התשס"ה, עמ' 2905.

8   ס"ח התשס"א, עמ' 378; י"פ התשס"ב, עמ' 2749.

9   ס"ח התשס"ב, עמ' 210; י"פ התשס"ב, עמ' 2749.

10  ס"ח התשי"ח, עמ' 86; י"פ התשס"ד, עמ' 1323.

11  ס"ח התשי"ז, עמ' 63; י"פ התשס"ד, עמ' 1323.

12  ס"ח התשע"ב, עמ' 176; י"פ התשע"ב, עמ' 6145.

13  ס"ח התשע"ב, עמ' 62; י"פ התשע"ב, עמ' 6145.

14  ס"ח התשנ"ח, עמ' 166 ועמ' 170.

15  ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ט, עמ' 303.
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  מס' זהות     השם

033038670אודליה כלפון

011751492אורית סמואל

300014586יהודה קולברי

066528167תמיר קרשברג

021581202ירדן אלון

049848039עמאר עמאר

300279262דותן גלבר

312873268נטלי אגול

301245015צורית בובליל

039259544הדס אסולין

021354295שלומית בן אסולין

066704875בני סוויד

036600070או'וואד חירבאווי

040745374באהא טאפש

040762551שי אטיאס

304257611פליקס רבינוביץ

039633409סיוון חליבה

028842540אדי דאוד

כ"ט בתשרי התשע"ג )15 באוקטובר 2012(
)חמ 3-150-ה1(

      שלום שמחון
					שר התעשייה המסחר והתעסוקה  	 		

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966 

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לעובדים  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשכ"ו-11966, 

סוציאליים לפי החוק האמור:

יפעת שרעבי, מס' 20947 - בעיריית תל אביב

עירית בוזו, מס' 6802 - בעיריית ירושלים

רונית מימרן, מס' 52260 - בעיריית רמת גן

שגית אמקייס, מס' 22496 - בעיריית אשדוד

נואל אטרש, מס' 3382 - במועצה המקומית משהד

חיה דואק, מס' 4947 - במועצה האזורית דרום השרון

ברכה וורדה, מס' 9177 - בעיריית ירושלים

איריס מלמד, מס' 9713 - בעיריית חדרה

מיריי לקסר, מס' 13226 - בעיריית גבעתיים

איתי גבריאל שי, מס' 24639 - בעיריית ירושלים

ליטל מכבי, מס' 20061 - בעיריית אשקלון

סופיה רודניק, מס' 9096 - בעיריית ירושלים

סוהא מזהר, מס' 17616 - מועצה המקומית אכסאל

אילה זידובר, מס' 4540 - בעיריית רחובות

דבורה גרינברג, מס' 7147 - בעיריית עפולה

עביר ג'ראיסי, מס' 17646 - במועצה המקומית טורעאן

הילה גורן, מס' 10594 - בעיריית הרצליה

סוזן שפירו גינזבורג, מס' 12354 - במועצה המקומית אפרת

מיה בירגר, מס' 23610 - בעיריית ירושלים

יעל דה מלאך, מס' 25199 - בעיריית ירושלים

יבגניה נורולין, מס' 12016 - בעיריית קרית ים

אסתר לוי, מס' 19386 - בעיריית ירושלים.

ח' בחשוון התשע"ג )24 באוקטובר 2012(
)חמ 3-1769(

      משה כחלון
			שר הרווחה והשירותים החברתיים  	 		

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966 

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לעובדים  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשכ"ו-11966, 

סוציאליים לעניין החוק האמור:

רויטל יונסי סרוסי, מס' רישוי 11944 - בעיריית נתניה

חיה שחק, מס' רישוי 7622 - בעיריית קרית ים.

ח' בחשוון התשע"ג )24 באוקטובר 2012(
)חמ 3-1769(

      משה כחלון
___________													שר הרווחה והשירותים החברתיים 

1   ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.

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

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מס'  שחר,  יסכה  של  מינויה  את  משנה  אני  התשכ"ו-11966, 
רישוי 219472, כך שבמקום "עיריית עפולה" יבוא "עמק יזרעאל".

ה' בחשוון התשע"ג )21 באוקטובר 2012(
)חמ 3-1769(

      משה כחלון
___________													שר הרווחה והשירותים החברתיים 

1   ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.

2   י"פ התשס"ט, עמ' 5522.

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

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בלינדר  אילנה  של  מינויה  את  משנה  אני  התשכ"ו-11966, 

  													___________
1   ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.

  													___________
1   ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.
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סמדג'ה, מס' רישוי 22676, כך שבמקום "רמלה", יבוא "במועצה 
המקומית עמנואל".

י' בטבת התשע"ג )23 בדצמבר 2012(
)חמ 3-1769(

      משה כחלון
___________													שר הרווחה והשירותים החברתיים 

2   י"פ התש"ן, עמ' 1613.

מינוי עובדים סוציאלים
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
התש"ך-11960, אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים סוציאלים 

לעניין החוק האמור:

אפרת לאה קפח, מס' רישוי 22354 - במועצה מקומית קדימה-צורן

אילן לב ראובן המאירי, מס רישוי' 15744 - במועצה אזורית גליל עליון

הילה תורג'מן, מס' רישוי 17753 - בהרצליה.

ח' בחשוון התשע"ג )24 באוקטובר 2012(
)חמ 3-142(

      משה כחלון
___________													שר הרווחה והשירותים החברתיים 

1   ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.

מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
לעובדות  מטה  הרשומות  את  ממנה  אני  התש"ך-11960, 

סוציאליות לעניין החוק האמור:

עירית עדני, מס' רישוי 17172 - במועצה האזורית דרום השרון

סאוסן עיסאת, מס' רישוי 8406 - במועצה המקומית טובא - זנגריה.

ח' בחשוון התשע"ג )24 באוקטובר 2012(
)חמ 3-142(

      משה כחלון
___________													שר הרווחה והשירותים החברתיים 

1   ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.

מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
לעובדות  מטה  הרשומות  את  ממנה  אני  התש"ך-11960 

סוציאליות לעניין החוק האמור:

עתאמנה אגבאריה סוניה, מס' רישוי 18061 - בעיריית חיפה 

לאה ג'רבי, מס' רישוי 9762 - במועצה האזורית עמק חפר

דורית הוטר, מס' רישוי 25691 - בעיריית תל–אביב-יפו

אורי שמואלי, מס' רישוי 26923 - בעיריית תל–אביב-יפו

איילת כהן, מס' רישוי 25853 - בעיריית שדרות

עדי אסתר גרנות, מס' רישוי 22513 - בעיריית ירושלים

הילה צווייג, מס' רישוי 20974 - בעיריית דימונה

שירה הגר אמתי רייניץ, מס' רישוי 23581 - במועצה האזורית חוף 
אשקלון

שירלי גרטי, מס' רישוי 19733 - בעיריית נתניה

שרית שרה אשורי, מס' רישוי 24194 - בעיריית ירושלים

מיטל שלמה, מס' רישוי 21775 - בעיריית שדרות.

י"ב בכסלו התשע"ג )26 בנובמבר 2012(

)חמ 3-142(
      משה כחלון

																																				שר הרווחה והשירותים החברתיים 

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
מס'  חביב,  איילה  של  מינויה  את  משנה  אני  התש"ך-11960, 

רישוי 210493, כך שבמקום "עכו" יבוא "עיריית נשר".

י"ב בכסלו התשע"ג )26 בנובמבר 2012(

)חמ 3-142(
      משה כחלון

___________													שר הרווחה והשירותים החברתיים 
1   ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.

2   י"פ התש"ס, עמ' 4360.

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

התשט"ו-1955 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  משנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 
כך   ,29090 רישוי  מס'  טובעלם,  אזולאי  סילויה  של  מינויה 

שבמקום "חדרה" יבוא "פרדס חנה". 

י' בטבת התשע"ג )23 בדצמבר 2012(

)חמ 3-143(
      משה כחלון

___________													שר הרווחה והשירותים החברתיים 
1   ס"ח התשט"ו, עמ' 126.

2   י"פ התשנ"ח, עמ' 869.

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות 
והספורט לצורך פעילות רוחנית-תרבותית לקהילה 

יהודית שאינה אורתודוכסית 
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985  

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

התרבות והספורט )להלן - המשרד( למוסדות ציבור:

תקנה תקציבית: 19-31-03-64

1. כללי

)א( ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה(, תדון 
במתן תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת 

  													___________
1   ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.

  __________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.
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ציבור  במוסדות  המדינה  מתקציב  לתמיכה  בקשות 
ולדיון בהן2  )להלן - הנוהל( ובהתאם למבחנים אלה. 

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

תשקול  לתמיכה,  בקשה  בכל  ולהחליט  לדון  )ג( בבואה 
יישום  תוך  העניין,  של  נסיבותיו  כל  את  הוועדה 

שוויוני, אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו.

)ד( כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת 
נסיבות  לפי  שיידרש,  ככל  מקצועיות,  מידה  אמות 

העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

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

השוטפת, כפי שיפורט להלן.

 2. הגדרות
במבחנים אלה -   

"מועצה אזורית" - שהוקמה מכוח צו המועצות המקומיות 
)מועצות אזוריות(, התשי"ח-31958;

שאינה  דתית  פעילות   - ותרבותית"  רוחנית  "פעילות 
שיעורי  מתן  תפילות,  ניהול  לרבות  אורתודוכסית, 
ציבוריים  ואירועים  בטקסים  הופעה  ויהדות,  תורה 
ליווי  מטעמה,  או  בקהילה  המתקיימים  ופרטיים 
לשאלות  מענה  החיים,  מעגל  בטקסי  הקהילה  חברי 
הלכתיות, ייעוץ והדרכה בנושאים בעל אופי מוסרי, 
ערכי או חינוכי, גישור חברתי, הנהגה רוחנית לחברי 
הקהילה ופעילויות אחרות כיוצא באלה המתקיימות 

במסגרת הקהילה ושמשתתפים בהן 50 איש לפחות;

שגילם  איש   50 מעל  המונה  אנשים  קבוצת   - "קהילה" 
או  אזורית אחת  18 שנה, המתגוררים במועצה  מעל 

ותר רוחנית  בפעילות  קבע  דרך  והמשתתפים  ־יותר, 
כפי  אורתודוכסית,  שאינה  משותפת  יהודית  בותית 
של  תצהיר  סמך  על  המשרד,  דעת  להנחת  שהוכח 
נציג מוסמך של המוסד מבקש התמיכה, ואשר בעדה 

מתבקשת התמיכה;

"רב קהילה" - רב קהילה שאינה אורתודוכסית, העונה על 
התנאים בסעיף 5;

"שבת" - פרק הזמן שבין שקיעת החמה ביום שישי לבין 
צאת הכוכבים במוצאי שבת.

3. מטרות התמיכה
רוחנית  פעילות  בקיום  לסייע  הן  התמיכה  מטרות   
במועצות  אורתודוכסיות  שאינן  קהילות  של  ותרבותית 
האזוריות  באמצעות סיוע למוסדות ציבור במימון עלויות 
ההעסקה של רב קהילה לצורך קיום פעילות דתית, רוחנית 

ותרבותית בקהילותיהם. 

