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מינוי נציגי השר להגנת הסביבה בוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה 
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965  

בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 18)ב()1( ו–48א לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את העובדים במשרד להגנת 
הסביבה ששמותיהם מפורטים בטור א' להלן, לתפקיד המפורט בטור ב' לצדו, בוועדה המפורטת בטור ג' לצדו:

  טור א'
    שם

           טור ב'
          תפקיד

טור ג'
ועדה

ועדות מקומיות ירושלים, מטה יהודה, בית שמש, הראלנציג השראבי בן צור

ועדות מקומיות ירושלים, מטה יהודה, בית שמש, הראלממלאת מקום נציג השר טל פרי

ועדות מקומיות ירושלים, מטה יהודה, בית שמש, הראלממלא מקום נציג השראסף שגיא

המינוי של כל אחד מן המתמנים יעמוד בתוקפו כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה 

כל מינוי קודם לנציג השר להגנת הסביבה ולממלא מקומו, בוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה במחוז ירושלים - בטל   

ח' בתמוז התשע"ג )16 ביוני 2013(
)חמ 3-7-ה3(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשל"ג, עמ' 228; התש"ן, עמ' 166; התשנ"ה, עמ' 450   1

מינוי נציגי השר להגנת הסביבה בוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה 
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965  

בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 18)ב()1( ו–48א לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את העובדים במשרד להגנת 
הסביבה ששמותיהם מפורטים בטור א' להלן, לתפקיד המפורט בטור ב' לצדו, בוועדה המפורטת בטור ג' לצדו:

  טור א'
    שם

           טור ב'
          תפקיד

טור ג'
ועדה

ועדות מקומיות חיפה, זבולון, עירון )מרחבית(, קריות נציגת השרנורית שטורך
)מרחבית(, רכס הכרמל )מרחבית( 

ועדות מקומיות חדרה, חוף הכרמל, מנשה-אלונה, קרית ממלאת מקום נציגת השר 
אתא, שומרון, מורדות הכרמל, פרדס–חנה-כרכור, חריש 

)מיוחדת(  

ועדות מקומיות חדרה, חוף הכרמל, מנשה-אלונה, קרית נציגת השר יהודית מוסרי
אתא, שומרון, מורדות הכרמל, פרדס–חנה-כרכור, חריש 

)מיוחדת(    

ועדות מקומיות חיפה, זבולון, עירון )מרחבית(, קריות ממלאת מקום נציגת השר
)מרחבית(, רכס הכרמל )מרחבית(

המינוי של כל אחד מן המתמנים יעמוד בתוקפו כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה 

כל מינוי קודם לנציג השר להגנת הסביבה ולממלא מקומו, בוועדות המקומיות  לתכנון ולבנייה במחוז חיפה - בטל   

ח' בתמוז התשע"ג )16 ביוני 2013(
)חמ 3-7-ה3(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשל"ג, עמ' 228; התש"ן, עמ' 166; התשנ"ה, עמ' 450   1
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מינוי נציגי השר להגנת הסביבה בוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה 
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965  

בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 18)ב()1( ו–48א לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את העובדים במשרד להגנת 
הסביבה ששמותיהם מפורטים בטור א' להלן, לתפקיד המפורט בטור ב' לצדו, בוועדה המפורטת בטור ג' לצדו:

         טור א'
          שם

           טור ב'
          תפקיד

טור ג'
ועדה

ועדות מקומיות לוד, מודיעין-מכבים-רעות, ראש העין, נציגת השרורד אדרי-סטוליק
טייבה, יהוד-נוה מונוסון, שוהם, גבעת שמואל, מצפה אפק, 

שרונים, עמק חפר, לב השרון, גזר, חבל מודיעין, עמק לוד

ועדות מקומיות לוד, מודיעין-מכבים-רעות, ראש העין, ממלאת מקום נציגת השר נעמה מגורי-כהן
טייבה, יהוד-נוה מונוסון, שוהם, גבעת שמואל, מצפה אפק, 

שרונים, עמק חפר, לב השרון, גזר, חבל מודיעין, עמק לוד

ועדות מקומיות לוד,  מודיעין-מכבים-רעות, ראש העין, ממלא מקום נציגת השרענת בר-כהן
טייבה, יהוד-נוה מונוסון, שוהם, גבעת שמואל, מצפה אפק, 