4. תנאי סף כלליים לתמיכה
מוסד  תאגיד שהוא  רק  זכאי  אלה  מבחנים  לפי  לתמיכה   
ציבור, כהגדרתו בסעיף 3א)א( לחוק יסודות התקציב )להלן 

- המוסד(, שמתקיימים בו כל תנאי סף אלה:

)1( התקיימה פעילות רוחנית ותרבותית דרך קבע בקהילה 
במשך השנתיים שלפני הגשת הבקשה לתמיכה, לכל 

הפחות;

)2( המוסד מקיים פעילות רוחנית ותרבותית קבועה;

מעסיק  והתרבותית  הרוחנית  הפעילות  ביצוע  )3( לצורך 
המוסד בקהילה רב קהילה העונה על התנאים בסעיף 5;

)4( המוסד מנהל רשימה של חברי הקהילה;

תפילות  המקיים  בקהילה  כנסת  בית  מפעיל  )5( המוסד 
וב–40  הרגלים,  שבשלושת  בחגים  הנוראים,  בימים 
שבתות לפחות מדי שנה, כולל בשנת התמיכה, אשר 
תצהיר  לפי  לפחות,  מתפללים   25 בהן  משתתפים 

שיגיש המוסד;

)6( המוסד מקיים פעילות רוחנית ותרבותית בהיקף שלא 
יפחת מ–250 שעות שנתיות;

)7(  הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה אינה מתוקצבת 
או נתמכת מכל מקור ממשלתי אחר;

יעמיד את  זה  ובכלל  )8( המוסד עומד בדרישות הנוהל, 
עצמו לביקורת המשרד, בהתאם לדינים החלים עליו 
ובהתאם להוראות הנוהל ולהחלטות הממשלה, והכל 
וזאת  תמיכה  למתן  בתנאים  עמידתו  הבטחת  לשם 

בלי לפגוע בחופש הדת והביטוי;

)9( מטרות המוסד ואופן פעולתו עולים  בקנה אחד עם 
מטרות התמיכה האמורות במבחנים  אלה;

)10( המוסד פועל ביעילות ובתקורה מינימלית, שמאפשרת 
את פעולתו התקינה והראויה, בהתאם לנוהל ולהנחיות 

החשב הכללי מכוחו לעניין הוצאות הנהלה וכלליות.

5. תנאי סף למימון רב קהילה 

קיום  לצורך  קהילה  רב  העסקת  בעבור  תינתן  התמיכה   
פעילות רוחנית ותרבותית העומדת  בתנאים האלה:

)1( רב הקהילה נבחר בידי  ועדת בחירה המורכבת מחברי 
הקהילה;

המוסד,  לבין  הקהילה   רב  בין  העסקה  הסכם  )2( נחתם 
אשר בו נקבע כי המוסד הוא מעבידו  )להלן - הסכם 

ההעסקה( ונקבעו תנאי העסקתו;

הקהילה  רב  של  חובותיו  את  קובע  ההעסקה  )3( הסכם 
פעילות  לביצוע  חובותיו  לרבות  קהילתו,  כלפי 
מספר  ואת  קהילתית  ופעילות  ורוחנית  תרבותית 
לקהילה  להקדיש  הקהילה  רב  שיידרש  השעות 
ומועדיהן, ובלבד שלא יפחתו מ–182  שעות בחודש, 
מתוכן 16 שעות לפחות בשבתות, ורב הקהילה  מבצע 

את מספר השעות כאמור;

בהסכם ההעסקה, רב הקהילה יידרש לנכוח בקהילה   )4(
ביום  השנה,  בראש  וכן  לפחות,  בשנה  שבתות   40

כיפור וברוב ימי החגים שבשלושת הרגלים;

הסכם ההעסקה מקנה לרב הקהילה זכויות סוציאליות   )5(
וזכויות מכוח דיני העבודה ובהתאם לכל דין, לרבות 
לעבודה  באשר  כללים  וקובע  פרישה  לאחר  זכויות 

נוספת;

רב  של  הדיווח  חובות  את  קובע  ההעסקה  הסכם   )6(
הקהילה לנציגי המוסד או לנציגי הקהילה, במועדים 

ובתנאים שייקבעו בהסכם.

  __________
 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, 
 ;298 ועמ'   107 עמ'  התשס"ד,   ;1358 עמ'  התשס"ג,   ;761 עמ'     

   התשס"ה, עמ' 330 ועמ' 1140.
3  ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשע"ב, עמ' 1318.



2465  ילקוט הפרסומים 6539, י"ח בשבט התשע"ג, 29.1.2013

6. הפעילות הנתמכת ועלותה

רב  של  בשכרו  השתתפות  היא  הנתמכת  הפעילות  )א( 
ותרבותית;  רוחנית  פעילות  קיום  לצורך  הקהילה 
הנמוך  לפי  תיקבע  כאמור  הנתמכת  הפעילות  עלות 

מבין הסכומים שלהלן:

שנקבע  כפי  הקהילה  רב  של  שכרו  עלות   )1(
מעביד,  עלויות  לרבות  עמו  ההעסקה  בהסכם 
זכויות סוציאליות וזכויות מכוח דיני העבודה 
ובהתאם לכל דין, ולרבות זכויות לאחר פרישה, 
נייד,   טלפון  לאחזקת  סבירות  עלויות  החזר 

טלפון נייח ורכב;

לרבני  הנורמטיבי  בשכר  המדינה  השתתפות   )2(
יישוב כפי שנקבע בהנחיות הממונה על השכר 

במשרד האוצר.

עלות כאמור בסעיף קטן )א( לקהילה המונה עד 250  )ב( 
איש תהיה מחצית העלות האמורה בסעיף קטן )א(. 

7. שיעור התמיכה

הסף  תנאי  על  עונה  שבקשתו  במוסד,  התמיכה  גובה   
שבסעיף 4, ייקבע על ידי  חלוקת סכום  התמיכה שבתקנה 
בקשה  הגישו  אשר  הציבור  מוסדות  במספר  התקציבית 
באופן  הסף,  בתנאי  ועמדו  אלה  מבחנים  לפי  לתמיכה 
שכל אחד ממוסדות הציבור כאמור יקבל תמיכה בהתאם 
לשיעור היחסי של עלות הפעילות הנתמכת לפי סעיף 6 
שלגביה נמצא זכאי לתמיכה, ולא יותר מבעבור רב קהילה 

אחד לכל קהילה.

8. הגשת בקשות ודיווח

)א( החל בשנת 2014, מוסד שלא קיבל  תמיכה מהמשרד 
לתמיכה  זכאי  יהיה  התמיכה,  לשנת  בשנה שקדמה 
לפי מבחנים אלה רק לאחר שהודיע למשרד, שלושה 
לתמיכה,  הבקשה  הגשת  לפני  לפחות  חודשים 
המידע  את  אליה  ויצרף  בקשה  להגיש  כוונתו  על 
והמסמכים הנדרשים לשם הוכחת עמידתו  בהוראות 
להגיש  זכאי  הוא  כי  אישר  והמשרד  ו–5,   4 סעיפים 

בקשה לתמיכה. 

לשנת  שקדמה  בשנה  תמיכה  קיבל  אשר  )ב( מוסד 
התמיכה )להלן - השנה הקודמת(, יגיש למשרד  לא 
יאוחר מיום 1 באפריל בשנה שלאחר מכן, דוח  מסכם 
בתנאי  המוסד  עמידת  אודות  על  הקודמת,  לשנה 
הסף,  פעילותו של רב הקהילה  בקהילה, התשלומים 
הפעילות  ביצוע  לו,  ששולמו  הנלוות  וההוצאות 
הנתמכת לפי סעיף 6 וכל מידע אחר שיבקש המשרד. 

מוסד  בקשת  שאושרה  לאחר  חודשים  )ג( שלושה 
לתמיכה, יגיש המוסד דוח ביניים על אודות פעילותו 
וההוצאות  התשלומים  בקהילה,  הקהילה   רב  של 
לפי  הנתמכת  הפעילות  ביצוע  לו,  ששולמו  הנלוות 
מתחילת  המשרד  שיבקש  אחר  מידע  וכל   6 סעיף 

השנה עד למועד הגשת דוח הביניים. 

לקבלת  הראשונה  בשנה  המוסד  יקבל  אשר  )ד( הסכום 
התמיכה לא יעלה על כפל הסכום אשר שילם המוסד 
רב  כיהן  לא  אם  או,  הקודמת,  בשנה  הקהילה  לרב 
קהילה בקהילה, על כפל הסכום שהוציאה הקהילה 

לפעולות תרבותיות ורוחניות בשנה הקודמת.

9. תשלום התמיכה

פעילותו   תכנית  את  לוועדת התמיכות  יגיש  )א( המוסד 
התמיכה  למטרות  התאמתה  בדיקת  לשם  הכוללת 

ולתנאיה, ולמניעת כפל תמיכה.

המוסד  של  פעילותו  בעד  המשרד  תמיכת  )ב( תשלום 
בהתאם  ייעשה  כדין  הוועדה  בידי  לו  שאושרה 
לנהלים הקבועים לתשלום בקשות תמיכה שבמשרד 

ובמשרד האוצר, בשיעורים ובמועדים כדלקמן:

תמיכה  קיבל  אשר  למוסד  מקדמה   20% )1( עד 
מכוח מבחנים אלה בשנה קודמת  - עד יום 1 

בפברואר מדי שנה;

אישור  עם   - התמיכה  משיעור  נוספים   40% )2(
המסכם  הדוח  הגשת  ולאחר  התמיכה  בקשת 

לפי סעיף 8)ב(;

)3( השלמה ל–100% משיעור התמיכה - עד יום 1 
הביניים  דוח  לאישור  ובכפוף  שנה  מדי  ביוני 

לפי סעיף 8)ג(.

ובנוהל,  אלה  במבחנים  כמחויב  המוסד  דיווח  )ג( לא 
יבוצעו  לא  או  שהגיש  התמיכה  בקשת  תאושר  לא 
ויחולו  העניין,  לפי  התקופתיים,  התמיכה  תשלומי 

הוראות הנוהל.

לקבלת התמיכה  בתנאים  עמד  לא  כי המוסד  )ד( נמצא 
לפי מבחנים אלה או לא בוצעה פעילות אשר נכללה 

בתכנית העבודה שהגיש, יחולו הוראות הנוהל.

10. תחילה

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

11. הוראת שעה

תמיכת  תשולם   2012 בשנת  9)ב(,  בסעיף  האמור  אף  על   
של  הביצוע  דוח  אישור  לאחר   אחד,  בתשלום  המשרד 

המוסד. 

כ"ו בכסלו התשע"ג )10 בדצמבר 2012(
)חמ 1888—3(

  )803-35-2011-000004(
לימור לבנת  

שרת התרבות והספורט   

הסמכה לדון בהשגה 
לפי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007 

על  הפיקוח  לחוק  10)ב()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשס"ז-12007  ביטחוני,  יצוא 
את מתאם פעולות הממשלה בשטחים, להחליט בהשגות על 
סירוב, התלייה או הגבלה של רישיון העברה לשטחי האחריות 

האזרחית הפלסטינית כמשמעותו בסעיף 20 לחוק.

ז' בטבת התשע"ג )20 בדצמבר 2012(

)חמ 3-3791(
                אהוד שני )שינוטר(

___________														המנהל הכללי של משרד הביטחון 
1   ס"ח התשס"ז, עמ' 398.
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הודעה על מתן צו
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת 

עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, 
התשנ"ה-11994 )להלן - החוק(, כי לאחר שהובא לידיעת השר 
לביטחון הפנים )להלן - השר( כי ביום ד' בכסלו התשע"ג )18 
"חכוואתי"  בתאטרון  אירוע  לקיים  כוונה  יש   ,)2012 בנובמבר 
יום מותו של יאסר  לציון סיום שבוע הילד הפלסטיני, אזכור 
הרשות  של  בחסותה  או  מטעמה  נוספים,  ונושאים  ערפאת 
הפלסטינית, וזאת בלי שניתן לכך היתר בכתב, כנדרש בסעיף 
3)א( לחוק, הוציא השר ביום ד' בכסלו התשע"ג )18 בנובמבר 

2012( צו לפי סעיף 3)ב( לחוק, המורה -

שלא לקיים את האירוע האמור באזור ירושלים, או בכל   )1(
מקום אחר בתחומי מדינת ישראל;

הפועל  או  המפעיל  המנהל,  אדם  ולכל  במקום  למחזיק   )2(
במסגרת האירוע למנוע את קיום האירוע או לא לאפשר 

את המשך קיומו בכל מקום בתחומי מדינת ישראל.

י"ז בטבת התשע"ג )27 בדצמבר 2012(
)חמ 2824—3(

משה אדרי  
המזכיר הביטחוני  

המשרד לביטחון הפנים  __________
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים התשי"ג-1953

התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם  מודיע  אני 
בתוקף  קבע,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 
התקנים  את  האמור,  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכויותיו 

הישראליים כלהלן:

בדיקת   - סומך   - טרי  בטון  בטון:  בדיקות   -  2.1 חלק   26 ת"י 
מדצמבר  המהדורה  במקום  בא   2012 מדצמבר  שקיעה, 

;2006

2.2  - בדיקות בטון: בטון טרי - סומך - בדיקה  26 חלק  ת"י 
בשיטת ויבי, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 

;2006

ת"י 26 חלק 2.3 - בדיקות בטון: בטון טרי - סומך - דרגת הידוק, 
מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2006;

בדיקה   - סומך   - טרי  בטון  בטון:  בדיקות   -  2.4 חלק   26 ת"י 
המהדורה  במקום  בא   2012 מדצמבר  זרימה,  בשולחן 

מדצמבר 2006;

ת"י 26 חלק 2.5 - בדיקות בטון: בטון טרי - צפיפות, מדצמבר 
2012 בא במקום המהדורה מדצמבר 2006;

 - אוויר  - תכולת  טרי  בטון  בטון:  בדיקות   -  2.6 חלק   26 ת"י 
המהדורה  במקום  בא   2012 מדצמבר  לחץ,  מד  שיטת 

מדצמבר 2006;

ת"י 26 חלק 2.7 - בדיקות בטון: בטון טרי - זמן התקשרות - 
המהדורה  במקום  בא   2012 מדצמבר  לחדירה,  התנגדות 

מדצמבר 2006;

שיטות   - בניין  אלמנטי  של  אש  עמידות   -  1.8 חלק   931 ת"י 
לא–נושאים  לאלמנטים  ספציפיות  דרישות  בדיקה: 
המהדורה  במקום  בא   2012 מדצמבר  אנכיים,  מפרידים 

ממאי 2002;

ת"י 934  - חומרים לסימון דרכים - הכנת דרכי אספלט לסימון 
 934 ת"י  בא במקום   2012 סימון, מדצמבר  חומרי  והשמת 

חלק 1 מאפריל 2001 וגיליון התיקון מדצמבר 2005;

ת"י 1034 חלק 2 - אקוסטיקה: מדידות של בידוד קול בבניינים 
ובאלמנטי בניין - קביעה, אימות ויישום של דיוק הנתונים, 

מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה מספטמבר 1980;

ת"י 1034 חלק 3 - אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול 
באלמנטי בניין - מדידת בידוד קול נישא באוויר, מדצמבר 
 1034 ת"י  האלה:  הישראליים  התקנים  במקום  בא   2012
חלק 1 מיולי 1992, ת"י 1034 חלק 3 מספטמבר 1980 וגיליון 
 ,1980 מספטמבר   6 חלק   1034 ת"י   ,1992 מאוגוסט  התיקון 

ת"י 1034 חלק 8 מספטמבר 1980;

ת"י 1034 חלק 4 - אקוסטיקה: מדידות של בידוד קול בבניינים 
נישא  קול  בידוד  של  באתר  מדידות   - בניין  ובאלמנטי 
המהדורה  במקום  בא   2012 מדצמבר  חדרים,  בין  באוויר 

מספטמבר 1980;

ת"י 1034 חלק 5 - אקוסטיקה: מדידות של בידוד קול בבניינים 
נישא  קול  בידוד  של  באתר  מדידות   - בניין  ובאלמנטי 
בא   2012 מדצמבר  ובחזיתות,  חזית  באלמנטי  באוויר 

במקום המהדורה מספטמבר 1980;

ת"י 1034 חלק 6 - אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול 
באלמנטי בניין - מדידת בידוד קול הולם, מדצמבר 2012 
 1 1034 חלק  ת"י  בא במקום התקנים הישראליים האלה: 
מיולי 1992, ת"י 1034 חלק 3 מספטמבר 1980 וגיליון התיקון 
מאוגוסט 1992, ת"י 1034 חלק 6 מספטמבר 1980, ת"י 1034 

חלק 8 מספטמבר 1980;

ת"י 1034 חלק 7 - אקוסטיקה: מדידות של בידוד קול בבניינים 
הולם  קול  בידוד  של  באתר  מדידות   - בניין  ובאלמנטי 
מספטמבר  המהדורה  במקום  בא   2012 מדצמבר  ברצפות, 

;1980

ת"י 1034 חלק 8 - אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול 
 2012 מדצמבר  מדידה,  ונוהלי  דרישות   - בניין  באלמנטי 
 1 1034 חלק  ת"י  בא במקום התקנים הישראליים האלה: 
מיולי 1992, ת"י 1034 חלק 3 מספטמבר 1980 וגיליון התיקון 
מאוגוסט 1992, ת"י 1034 חלק 6 מספטמבר 1980, ת"י 1034 

חלק 8 מספטמבר 1980;

העברה  של  מעבדה  מדידות  אקוסטיקה:   -  9 חלק   1034 ת"י 
חדרים  בין  הולם  קול  ושל  באוויר  נישא  קול  של  באיגוף 
סמוכים - יישום עבור אלמנטים קלים כאשר לחיבור יש 
השפעה קטנה, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה ממרס 

;1986

ת"י 1034 חלק 10 - אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול 
באלמנטי בניין - דרישות למיתקני בדיקה ולציוד בדיקה, 
מדצמבר 2012 בא במקום התקנים הישראליים האלה: ת"י 
1034 חלק 1 מיולי 1992, ת"י 1034 חלק 3 מספטמבר 1980 
וגיליון התיקון מאוגוסט 1992, ת"י 1034 חלק 6 מספטמבר 

1980, ת"י 1034 חלק 8 מספטמבר 1980;

רכב  כלי  פנימטיים:  צמיגים  חידושים של   -  2 חלק   1120 ת"י 
2012 בא במקום המהדורה  וגרוריהם, מדצמבר  מסחריים 

מדצמבר 2003;

___________
1   ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשי"ח, עמ' 2; התשל"ט, עמ' 34.
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ת"י 1194 - מדידות מעבדה של רעש הנוצר במיתקני שפכים, 
מדצמבר 2012 בא במקום התקנים האלה: ת"י 1194 חלק 1 
מינואר 1990, ת"י 1194 חלק 2 מינואר 1990, ת"י 1194 חלק 

3 מינואר 1990, ת"י 1194 חלק 4 מינואר 1990;

הדהוד,  בחדר  קול  בליעת  מדידת   - אקוסטיקה   -  1309 ת"י 
מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה ממאי 1986;

סביבתי  רעש  של  תיאור   - אקוסטיקה   -  1 חלק   1349 ת"י 
בא   2012 מדצמבר  בסיסיים,  ונהלים  גדלים  ומדידתו: 

במקום המהדורה ממאי 1986;

ת"י 1423  - חומרים לסימון דרכים - תוספים בהפלה חופשית 
- כדוריות זכוכית, אגרגאטים למניעת החלקה ותערובות 
 4 חלק   935 ת"י  במקום  בא   2012 מדצמבר  שניהם,  של 

מאפריל 2001;

ת"י 1516 חלק 4 - כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח 
נקוב מ–1 ק"ו )1.2 ק"ו = um( עד ק"ו )3.6 ק"ו = um(: דרישות 
)um = 7.2( עד  ק"ו  נקוב מ–6  בדיקה לאבזרי כבלים למתח 
30 ק"ו )36 ק"ו = um( מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה 

מספטמבר 2008;

ת"י 1790 - חומרים לסימון דרכים - סימונים מוכנים מראש, 
מדצמבר 2012 בא במקום ת"י 935 חלק 6 מדצמבר 2005;

ת"י 1871 - חומרים לסימון דרכים - צבעים, חומרים פלסטיים 
 2012 מדצמבר  דרישות,   - תרמופלסטיים  וחומרים  קרים 
 1 חלק   935 ת"י  האלה:  הישראליים  התקנים  במקום  בא 
 ,2003 ממאי   ,2001 מדצמבר  התיקון  וגיליונות   1999 מיוני 
מדצמבר 2005, ת"י 935 חלק 2 מאפריל 2001, ת"י 935 חלק 

7 מאוגוסט 2006, ת"י 935 חלק 6 מדצמבר 2005;

מחזירי  תמרורים  אנכיים:  דרך  תמרורי   -  1.2 חלק   2247 ת"י 
אור - מכלל התמרור, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה 

מאוגוסט 1998;

ת"י 2481 חלק 31 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה 
- מעליות להובלת משא בלבד, מדצמבר 2012 בא במקום 

ת"י 24 חלק 5 מאוקטובר 1996;

ת"י 2752 חלק 1 - איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות: כללי, 
מדצמבר 2012;

ת"י 3166 - קודים לייצוג שמות של ארצות, מדצמבר 2012 בא 
במקום המהדורה מדצמבר 2006;

ת"י 5139 - סימון והארה של מכשולי טיסה, מדצמבר 2012, בא 
במקום המהדורה מינואר 2002 וגיליונות התיקון מאפריל 

2004 ומנובמבר 2007;