שרונים, עמק חפר, לב השרון, גזר, חבל מודיעין, עמק לוד

ועדות מקומיות לוד, מודיעין-מכבים-רעות, ראש העין, ממלא מקום נציגת השראיתן יעקובסון
טייבה, יהוד-נוה מונוסון, שוהם, גבעת שמואל, מצפה אפק, 

שרונים, עמק חפר, לב השרון, גזר, חבל מודיעין, עמק לוד

המינוי של כל אחד מן המתמנים יעמוד בתוקפו כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה 

כל מינוי קודם לנציג השר להגנת הסביבה ולממלא מקומו בוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה במחוז מרכז - בטל   

ח' בתמוז התשע"ג )16 ביוני 2013(
)חמ 3-7-ה3(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשל"ג, עמ' 228; התש"ן, עמ' 166; התשנ"ה, עמ' 450   1

מינוי נציגי השר להגנת הסביבה בוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה 
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965  

בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 18)ב()1( ו–48א לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את העובדים במשרד להגנת 
הסביבה ששמותיהם מפורטים בטור א' להלן, לתפקיד המפורט בטור ב' לצדו, בוועדה המפורטת בטור ג' לצדו:

      טור א'
        שם

           טור ב'
          תפקיד

טור ג'
ועדה

ועדות מקומיות באר שבע, אילת, עומר, רמת חובב נציגת השרליאורה גולוב

ועדות מקומיות אשקלון, דימונה, שדרות, קרית מלאכי, רהט, ערבה ממלאת מקום נציג השר 
תיכונה, בני שמעון, שקמים, רמת נגב, להבים, מצפה רמון, שמעונים 

ועדות מקומיות קרית גת, רהט, באר טוביה, רמת נגב, מצפה רמוןנציג השראריאל מריות

ועדות מקומיות אשקלון, שדרות, קרית מלאכי, ערבה תיכונה, נציגת השר מיטל אמיתי
שקמים, שמעונים

ועדות מקומיות אילת, אופקים, קרית גת, באר טוביה, מיתר, רמת חובבממלאת מקום נציג השר

ועדות מקומיות דימונה, אופקים, להבים, מיתרנציגת השרלימור בר

ועדות מקומיות באר שבע, עומר, בני שמעוןממלאת מקום נציג השר

ועדה מקומית אילתממלא מקום נציג השראלי ורבורג
__________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשל"ג, עמ' 228; התש"ן, עמ' 166; התשנ"ה, עמ' 450   1
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המינוי של כל אחד מן המתמנים יעמוד בתוקפו כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה  

כל מינוי קודם לנציג השר להגנת הסביבה ולממלא מקומו, בוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה במחוז דרום - בטל   

ח' בתמוז התשע"ג )16 ביוני 2013(
)חמ 3-7-ה3(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

מינוי נציגי השר להגנת הסביבה בוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה 
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965  

בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 18)ב()1( ו–48א לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את העובדים במשרד להגנת 
הסביבה ששמותיהם מפורטים בטור א' להלן, לתפקיד המפורט בטור ב' לצדו, בוועדה המפורטת בטור ג' לצדו:

  טור א'
    שם

           טור ב'
          תפקיד

טור ג'
ועדה

ועדות מקומיות אצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, נציגת השרדורית סלע
בקעת בית שאן, גולן, גלבוע, גליל מזרחי, גליל עליון, גליל 

תחתון, גליל מרכזי, טבריה, יזרעאלים, יקנעם עילית, כרמיאל, 
לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, חבל אשר, מעלה 

נפתלי, מעלה חרמון, מעלה הגליל, מרום הגליל, משגב, 
נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עפולה, צפת, 

קצרין, קרית שמונה, שפלת הגליל 

ועדות מקומיות אצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, ממלאת מקום נציגת השרדורית זיס
בקעת בית שאן, גולן, גלבוע, גליל מזרחי, גליל עליון, גליל 

תחתון, גליל מרכזי, טבריה, יזרעאלים, יקנעם עילית, כרמיאל, 
לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, חבל אשר, מעלה 

נפתלי, מעלה חרמון, מעלה הגליל, מרום הגליל, משגב, 
נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עפולה, צפת, 

קצרין, קרית שמונה, שפלת הגליל 

ועדות מקומיות אצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, ממלאת מקום נציגת השרמיכל עייק 
בקעת בית שאן, גולן, גלבוע, גליל מזרחי, גליל עליון, גליל 

תחתון, גליל מרכזי, טבריה, יזרעאלים, יקנעם עילית, כרמיאל, 
לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, חבל אשר, מעלה 