גישה  מערכת  וריבוב;  שידור  מסעפים,  גישה,   -  5521 ת"י 
בשידור על כבלי גישה מתכתיים: קו מנוי ספרתי, סימטרי 
במקום  בא   2012 מדצמבר  גבוה,  סיביות  בקצב  חד–זוגי 

המהדורה מאוגוסט 2003;

ת"י 5522  - שידור וריבוב; מערכת גישה בשידור על כבלי גישה 
מתכתיים; קו מנוי ספרתי במהירות גבוהה מאוד: דרישות 
המהדורה  במקום  בא   2012 מדצמבר  פונקציונליות, 

מאוגוסט 2003;

ת"י 5523 - שידור וריבוב; מערכת גישה בשידור על כבלי גישה 
מתכתיים; קו מנוי ספרתי במהירות גבוהה מאוד: דרישות 
המהדורה  במקום  בא   2012 מדצמבר  למקלט-משדר, 

מאוגוסט 2003;

ת"י 7962 - חומרים לסימון דרכים - חומרים שחורים להסתרת 
סימוני דרכים קיימים - דרישות, מדצמבר 2012;

ת"י 12232 חלק 1 - האזנות סתר על פי חוק )LI(: מנשק העברה 
העברה  מפרט   -  IP למסירת  ייחודיים  שירות  ופרטי 

למסירת IP, מדצמבר 2012;

ת"י 12232 חלק 2 - האזנות סתר על פי חוק )LI(: מנשק העברה 
ופרטי שירות ייחודיים למסירת IP - פרטי שירות ייחודיים 

לשירותי מיסור, מדצמבר 2012;

ת"י 12232 חלק 3 - האזנות סתר על פי חוק )LI(: מנשק העברה 
ופרטי שירות ייחודיים למסירת IP - פרטי שירות ייחודיים 

לשירותי גישה לאינטרנט, מדצמבר 2012;

ת"י 12232 חלק 4 - האזנות סתר על פי חוק )LI(: מנשק העברה 
ופרטי שירות ייחודיים למסירת IP - פרטי שירות ייחודיים 

לשירותי שכבה 2, מדצמבר 2012;

ת"י 12232 חלק 5 - האזנות סתר על פי חוק )LI(: מנשק העברה 
ופרטי שירות ייחודיים למסירת IP - פרטי שירות ייחודיים 

לשירותי מולטימדיה ל–IP, מדצמבר 2012;

ת"י 12232 חלק 6 - האזנות סתר על פי חוק )LI(: מנשק העברה 
ופרטי שירות ייחודיים למסירת IP - פרטי שירות ייחודיים 

לשירותי PSTN/SDN, מדצמבר 2012;

ת"י 12232 חלק 7 - האזנות סתר על פי חוק )LI(: מנשק העברה 
ופרטי שירות ייחודיים למסירת IP - פרטי שירות ייחודיים 

לשירותי תקשורת ניידת, מדצמבר 2012;

ת"י 60034 חלק 2.1 - מכונות חשמל מסתובבות: שיטות תקניות 
)למעט  בדיקות  באמצעות  ונצילות  הפסדים  לקביעת 

מכונות לרכבי גרירה(, מדצמבר 2012;

ת"י 60034 חלק 31 - מכונות חשמל מסתובבות: בחירת מנועים 
מהירות  בעלי  יישומים  לרבות  אנרגטית  נצילות  בעלי 

משתנה - מדריך ליישום, מדצמבר 2012;

דרישות  מפרטי   - אופטיים  סיבים   -  2.10 חלק   60793 ת"י 
למוצר: מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבים מרובי אופנים 
המהדורה  במקום  בא   2012 מדצמבר   ,A1 מקטגוריה 

מפברואר 2009;

ת"י 61196 חלק 6 - כבלי תקשורת משותפי–ציר )קואקסיאליים(: 
מפרט דרישות קבוצתי לכבלי גישה )drop( עבור טלוויזיה 

בכבלים )טל"כ(, מדצמבר 2012.

י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(
)חמ 3-96(

          דני גולדשטיין
																													המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי 

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם  מודיע  אני 
בתוקף  שינה,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 
התקנים  את  האמור,  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכויותיו 

הישראליים שלהלן:

מערכות  רכב:  לכלי  מיגון  מערכות   -  1 חלק   1358 ת"י 
אלקטרוניות - המערכת, גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2012 

למהדורה מיוני 2010;

___________
1   ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.
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ת" 1885 - אגרגאט גרוס ומדורג לתשתית של כבישים, רחבות 
ושדות תעופה, גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2012 למהדורה 

מפברואר 2004;

ת"י 2206 חלק 1 - גלגילון לכיבוי אש: דרישות מבנה ובדיקות, 
גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2012 למהדורה מדצמבר 2009;

תכן, התקנה  דרישות  אש:  לכיבוי  גלגילון   -  2 חלק   2206 ת"י 
למהדורה   2012 מדצמבר   1 מס'  תיקון  גיליון  ותחזוקה, 

מדצמבר 2009;

ת"י 2859 חלק 1 - נוהלי דגימה לבחינה לפי תכונות - סכמות 
דגימה ממופתחות לפי גבול איכות לקבלה )AQL( לבחינת 
למהדורה   2012 מדצמבר   1 מס'  תיקון  גיליון  מנה-מנה, 

מיוני 2003;

ת"י 5566 חלק 1 - מערכת רצפה מאבן טבעית: לוחות ואריחים 
למהדורה   2012 מדצמבר   2 מס'  תיקון  גיליון  לריצוף, 

מפברואר 2007 ולגיליון התיקון מאוגוסט 2009.

י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(
)חמ 3-96(

          דני גולדשטיין
																													המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי 

הודעה על צורך בשיקום מחצבה
לפי פקודת המכרות

שראיתי  ומאחר  המכרות1,  לפקודת   113 לסעיף  בהתאם 
שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן,  אני 
המפורטות  הציון  נקודות  בין  המצוי  המחצבה  מודיע ששטח 

למטה, טעון שיקום:

שם המחצבה
נקודת ציון התוחמות את 

בעלותהשטח הטעון שיקום

מחצבת 
משאבי שדה

181700/547707
181762/547757
181852/547761
181906/547736
182042/547606
182109/547465
182010/547340
181935/547278
181879/547255
181836/547253
181726/547264
181652/547279
181536/547321

מינהל מקרקעי 
ישראל

י"ד בחשוון התשע"ג )30 באוקטובר 2012(
)חמ 3-567(

      שארבל שחאדה
	המפקח על המכרות  														___________

1   חוקי א"י, כרך ב', עמ' 910; ס"ח התשמ"ט, עמ' 94.

הודעה על צורך בשיקום מחצבה
לפי פקודת המכרות

שראיתי  ומאחר  המכרות1,  לפקודת   113 לסעיף  בהתאם 
שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן,  אני 
המפורטות  הציון  נקודות  בין  המצוי  המחצבה  מודיע ששטח 

למטה, טעון שיקום:

שם 
המחצבה

נקודת ציון התוחמות את 
בעלותהשטח הטעון שיקום

מחצבת רמת 
בקע

181700/547707
181762/547757
181852/547761
181906/547736
182042/547606
182109/547465
182010/547340
181935/547278
181879/547255
181836/547253
181726/547264
181652/547279
181536/547321

מינהל מקרקעי 
ישראל

י"ד בחשוון התשע"ג )30 באוקטובר 2012(
)חמ 3-567(

      שארבל שחאדה
	המפקח על המכרות  														___________

1   חוקי א"י, כרך ב', עמ' 910; ס"ח התשמ"ט, עמ' 94.

הודעה על צורך בשיקום מחצבה
לפי פקודת המכרות

שראיתי  ומאחר  המכרות1,  לפקודת   113 לסעיף  בהתאם 
שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן,  אני 
המפורטות  הציון  נקודות  בין  המצוי  המחצבה  מודיע ששטח 

למטה, טעון שיקום:

שם 
המחצבה

נקודת ציון התוחמות את 
בעלותהשטח הטעון שיקום

נחל  מחצבת 
רביבים

180484/547469
180925/547312
181347/547237
181512/547280
181714/547232
181775/547256
181879/547255
181935/547278
182010/547340
182064/547409
182109/547465
182228/547529
182319/547645

מינהל מקרקעי 
ישראל

 	 														___________
1   חוקי א"י, כרך ב', עמ' 910; ס"ח התשמ"ט, עמ' 94.



2469  ילקוט הפרסומים 6539, י"ח בשבט התשע"ג, 29.1.2013

שם 
המחצבה

נקודת ציון התוחמות את 
בעלותהשטח הטעון שיקום

נחל  מחצבת 
רביבים

182509/547499
182338/547423
182204/547345
182130/547247
181958/547126
181736/547023
181431/547028
181227/546951
180768/546980
180657/547074
180450/547182

מינהל מקרקעי 
ישראל

י"ד בחשוון התשע"ג )30 באוקטובר 2012(
)חמ 3-567(

      שארבל שחאדה
המפקח על המכרות  								 	 	

הודעה 87 על תיקון רשימת אתרי העתיקות
לפי חוק העתיקות, התשל"ח-1978

העתיקות,  לחוק  28)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ח-11978, אני מודיע כי רשימת אתרי העתיקות2 )להלן 

- הרשימה(, תתוקן כדלקמן:

בסעיף 53, מול האתר חדרה, בית אליעזר )מערב(, שפורסם 
בילקוט הפרסומים 5410, התשס"ה, עמ' 3175, בגוש 7731, חלקה 

102 - תימחק.

י"ג בטבת התשע"ג )26 בדצמבר 2012(
)חמ 3-1050(

          שוקה דורפמן
	מנהל רשות העתיקות  							 	___________

1   ס"ח התשל"ח, עמ' 76.

 2  י"פ התשכ"ד, עמ' 1349; התשכ"ה, עמ' 1446; התשכ"ז, עמ'

       630 ועמ' 2158; התש"ל, עמ' 734; התשל"ב, עמ' 1286; התשל"ג,
    עמ' 1824; התשל"ז, עמ' 474; התש"ם, עמ' 1437; התשמ"ב,
    עמ' 886; התשמ"ד, עמ' 3532; התשמ"ז, עמ' 193; התשמ"ח,

    עמ' 2766; התש"ן, עמ' 3386; התשנ"א, עמ' 1279, עמ' 1850 
    ועמ' 3548; התשנ"ב, עמ' 989 ועמ' 3812; התשנ"ג, עמ' 878, 
    עמ' 1732, עמ' 2904 ועמ' 4014; התשנ"ד, עמ' 78, עמ' 1945 
        ועמ' 3841; התשנ"ה, עמ' 447, עמ' 2683 ועמ' 3870; התשנ"ו, עמ' 
     3030 ועמ' 3347; התשנ"ז, עמ' 9, עמ' 2549 ועמ' 4092; התשנ"ח,

    עמ' 784, עמ' 2572, עמ' 3937 ועמ' 5194; התשנ"ט, עמ' 1338, 
     עמ' 2013, עמ' 3083 ועמ' 4789; התש"ס, עמ' 779, עמ' 907, עמ' 
    1947, עמ' 2107, עמ' 2473, עמ' 2569, עמ' 2698, עמ' 2706, עמ' 
    3733, עמ' 3821, עמ' 4095, עמ' 4689 ועמ' 4925; התשס"א, עמ'
     165, עמ' 625, עמ' 737, עמ' 1141, עמ' 1269, עמ' 2083, עמ' 2147,

    עמ' 2300, עמ' 2887 ועמ' 3851; התשס"ג, עמ' 3281; התשס"ד, 
   עמ' 2621; התשס"ה, עמ' 985; התשס"ו, עמ' 3239; התשס"ז, 
    עמ' 1433; התשס"ח, עמ' 1167; התשס"ט, עמ' 2135, ועמ' 4552; 

  התשע"א, עמ' 3329 ועמ' 725; התשע"ב, עמ' 681 ועמ' 5066.

הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה
לפי חוק כבישי אגרה )מנהרות הכרמל(, התשנ"ה-1995

בתוקף הסמכות לפי סעיף 6)ג( לחוק כביש אגרה )מנהרות 
הכרמל(, התשנ"ה-11995, ובכפוף לתנאי חוזה הזיכיון שנחתם 
בעל   - )להלן  בע"מ  כרמלטון  לקבוצת  ישראל  מדינת  בין 

הזיכיון(, אני מודיע לאמור:

בהודעה זו -  .1

הכרמל(  )מנהרות  אגרה  כבישי  בתקנות  כהגדרתו   - "קטע" 
תשלומים(,  ואכיפת  אגרה  בתשלום  החיוב  )אופן 

התש"ע-22010;

 - ציבורי"  "רכב  פרטי",  "רכב  עבודה",  "רכב  מסחרי",  "רכב 
כהגדרתם בפקודת התעבורה ]נוסח חדש[, התשכ"א-31961.

 )2013 בינואר   1( התשע"ג  בטבת  י"ט  שלישי  ביום  החל   .2
נסיעה  בעד  הזיכיון  בעל  בידי  שייגבו  האגרה  סכומי 
בכבישי מנהרות הכרמל לגבי נסיעה בקטע, הם כמפורט 

להלן:

ברכב פרטי - 7 שקלים חדשים;  )1(

ברכב ציבורי וברכב אחר המיועד לפי מבנהו להסעת   )2(
10 אנשים או יותר נוסף על הנהג - 21 שקלים חדשים;

הכולל  שמשקלם  עבודה  ברכב  או  מסחרי  ברכב   )3(
המותר עולה על 4,000 ק"ג, כמפורט להלן:

בכל שעות היממה למעט פסקת משנה )ב( - 35  )א( 
שקלים חדשים;

 21.00 השעות  ובין  ל–15.00   11.00 השעות  בין  )ב( 
ל–6.00 למחרת - 24.5 שקלים חדשים.

ו' בשבט התשע"ג )17 בינואר 2013(
)חמ 3-4170(

                  ערן בן–ארוש
               המנהל הכללי של קבוצת כרמלטון בע"מ

					בעל הזיכיון במנהרות הכרמל  	___________
 1   ס"ח התשנ"ה, עמ' 493; התשס"ט, עמ' 199; י"פ התשע"א, עמ' 

   1322; התשע"ב, עמ' 2815 ועמ' 5787.
2   ק"ת התש"ע, עמ' 1133.

3   דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

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

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

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

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/12/12.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 1,838.60 מ"ר.
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הגבולות:

צפון: דרך;

דרום: שפיקה בת סלאיים אפנדי אל חוסייני;

מזרח: דרך בית הקברות;

מערב: שפיקה בת סלאיים אפנדי אל חוסייני.

זיהוי: ספר 1015, דף 2111.

זיהוי נוסף: גוש שומה 30037, חלקה 20.

המספר הישן של החלקה: 19/171 ירושלים )מ(.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: פרל אסטייטס בע"מ, מס' חברה 51-372251-2.

התיקון המבוקש:

המען: ירושלים.

שטח החלקה: 655 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דרך + תכנית 102/01, רח' עקיבא, חלקה 143;  

דרום: תכנית 1441/04, חלקה 153;  

מזרח: דרך 77 חל';  

מערב: מבנה חל' 153.  

ומתייחסת   249/2012 מס'  תצ"ר  על  מתבססת  הבקשה  הערה: 
לקביעת שטח לחלקה וקביעת גבולותיה המעודכנים. במסגרת 

הבקשה מבוקש להקטין את שטח החלקה הרשום.

כ"ה בטבת התשע"ג )7 בינואר 2013(

יעל ענתבי-שרון  
מפקחת על רישום המקרקעין  

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

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

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

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/14/12.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: לא ידוע.

הגבולות:

צפון: בית רבקה בת יצחק;

מוסה  יוסף  גוטמן,  ודוד  סלומון  מוסה  מניל  בית  דרום: 
אקחלס ונתן הירש;

מזרח: החצר של השכונה;

מערב: דרך.

זיהוי: ספר 1015, דף 8506.

זיהוי נוסף: גוש שומה 30048, חלקה 123.

המספר הישן של החלקה: 80/140 ירושלים )מ(.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: לינדר נתנאל ואח' נאמני הקדש.

התיקון המבוקש:

המען: ירושלים.

שטח החלקה: 92 מ"ר.

הגבולות:

צפון: בית;  

דרום: בית;  

מזרח: דרך;  

מערב: דרך.  

ומתייחסת   716/2012 מס'  תצ"ר  על  מתבססת  הבקשה  הערה: 
לקביעת שטח לחלקה וקביעת גבולותיה המעודכנים.

י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(

שלמה הייזלר  
מפקח על רישום המקרקעין  

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969
הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של לוד, ביום כ"ח 

באדר התשע"ג )10 במרס 2013(, או בסמוך לתאריך זה.
תיאור המקרקעין

מקרקעין הנכללים בגוש השומה 3954, לוד; גוש: 5982 - 
צפון: רח' גנרל לקלרק )גוש 4548 מוסדר(, דרום: רח' החשמונאים 
רח'  פרימן,  וחוה  מרדכי  רח'  צפון-מזרח:  מוסדר(,   5290 )גוש 
 5158 )גוש  רחתה  רח'  מערב:  מוסדר(,   4019 )גוש  החשמונאים 

מוסדר(.

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגיש לפקידת ההסדר 
הממשלה,  קרית   ,125 בגין  מנחם  דרך  בלשכתה,  או  במחנה, 
על  בהודעות  לזמן  מזמן  שיפורסמו  המועדים  בתוך  אביב,  תל 
תזכיר  בטופס  התביעות  את  להגיש  יש  ההסדר.  התקדמות 
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את 

כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.
שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.
מי שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות החלקה 
שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד ההסדר 
של  חשבונו  על  קבע  בציוני  יצוינו  החלקה  שגבולות  לצוות 

אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח הזכויות.

ג' בשבט התשע"ג )14 בינואר 2013(
תמר אריאלי  

פקידת הסדר המקרקעין  
אזור הסדר המרכז                  
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הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
ביום  יתחיל  מרכז  ההסדר  באזור  להלן  המתוארים  למקרקעין 

כ"ח באדר התשע"ג )10 במרס 2013(.

תיאור המקרקעין   

המקרקעין הנכללים בגוש השומה 3954, לוד; גוש 5982 - צפון: 
החשמונאים  רח'  דרום:  מוסדר(,   4548 )גוש  לקלרק  גנרל  רח' 
רח'  פרימן,  וחוה  מרדכי  רח'  צפון-מזרח:  מוסדר(,   5290 )גוש 
 5158 )גוש  רחתה  רח'  מערב:  מוסדר(,   4019 )גוש  החשמונאים 

מוסדר(.

ג' בשבט התשע"ג )14 בינואר 2013(
תמר אריאלי  

פקידת הסדר המקרקעין  
אזור הסדר המרכז                  

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969
הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של לוד, ביום כ"ח 

באדר התשע"ג )10 במרס 2013(, או בסמוך לתאריך זה.
תיאור המקרקעין

המקרקעין הנכללים בגושי השומה: 3952, 3957, 3964, לוד; 
גוש 5999 - צפון: רחוב החלוץ )גוש שומה 3950(, דרום: רחוב 
גולומב )גוש 5155 מוסדר(, מזרח: רח' אבישי אלשוילי )גוש 4548 

מוסדר(, מערב: רח' הרצוג )גוש שומה 3958(.

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגיש לפקידת ההסדר 
הממשלה,  קרית   ,125 בגין  מנחם  דרך  בלשכתה,  או  במחנה, 
על  בהודעות  לזמן  מזמן  שיפורסמו  המועדים  בתוך  אביב,  תל 
תזכיר  בטופס  התביעות  את  להגיש  יש  ההסדר.  התקדמות 
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את 

כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.
שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.
מי שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות החלקה 
שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד ההסדר 
של  חשבונו  על  קבע  בציוני  יצוינו  החלקה  שגבולות  לצוות 

אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח הזכויות.

ג' בשבט התשע"ג )14 בינואר 2013(
תמר אריאלי  

פקידת הסדר המקרקעין  
אזור הסדר המרכז                  

הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
ביום  יתחיל  מרכז  ההסדר  באזור  להלן  המתוארים  למקרקעין 

כ"ח באדר התשע"ג )10 במרס 2013(.

תיאור המקרקעין   

המקרקעין הנכללים בגושי השומה: 3952, 3957, 3964, לוד; 
גוש 5999 - צפון: רחוב החלוץ )גוש שומה 3950(, דרום: רחוב 
גולומב )גוש 5155 מוסדר(, מזרח: רח' אבישי אלשוילי )גוש 4548 

מוסדר(, מערב: רח' הרצוג )גוש שומה 3958(.

ג' בשבט התשע"ג )14 בינואר 2013(
תמר אריאלי  

פקידת הסדר המקרקעין  
אזור הסדר המרכז                  

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969
הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של לוד, ביום כ"ח 

באדר התשע"ג )10 במרס 2013(, או בסמוך לתאריך זה.
תיאור המקרקעין

המקרקעין הנכללים בגוש השומה: 3963, לוד; גוש 5731 -  
צפון: רח' רחש )גוש מוסדר 5157(, דרום: שדרות צה"ל )גוש 4016 
מוסדר(, מזרח: רח' החשמונאים, מערב: שדרות צה"ל )גוש 3962 
מוסדר(; גוש 5977 - צפון: רח' החשמונאים )גוש 5157 מוסדר(, 
דרום: )גוש 4016 מוסדר(, מזרח: רח' הפרחים )גוש 5291 בהסדר(, 

מערב: )גוש 5731 בהסדר(. הגוש חוצה רחוב דרך בית הדין.

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגיש לפקידת ההסדר 
הממשלה,  קרית   ,125 בגין  מנחם  דרך  בלשכתה,  או  במחנה, 
על  בהודעות  לזמן  מזמן  שיפורסמו  המועדים  בתוך  אביב,  תל 
תזכיר  בטופס  התביעות  את  להגיש  יש  ההסדר.  התקדמות 
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את 

כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.
שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.
מי שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות החלקה 
שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד ההסדר 
של  חשבונו  על  קבע  בציוני  יצוינו  החלקה  שגבולות  לצוות 

אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח הזכויות.