נפתלי, מעלה חרמון, מעלה הגליל, מרום הגליל, משגב, 
נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עפולה, צפת, 

קצרין, קרית שמונה, שפלת הגליל 

ועדות מקומיות אצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, ממלאת מקום נציגת השראליאור ליאב
בקעת בית שאן, גולן, גלבוע, גליל מזרחי, גליל עליון, גליל 

תחתון, גליל מרכזי, טבריה, יזרעאלים, יקנעם עילית, כרמיאל, 
לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, חבל אשר, מעלה 

נפתלי, מעלה חרמון, מעלה הגליל, מרום הגליל, משגב, 
נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עפולה, צפת, 

קצרין, קרית שמונה, שפלת הגליל 

המינוי של כל אחד מן המתמנים יעמוד בתוקפו כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה 

כל מינוי קודם לנציג השר להגנת הסביבה ולממלא מקומו, בוועדות המקומיות  לתכנון ולבנייה במחוז צפון - בטל   

ח' בתמוז התשע"ג )16 ביוני 2013(
)חמ 3-7-ה3(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשל"ג, עמ' 228; התש"ן, עמ' 166; התשנ"ה, עמ' 450   1
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הודעה בדבר תיאום סכומים
 לפי תקנות המכס, התשכ"ו-1965, לפי תקנות סוכני המכס, התשכ"ה-1964, לפי תקנות מס קנייה )טובין(, התשי"ג-1953,

ולפי תקנות הבלו על דלק, התש"ך-1960

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

להלן בטור ג' תואמו, והם מיום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(, כמפורט לצדם בטור ד':

טור א'
התקנות

טור ב'
פרטי השירות

טור ג'
 הסכום הקיים

בשקלים חדשים

טור ד'
 הסכום המתואם 
בשקלים חדשים

תקנות המכס

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

403406

40,79340,084בעד אגרת רישיון חדש למחסן רשוי16)א()1(

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

11,43611,518

107108בעד תעודת מכס24)ב(

107108בעד מצהר מתוקן37

107108בעד אישור המעיד על הגשת רישיון יבוא37א

תקנות סוכני המכס

 בעד אגרת רישום או אישור סוכן41)1(
מכס 

1,0871,095

בעד אגרת רישום או אישור פקיד 41)2(
רשוי

275277

538542בעד אגרה שנתית לסוכן מכס42)1(

275277בעד אגרה שנתית לפקיד רשוי42)2(

תקנות מס קנייה

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

מס קנייה

107108

תקנות הבלו על הדלק

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

54,82555,216

י"ט בתמוז התשע"ג )27 ביוני 2013(
)חמ 3-1464(  

משה אשר  
מנהל רשות המסים בישראל  

__________
1 ק"ת התשכ"ו, עמ' 274; התשמ"א, עמ' 376; י"פ התשע"ג, עמ' 2152 

2  ק"ת התשכ"ה, עמ' 1307; התשמ"א, עמ' 377; י"פ התשע"ג, עמ' 2152 

3 ק"ת התשי"ג, עמ' 1364; התשמ"א, עמ' 379; י"פ התשע"ג, עמ' 2152 

4  ק"ת התש"ך, עמ' 618; התשמ"א, עמ' 378; י"פ התשע"ג, עמ' 2152 
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הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-11964, אני מאשר כי בניינים שהוקמו 
בידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה, או שנרכשו בידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995(, או 
שנכללו בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965, עד יום י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם החלה 

לפני יום ה' בטבת התשס"א )31 בדצמבר 2000( על המקרקעין המפורטים להלן, הם שיכונים ציבוריים:

מס' תכניתחלקות בשלמות גושהמקום

30563109-1055/36/7ירושלים

3018516

30157142

99, 21112100עצמון

1204915

1118373רמת ישי

1204915

14, 16, 23, 1784425השעיה

18172306נהריה

400818אילת

93, 95, 97, 404898פתח תקוה

187, 11093188יקנעם מושבה

1919320מעלות תרשיחא

214, 19548215ג'דידה מכר

126-122, 138-136, 140, 142, 21121יערה
149-145

י' בתמוז התשע"ג )18 ביוני 2013(
)חמ 3-74(  

                                                                               אבי חליווה
                                         מנהל המרכז לרישום עירוני

__________                                           מינהל מקרקעי ישראל 
1   ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התשנ"ט, עמ' 147; י"פ התשנ"ה, עמ' 1646 