ג' בשבט התשע"ג )14 בינואר 2013(
תמר אריאלי  

פקידת הסדר המקרקעין  
אזור הסדר המרכז                  
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הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר מרכז יתחיל בתאריך 

כ"ח באדר התשע"ג )10 במרס 2013(.

תיאור המקרקעין   

המקרקעין הנכללים בגוש השומה 3963, לוד; גוש 5731 -  
צפון: רח' רחש )גוש מוסדר 5157(, דרום: שדרות צה"ל )גוש 4016 
מוסדר(, מזרח: רח' החשמונאים, מערב: שדרות צה"ל )גוש 3962 
מוסדר(; גוש 5977 - צפון: רח' החשמונאים )גוש 5157 מוסדר(, 
דרום: )גוש 4016 מוסדר(, מזרח: רח' הפרחים )גוש 5291 בהסדר(, 

מערב: )גוש 5731 בהסדר(. הגוש חוצה רחוב דרך בית הדין.

ג' בשבט התשע"ג )14 בינואר 2013(

תמר אריאלי  
פקידת הסדר המקרקעין  

אזור הסדר המרכז                  

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

מס'  רישום  גוש  של  הזכויות  לוח  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
חיפה,  נפת  10811/חיפה(,  מס'  שומה  מגוש  )חלק  11274/חיפה 
הוצג היום למשך 30 ימים, לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין, 
 ,14 קומה  15א,  פל-ים  רח'  קרית הממשלה,  חיפה,  הסדר  אזור 
ובלשכת הממונה על מחוז חיפה, קריית  חיפה, בעיריית חיפה 

הממשלה, חיפה.

י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(

חיים לרדו  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר חיפה                  

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

מס'  רישום  גוש  של  הזכויות  לוח  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
בדצמבר   27( בטבת התשע"ג  י"ד  ביום  הוצג  באר שבע,   38456
המקרקעין,  הסדר  פקיד  בלשכת  לעיון  ימים,   30 למשך   ,)2012
4, באר שבע,  רח' התקוה  אזור הסדר הדרום, קרית הממשלה, 
בלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים, רח' התקוה 4, 

באר שבע, ובעיריית באר שבע.

י"ד בטבת התשע"ג )27 בדצמבר 2012(

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר הדרום                  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 4151-12-12

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

ובעניין פירוק חברת מולטי סייל שיווק בע"מ, ח"פ 51-370474-2.

מדרך  אוסלקה,  אסף  עו"ד  ב"כ  ע"י  קרן,  אינה  והמבקשת: 
מנחם בגין 23, תל אביב, טל' 073-7961496, פקס' 03-6868099.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.12.2012, הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  אביב,  בתל  המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

13.2.2013, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 6.2.2013, 

בשעה 12.00.

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

אסף אוסלקה, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 40721-12-12

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

ובעניין פירוק חברת צפחה בע"מ, ח"פ 51-157058-2.

ח"פ בע"מ,   1994 אינטרנשיונל  ציפחה  חברת   והמבקשת: 
51-198421-3,  ע"י ב"כ עו"ד מיכאל דידי, מרח' בגין 7, רמת גן 52521.

בקשה  הוגשה   ,20.12.2012 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 14.2.2013, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 3.2.2013, 

בשעה 12.00.

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

מיכאל דידי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 11069-11-12

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

ח"פ  בע"מ,  והשקעות  ניהול  ג'י  עופר  חברת  פירוק  ובעניין 
.51-319942-2

והמבקשים: אמנון גל, ת"ז 53929592, ואח', ע"י ב"כ עו"ד עמית 
קפלן, מרח' התע"ש 20, כפר סבא, טל' 09-7679844, פקס' 09-7679660.

בקשה  הוגשה   ,7.11.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

12.2.2013, 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 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים 

לפחות לפני מועד הדיון.

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

עמית קפלן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:
שם האגודה: תל ערד חקלאות ומים - אגודה שיתופית בע"מ.  )1(

מס' האגודה: 57-005653-1.  
המען: ת"ד 5011, תל ערד 89150.  

תאריך רישום: י"ח בכסלו התשע"ג )2 בדצמבר 2012(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אספקת מים.  

שם האגודה: אגודת חברי דליה - אגודה שיתופית חקלאית   )2(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005661-4.  
המען: דליה 19239.  

תאריך רישום: ג' בטבת התשע"ג )16 בדצמבר 2012(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: מלון ניר עציון - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )3(
מס' האגודה: 57-005662-2.  

המען: ד"נ חוף הכרמל, ניר עציון 30808.  
תאריך רישום: ג' בטבת התשע"ג )16 בדצמבר 2012(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

אגודה שיתופית חקלאית   - בית אלפא  עתיד  שם האגודה:   )4(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005663-0.  

המען: ד"נ גלבוע, בית אלפא 19140.  

תאריך רישום: ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(

מירון הכהן  
                                             רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי שם אגודה
חקלאית  אגודה  תרמופלסטיים  מוצרים  ארז  הקודם:  השם 

שיתופית בע"מ.

שיתופית  אגודה   - תרמופלסטיים  מוצרים  ארז  החדש:  השם 
חקלאית בע"מ.

מספר האגודה: 57-003861-2.

מיום: ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(

ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(

מירון הכהן  
                                             רשם האגודות השיתופיות

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:

חקלאית  שיתופית  אגודה  צמחים  גליל  יגור  האגודה:  שם   )1(
בע"מ.

מס' אגודה 57-003979-2.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
שימשי,  אסף  עו"ד  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות, 

ממשרד בלטר גוט אלוני ושות', קיבוץ יגור 30065.

שיתופית  אגודה  החמישה  מעלה  מקרקעין  האגודה:  שם   )2(
חקלאית בע"מ.

מס' אגודה 57-004146-7.  

האגודות  לפקודת   48 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף  לזאת  אי   
השיתופיות, אני ממנה למפרק את עו"ד דגן סלע, מצפריר 

בן אור, רח' ריב"ל 7, תל–אביב-יפו 67778.

חקלאית  שיתופית  אגודה   -  )2006( חיטים  האגודה:  שם   )3(
בע"מ.

מס' אגודה 57-004748-0.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
הוק,  לילך  עו"ד  את  למפרקת  ממנה  אני  השיתופיות, 
תל–אביב-יפו   ,2 ויצמן  רח'  ושות',  מאיר  ליפא  ממשרד 

.64239
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שם האגודה: עגלי מורן - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )4(

מס' אגודה 57-004921-3.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
ינאי,  מיכל  עו"ד  את  למפרקת  ממנה  אני  השיתופיות, 

מצמח מפעלים אזוריים, ד"נ עמק הירדן 15132.

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

זו לפי מענו.

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.

ג' בטבת התשע"ג )16 בדצמבר 2012(

אורי זליגמן  
                                             רשם האגודות השיתופיות

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

כבס-נא בע"מ
)ח"פ 51-132041-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום שורץ, מרח' יעבץ 

12, רחובות, טל' 054-5945122, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.4.2013, בשעה 
14.00, 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.

                                    שלום שורץ, מפרק

ארזף ד' בע"מ
)ח"פ 51-397619-1(

)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 11.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידו שטרן, ת"ז 031571904, 

משדרות שאול המלך 23, תל אביב 64367, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עידו שטרן, מפרק

א.ע.ר טריו הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-336609-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,1.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אלקלעי 4, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יחיאל רכטשאפן, עו"ד, מפרק

טרמוקינג סחר בע"מ
)ח"פ 51-381583-7(

)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 
דין   עורכי  במשרד   ,9.00 בשעה   ,5.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
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.

                                    אורי דנהירש, עו"ד, מפרק

ליטו אחסון בתנועה בע"מ
)ח"פ 51-381584-5(

)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   ,10.00 בשעה   ,5.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
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.

                                    אורי דנהירש, עו"ד, מפרק
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ליטו רכב בע"מ
)ח"פ 51-373306-3(

)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 
דין   עורכי  במשרד   ,11.00 בשעה   ,5.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
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.
                                    אורי דנהירש, עו"ד, מפרק

ליטו גרופ אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-373307-1(

)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 
דין   עורכי  במשרד   ,12.00 בשעה   ,5.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
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.
                                    אורי דנהירש, עו"ד, מפרק

אזורים אקור יסוד המעלה בע"מ
)ח"פ 51-318317-8(

)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 
החברה,  במשרדי   ,14.00 בשעה   ,10.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דרך מנחם בגין 132, הבניין המשולש, קומה 35, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
                                    שחר עקה, מפרק

אם.וי. איורוודה רג'וביניישן בע"מ
)ח"פ 51-415987-0(

)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 
ציון  קהילת  ברח'   ,15.00 בשעה   ,17.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עפולה,   ,3
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמיר בית-און, עו"ד, מפרק

ימי גלובל טרייד בע"מ
)ח"פ 51-382999-4(

)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 
באדר  יוחנן  ברח'   ,18.00 בשעה   ,17.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
6/58, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גיל בן–קימון, עו"ד, מפרק

חופשי, נטל כהן, רודיטי בע"מ
)ח"פ 51-406167-0(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,19.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אבא הלל סילבר 12, בית איילון ביטוח, קומה 14, רמת גן, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    אשר דויטש, עו"ד, מפרק

שחף יבנה בע"מ
)ח"פ 51-411572-4(

)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 19.3.2013, בשעה 17.00, ברח' הנרייטה סולד 
8ב, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שרון סויסה, עו"ד, מפרק

נ.י.מ.נ בע"מ
)ח"פ 51-222982-4(

)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 20.3.2013, בשעה 17.00, ברח' הנרייטה סולד 
8ב, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שרון סויסה, עו"ד, מפרק
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ג'י. אמ. טי. פאנד בע"מ
)ח"פ 51-214274-6(

)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 20.3.2013, בשעה 17.00, במשרד הרשום של 
החברה, רח' יחזקאל קויפמן 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    אלכסנדר ליטווק, מפרק

אי.אי.בי. תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-251738-4(

)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 
המפרק,  במשרד   ,14.00 בשעה   ,24.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' בגין 5/3, יהוד 5647803, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צביקה גרוס, מפרק

אחים קטן עפר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-091038-3(

)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 
 ,29 ברח' העבודה   ,10.00 24.3.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
גבעת שמואל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    משה קטן, מפרק

בלו גינ'ס בע"מ
)ח"פ 51-420766-4(

)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 31.3.2013, בשעה 12.00, ברח' נחמני 14, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבי חייניץ, מפרק

דיזל בלינסון בע"מ
)ח"פ 51-293803-6(

)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 
 ,72 ז'בוטינסקי  ברח'   ,9.00 3.4.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אריק בן חיים, מפרק

השקעות שטרן בע"מ
)ח"פ 51-013387-9(

)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 3.3.2013, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' 
הברזל 23, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ישראל חיים, רו"ח, מפרק

השקעות גולומביק בע"מ
)ח"פ 51-013389-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 3.3.2013, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' 
הברזל 23, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ישראל חיים, רו"ח, מפרק

תבואה חברה להשקעות ולמסחר בע"מ
)ח"פ 51-038404-3(

)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 3.3.2013, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' 
הברזל 23, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ישראל חיים, רו"ח, מפרק
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טחנת קמח גולן בע"מ
)ח"פ 51-002669-3(

)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 3.3.2013, בשעה 9.00, במשרדי המפרק, רח' 
הברזל 23, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ישראל חיים, רו"ח, מפרק

אדרי בע"מ
)ח"פ 51-043821-1(

)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 3.3.2013, בשעה 8.00, במשרדי המפרק, רח' 
הברזל 23, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ישראל חיים, רו"ח, מפרק

ניהול אורלוב 77 בע"מ
)ח"פ 51-276516-5(

)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 
רח'  9.00, במשרד המפרק,  4.3.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
ריב"ל 22, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אליהו בלייר, עו"ד, מפרק

ניהול החרושת רעננה 14 בע"מ
)ח"פ 51-307043-3(

)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 
רח'  9.00, במשרד המפרק,  4.3.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
ריב"ל 22, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אליהו בלייר, עו"ד, מפרק

ניהול אוריאל אופק 8-10 בע"מ
)ח"פ 51-412777-8(

)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'  9.00, במשרד המפרק,  4.3.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
ריב"ל 22, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אליהו בלייר, עו"ד, מפרק

ניהול בית הפלדה בע"מ
)ח"פ 51-280751-2(

)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 
רח'  9.00, במשרד המפרק,  4.3.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
ריב"ל 22, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אליהו בלייר, עו"ד, מפרק

ילו סקרין בע"מ
)ח"פ 51-368553-7(

)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 
פעמוני  יוסף  ברח'   ,10.00 בשעה   ,5.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    תומר לביא, מפרק

פלאוורטק בע"מ
)ח"פ 51-297338-9(

סולולרן פתרונות לומדים בע"מ
)ח"פ 51-344826-6(

)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 החברות הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.1.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברות מרצון ולמנות את יעקב בן נתן, ת"ז 

050320027, מרח' מרוה 3, כפר ורדים, למפרק החברות.
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את  יגיש  הנ"ל  החברות  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 בן נתן, מפרק

פלאוורטק בע"מ
)ח"פ 51-297338-9(

סולולרן פתרונות לומדים בע"מ
)ח"פ 51-344826-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברות  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 6.3.2013, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' מרוה 
3, כפר ורדים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יעקב בן נתן, מפרק

קורקס אמירים )17( בע"מ
)ח"פ 51-109515-0(

)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 10.3.2013, בשעה 10.00, במשרד עו"ד מיכאל 
שיין ושות', רח' החושלים 6, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    עמית שגב, עו"ד, מפרק

מצפה )אמ.סי.פי( תעשיות פלסטיק בע"מ
)ח"פ 51-075069-8(

)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 
14.00, ברח' דניאל פריש  10.3.2013, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אייל טלמון, עו"ד, מפרק

אפלר בע"מ
)ח"פ 51-268629-6(

)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 
16.00, ברח' דניאל פריש  10.3.2013, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אייל טלמון, עו"ד, מפרק

שתמנול בע"מ
)ח"פ 51-259012-6(

)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 
12.00, ברח' דניאל פריש  10.3.2013, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אייל טלמון, עו"ד, מפרק

רורקה אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-269385-4(

)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 
רינגולד,  גדי  עו"ד  14.00, אצל  14.3.2013, בשעה  ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,71 הנדיב  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    סולומון ברט, מפרק

א.ח.י ברנד )2011( בע"מ
)ח"פ 51-458868-0(

)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 17.3.2013, בשעה 10.00, ברח' סמטת הנמר 1, 
ירוחם, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חיים ברנד, מפרק
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דני קלדרון - עיצוב ופיסול בזכוכית בע"מ
)ח"פ 51-312895-9(

)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 19.3.2013, בשעה 9.00, ברח' דישון 19, כפר 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ורדים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכל קלדרון, מפרקת

לירם י.א. בע"מ
)ח"פ 51-355391-7(

)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 19.3.2013, בשעה 9.00, ברח' הגדוד העברי 
10, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יורם בנישתי, מפרק

ביטשר בע"מ
)ח"פ 51-260179-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19.3.2013, בשעה 9.00, ברח' הל"ה 4, רעננה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    יבגני פלדשר, מפרק

א.ת.ל.ן בע"מ
)ח"פ 51-213087-3(

)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 19.3.2013, בשעה 9.00, ברח' צה"ל 3, אשקלון, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

                                    אליהו עטייה, מפרק

פוגל נקר ייזום בע"מ
)ח"פ 51-268143-3(

)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 
 ,33 חי  עין  ברח'   ,9.00 בשעה   ,19.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כפר מל"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מירב נקר פוגל, מפרקת

שרליין מבית ספיר קוסמטיקס בע"מ
)ח"פ 51-175770-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19.3.2013, בשעה 9.00, ברח' הפרת 2, יבנה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    יפה סגל, מפרק

וולוך חיים בע"מ
)ח"פ 51-323126-6(

)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 
 ,28 גורדון  ברח'   ,9.00 בשעה   ,19.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גבעתיים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חיים וולוך, מפרק

סיימן יבוא ושיווק )1998( בע"מ
)ח"פ 51-258624-9(

)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 ברח' הסדנאות   ,9.00 19.3.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נני מזל סאימן, מפרק
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נכסי אריאל - מקטרת בע"מ
)ח"פ 51-267261-9(

)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 20.3.2013, בשעה 13.00, ברח' בן גוריון 1, בני 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבירם ראובן, מפרק

נכסי אריאל - דוראל בע"מ
)ח"פ 51-217831-0(

)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 20.3.2013, בשעה 13.00, ברח' בן גוריון 1, בני 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבירם ראובן, מפרק

אריאל - אשורי, דיור מוגן בע"מ
)ח"פ 51-308755-1(

)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 20.3.2013, בשעה 13.00, ברח' בן גוריון 1, בני 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבירם ראובן, מפרק

ב.ר. בית רופאים ניהול ואחזקה בע"מ
)ח"פ 51-169702-1(

)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 20.3.2013, בשעה 13.00, ברח' בן גוריון 1, בני 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבירם ראובן, מפרק

מועדון מכשירי תנועה 4X4 בע"מ
)ח"פ 51-242244-5(

)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 20.3.2013, בשעה 12.00, בשדרות מנחם בגין 
74, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    איתמר גבתון, מפרק

ג'י.בי. מכוניות איכות בע"מ
)ח"פ 51-210932-3(

)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 20.3.2013, בשעה 12.00, בשדרות מנחם בגין 
74, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    איתמר גבתון, מפרק

נכסי ח.נ. אריאל - ייעוץ ותכנון בע"מ
)ח"פ 51-241285-9(

)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 20.3.2013, בשעה 13.00, ברח' בן גוריון 1, בני 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבירם ראובן, מפרק

חניון גבים - ניהול ותפעול בע"מ
)ח"פ 51-247881-9(

)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 20.3.2013, בשעה 13.00, ברח' בן גוריון 1, בני 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבירם ראובן, מפרק
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נכסי אריאל - מגדלי רמת אביב, ניהול בע"מ
)ח"פ 51-305199-5(

)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 20.3.2013, בשעה 13.00, ברח' בן גוריון 1, בני 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבירם ראובן, מפרק

נופאת ניהול )ב.א.ב.( בע"מ
)ח"פ 51-170790-3(

)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 20.3.2013, בשעה 13.00, ברח' בן גוריון 1, בני 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבירם ראובן, מפרק

נכסי ח.נ. אריאל - קניונים בע"מ
)ח"פ 51-247511-2(

)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 20.3.2013, בשעה 13.00, ברח' בן גוריון 1, בני 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבירם ראובן, מפרק

נופאת - ניהול מגדל בי בע"מ
)ח"פ 51-240626-5(

)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 20.3.2013, בשעה 13.00, ברח' בן גוריון 1, בני 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבירם ראובן, מפרק

נכסי אריאל - שיווק נדל"ן )2000( בע"מ
)ח"פ 51-290485-5(

)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 20.3.2013, בשעה 13.00, ברח' בן גוריון 1, בני 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבירם ראובן, מפרק

קניון מגדלי העיר ראשל"צ - ניהול ואחזקה בע"מ
)ח"פ 51-212933-9(

)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 20.3.2013, בשעה 13.00, ברח' בן גוריון 1, בני 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבירם ראובן, מפרק

נכסי אריאל צפון בע"מ
)ח"פ 51-215059-0(

)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 20.3.2013, בשעה 13.00, ברח' בן גוריון 1, בני 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבירם ראובן, מפרק

מולטיקו ניהול נ.ס. בע"מ
)ח"פ 51-253773-9(

)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 20.3.2013, בשעה 13.00, ברח' בן גוריון 1, בני 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבירם ראובן, מפרק
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פועלים ונצ'רס I בע"מ
)ח"פ 51-288231-7(

)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 10.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גבי הייק, מרח' יגאל 

אלון 98, 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.

גבי הייק, עו"ד, מפרק

ש.מ. אורנים בע"מ
)ח"פ 51-400260-9(

)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   ,7.11.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן שמני, מרח' 

דרויאנוב 5, 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.

 ,10.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אורן שמני, מפרק

אושר סוכנות לביטוח )2003( בע"מ
)ח"פ 51-341387-2(

)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   ,25.11.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלברט גמליאל, 

מרח' הרב קוק 25, נתניה, 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.

נכסי אריאל - גלי ספיר ניהול בע"מ
)ח"פ 51-276272-5(

)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 20.3.2013, בשעה 13.00, ברח' בן גוריון 1, בני 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבירם ראובן, מפרק

מיוזיק הד בע"מ
)ח"פ 51-274213-1(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,28.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הורדים 8א, יהוד-מונוסון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בצלאל אלוני, מפרק

נ.נ.י סמדר יבוא ויצוא בע"מ
)ח"פ 51-432847-5(

)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 2.4.2013, בשעה 10.00, ברח' היצירה 3, בית 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת  ש.א.פ, 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    איריס מורנו, עו"ד, מפרקת

ב.צ.ר. עבודות עפר בנין ופתוח בע"מ
)ח"פ 51-140374-3(

)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 
 ,26 הנגבה  ברח'   ,16.00 בשעה   ,11.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גבעתיים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חיים בן ציון רוזנפלד, מפרק
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טאבא טולס בע"מ
)ח"פ 51-340032-5(

)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   ,16.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיד טוויל, מטייבה 

המשולש 40400, 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 7.4.2013, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    זיד טוויל, מפרק

מלמן פ.א.י. 120 בע"מ
)ח"פ 51-315728-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.12.2012, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  מלמן,  בנימין  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

דיזינגוף 13, נתניה, 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 7.4.2013, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בנימין מלמן, מפרק

מוניות "המשיח" בע"מ
)ח"פ 51-364197-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.12.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל טרדיו, מרח' הר 

ארבל 1, צפת, למפרק החברה.

 ,10.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' הנוטע 11, נתניה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    אלברט גמליאל, מפרק

ניהול רשתות )י.ש.ל.( בע"מ
)ח"פ 51-292558-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.12.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר שורץ, מרח' מרדכי 

11, רמת השרון, 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 7.4.2013, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, רח' אוסישקין 28, רמת השרון, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    יאיר שורץ, מפרק

כל בו לתעשיה ומסחר המרכז בע"מ
)ח"פ 51-337608-7(

)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   ,16.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיד טוויל, מטייבה 

המשולש 40400, 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 7.4.2013, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    זיד טוויל, מפרק
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מ.י. ניו פרסונל שרותי כח אדם בע"מ
)ח"פ 51-200585-1(

)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 6.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  יעקבי,  משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

צבעוני 2, הרצליה, 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 7.4.2013, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    משה יעקבי, מפרק

צמיגי דוד ברטל בע"מ
)ח"פ 51-226288-2(

)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   ,27.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד ברטל, מרח' 

קזאן 3, רעננה, 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.

 ,14.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' מדינת היהודים 8, הרצליה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    דוד ברטל, מפרק

פר אנד קו אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-462984-9(

)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   ,23.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
לוי, מרח'  יוני  ולמנות את  במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

החלוצים 41, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.4.2013, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דניאל טרדיו, מפרק

נחמיאס שמעון הובלות וחומרי בניין בע"מ
)ח"פ 51-272891-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,16.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון נחמיאס, 

מרח' הגאון 50, פרדס–חנה-כרכור, 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 7.4.2013, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמעון נחמיאס, מפרק

ד"ר דברה כ"ץ
)ח"פ 51-317935-8(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  כ"ץ,  דברה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

וושינגטון 19, ירושלים, טל' 02-6248655, 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 7.4.2013, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, 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.

                                    ד"ר דברה כ"ץ, מפרקת
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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.

 ,14.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוני לוי, מפרק

א.מ פסיפס ניהול והפקות בע"מ
)ח"פ 51-468294-7(

)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   ,23.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דודו מלמד, מרח' 

נתיב האפוד 3, מעלה אדומים, 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.

 ,14.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דודו מלמד, מפרק

אנ.רי.טק בינ"ל בע"מ
)ח"פ 51-175524-1(

)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 13.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמי חיים, מרח' הורקניה 

5, ירושלים, למפרק החברה.

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

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

 ,21.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    סמי חיים, מפרק

ננו-אנג'נירינג בע"מ
)ח"פ 51-372742-0(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית חוזרת 
החלטה  התקבלה   ,24.4.2012 ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של 
חיים  רן  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין 
לפיד, מרח' גבעת החלומות 1, הרצליה, טל' 09-9551324, למפרק 
החברה, ולקבוע מועד חדש לאסיפה הסופית של החברה שנועדה 
מיום   ,6365 הפרסמים  בילקוט  שפורסם  כפי   ,29.4.2012 לתאריך 

.23.1.2012

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 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 11.30, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רן חיים לפיד, עו"ד, מפרק

סיפרה בע"מ
)ח"פ 51-325113-2(

)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   ,3.1.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זזה קריכלי, ת"ז 

311696892, מרח' שמורק 20, נתניה, 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.

 ,24.3.2013 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.

                                    זזה קריכלי, מפרק

א.ש. מלמד בע"מ
)ח"פ 51-263881-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
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ת"ז  מלמד,  אורי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
006855779, מרח' שאול אביגור 7, 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.

 ,24.3.2013 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.

                                    אורי מלמד, מפרק

דוידוף מזון נכסים בע"מ
)ח"פ 51-201603-1(

)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 6.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  דוידוף,  אריה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

003565967, מרח' אבן חביב 4, 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.

 ,24.3.2013 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.

                                    אריה דוידוף, מפרק

קונטוקו בע"מ
)ח"פ 51-134910-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל )רימה( קוסיאק, ת"ז 

068100890, מרח' הרב עוזיאל 4, תל אביב, 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.

 ,24.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל, המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רחל )רימה( קוסיאק, מפרקת

ריש דוד בע"מ
)ח"פ 51-423445-9(

)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   ,27.11.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד ריש, מרח' 

בורכוב 35, תל אביב, נייד 052-4205930, 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.

 ,26.3.2013 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.

                                    דוד ריש, מפרק

אנסרי קטינה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-277082-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
ג'השאן,  עו"ד תגריד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי 

מרח' יפת 82, תל–אביב-יפו, טל' 03-6816777, 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 4.4.2013, בשעה 
18.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    תגריד ג'השאן, עו"ד, מפרק

אימפריאל ב. פלאס בע"מ
)ח"פ 51-329345-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,20.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אולגה סיבריבר, 
ת"ז 513293456, מרח' ראשון לציון 16/7, אשדוד, למפרקת החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

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

 ,30.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד עו"ד אסף גילר, רח' סחרוב 19, ראשון לציון, 
בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אולגה סיבריבר, מפרקת

מאייטרי בע"מ
)ח"פ 51-413504-5(

)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 9.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה ארן, אצל עו"ד 
רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 08-9477080, למפרק 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.5.2013, בשעה 
12.00, אצל עו"ד רונן פריד, 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.

                                    שלמה ארן, מפרק

יהודה וינשטיין, משרד עורכי דין
)ח"פ 51-324585-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קארין וינשטיין-מאור, 

מרח' ויצמן 23, תל אביב, טל' 03-5249548, 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.

 ,10.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    קארין וינשטיין-מאור, מפרקת

שפע טור בע"מ
)ח"פ 51-398804-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה טננבאום, מרח' 

אדמו"ר מרוז'ין 35, ירושלים, נייד 054-4980660, 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 13.5.2013, בשעה 
ירושלים,   ,24 נשרים  כנפי  רח'  שחור,  יוסף  עו"ד  במשרד   ,16.00
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    משה טננבאום, מפרק

קשר קט בע"מ
)ח"פ 51-371606-8(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איריס גרנות, מרח' שקד 

41, צור יגאל, 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 14.5.2013, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    איריס גרנות, מפרקת

פינקו את שוויצר החזקות בע"מ
)ח"פ 51-285903-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל פינקו, מרח' בן 
גוריון 13, מגדל קונקורד, בני ברק, טל' 03-6444500, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.6.2013, בשעה 
16.00, במשרד עורכי דין פינקו ושות', 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.

                                    שמואל פינקו, מפרק

קטינה קלאסיק בע"מ
)ח"פ 51-259470-6(

)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 8.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
ג'השאן,  עו"ד תגריד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי 

מרח' יפת 82, תל–אביב-יפו, טל' 03-6816777, 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 4.4.2013, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,19.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    תגריד ג'השאן, עו"ד, מפרק

נטקור בע"מ
)ח"פ 51-336115-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.12.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף ווידסלבסקי, מרח' 

המרגנית 76, רמת גן, נייד 050-6657169, 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 9.4.2013, בשעה 
9.00, במשרדי המפרק, רח' חיי אדם 9, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אסף ווידסלבסקי, מפרק

ג.י.ג טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-460138-4(

)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   ,11.11.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
הודא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
חליליה בהנסי, מרח' המועצה 12, יפיע, נייד 052-6522160, 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.

 ,10.4.2013 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.

                                    הודא חליליה בהנסי, עו"ד, מפרק

גולן נהרדעא הפקות אופנה בע"מ
)ח"פ 51-271682-0(

)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 13.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם פרטוש, 
ת"ז 022478655, מרח' בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר. 2, קומה 20, בני ברק, 

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.

 ,23.4.2013 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.

                                    אברהם פרטוש, עו"ד, מפרק

י.ע.ד. לחסכון בתקשורת בע"מ
)ח"פ 51-342331-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
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חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב מעבי, מרח' 
פקס'   ,03-9136999 טל'   ,49437 תקוה  פתח   ,5 קומה   ,39 הרצל 

03-9136997, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.5.2013, בשעה 
16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יניב מעבי, עו"ד, מפרק

תמרה חברה למסחר והפעלה בע"מ
)ח"פ 51-352115-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  פידלמן,  אליעזר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
044483634, מרח' משאבים 6, הוד השרון 4520106, 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.

 ,10.5.2013 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.

                                    אליעזר פידלמן, מפרק

ביסמפל פשוט לחסוך כסף בע"מ
)ח"פ 51-466036-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נדב מאיוסט, מרח' 

קרן היסוד 22, קרית ביאליק, טל' 04-8400040, 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.

 ,12.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, 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.

                                    נדב מאיוסט, מפרק

אפשר - פיתוח אירגוני והדרכה בע"מ
)ח"פ 51-305100-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גד לנדאו, מרח' בן 
גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1, קומה 6, רמת גן, טל' 03-7554470, 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 
הנ"ל,  בכתובת  יהודיין,   & לנדאו  עו"ד  במשרד   ,12.00 בשעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.
                                    גד לנדאו, עו"ד, מפרק

חופית ע.ר. השקעות ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-339767-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
זומר, מרח'  ירון  חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אורי לסר 1, תל אביב 64954, טל' 03-6915678, 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.

 ,19.5.2013 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.

                                    ירון זומר, עו"ד, מפרק

קורוניס קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-464990-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריק יוסף מסיקה, מרח' 

שרעבי יעקב סעדיה 4, רחובות, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.6.2013, בשעה 
12.00, במשרדי הורן ושות', מרכז עזריאלי 5, הבניין המרובע, קומה 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  40, תל אביב, לשם הגשת 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אריק יוסף מסיקה, מפרק

נכסי מנחם מגידס בע"מ
)ח"פ 51-267957-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  מגידס,  מנחם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

ההגנה 32, אביחיל, 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.

 ,20.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מנחם מגידס, מפרק

פוליפון טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-356319-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.8.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד גלילי, מרח' רון חיים 

4, ראשון לציון, 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.

 ,31.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דוד גלילי, מפרק

דורון צמרון בע"מ
)ח"פ 51-321961-8(

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

סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.1.2011, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אבי הרוש, מרח' 

ויצמן 32, 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.
 ,10.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אבי הרוש, רו"ח, מפרק

טרה גמא בע"מ
)ח"פ 51-200322-9(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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 29.11.2012, התקבלה 
רח'  פרופר,  דן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
7, רמת  הזורע 89, כפר שמריהו, ואת גד פרופר, מרח' השלום 

השרון, למפרקי החברה.
את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
זו, אצל רו"ח רוז'נסקי, הליפי, מאירי ושות', רח' אבא  הודעה 

הלל סילבר 16, רמת גן.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 

המועד הנ"ל - לא ייענה.
דן פרופר          גד פרופר

ם י ק ר פ מ    

קליע אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-178492-8(

)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 13.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי לוי, ת"ז 027763176, אצל 
משרד י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות', עורכי דין, רח' 

לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב 97134, 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.
אבי לוי, מפרק