2  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

הודעה על מיזוג חברות 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21)ב( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 אני מודיע על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

החברה האמריקאית  הישראלית לגאז בע"מ 9222

גזטיב החברה להפצת גז טבעי בע"מ 

החברה עוסקת בשיווק גז פחמימני מעובה לבתי 
אב ברחבי המדינה וללקוחות תעשייתיים

בעלת תשתית חלוקה לצרכנים בערד ובשכונת 
הניצחון בדימונה ועוסקת בשיווק של גז טבעי 
לצריכה ביתית ולעסקים קטנים באזורים אלה

ישראמקו-נגב 2 )שותפות מוגבלת(9246

חנ"ל - חברת הנפט לישראל בע"מ 

ATP East Med Number 1 B V

חיפוש והפקה של גז טבעי

חיפוש והפקה של גז טבעי

חיפוש והפקה של גז טבעי

1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128 
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העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

ת ש י תשתיות ישראל רכבת קלה ירושלים, שותפות מוגבלת 9248

סיטיפס בע"מ 

משקיעה בתחומי התשתיות והפרויקטים

מפעילה את הרכבת הקלה בירושלים בכפוף 
לתנאי הזיכיון

שיכון ופיתוח לישראל בע"מ 9253

הראל חברה לביטוח בע"מ

 דקלה חברה לביטוח בע"מ

יזמות לבנייה למגורים ואחזקת נדל"ן מניב בארץ

ביטוח תאונות וביטוח בריאות, חיסכון ארוך טווח 
ושירותים פיננסיים בישראל

שירותי ביטוח - ביטוח תאונות וביטוח בריאות

איילון חברה לביטוח בע"מ 9261

 ADUS N V

עוסקת בכל ענפי הביטוח ובנייהול קרנות פנסיה 
וקופות גמל והשתלמות, וכן בתחום מקבצי דיור 

עוסקת באחזקה ובהפעלה של מקבץ דיור ומלון 
חן ירושלים

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות 
 www antitrust gov il :העבודה  הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

כ' בסיוון התשע"ג )29 במאי 2013(
)חמ 3-2156(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

הודעה על מיזוג חברות 
לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21)ב( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, אני מודיע על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

פילב מ מ  תיקונים ושרות בע"מ9229

פלבם 2008 - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

קירו סקאי בע"מ 

מספקת שירות תיקונים וביטוח למטבח הביתי  

מייצרת ומייבאת ציוד למטבח המוסדי

מייבאת ציוד למטבח המוסדי

אשפלסט מסחר ותעשיות פלסטיק 1999 בע"מ 9233

אקסטרא פלסטיק בע"מ

ייצור ושיווק מוצרי פוליאתילן

ייצור ושיווק מוצרי פוליאתילן

תמיר יולביץ 9263

הוצאת עיתון הארץ בע"מ

פרסומאי, בעל אחזקות בדי-סאי העוסקת בפרסום 
ושיווק אינטראקטיבי, ובדיגיטל אימפקט החזקות 

בע"מ העוסקת במתן שירותי פרסום מבוסס תוצאות 
באינטרנט 

פעילות תקשורתית והוצאה לאור, כולל הוצאת 
עיתונים )“הארץ", דה מארקר, מקומוני “העיר", מגזין 
עיניים(, הפעלת אתרי אינטרנט )“הארץ", דה מארקר, 

עכבר העיר און ליין(, שירותי הפצה, בית דפוס ודיוור 
ישיר 

עידית לוגיסטיקת מזון בע"מ 9266

טיב וטעים 2013 הסעדה בע"מ 

טיב וטעים 1992 בע"מ 

השחר מאיר בע"מ 

שירותי הסעדה לגופים מוסדיים

שירותי הסעדה לגופים מוסדיים

שירותי הסעדה לגופים מוסדיים

שירותי הסעדה לגופים מוסדיים

פימי אוברסיז )2013(, שותפות מוגבלת )בהקמה( 9272

אוברסיז קומרס בע"מ 

השקעה בחברות ישראליות בתחומים שונים

מתן שירותי מסוף מטען אחסנה ולוגיסטיקה בנמלי 
חיפה ואשדוד

1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128 
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העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

9273 VIOLA A.V. RRSAT LIMITED PARTNERSHIP

RRSAT GLOBAL COMMUNICATIONS 
NETWORK LTD

שותפות מוגבלת שהוקמה במטרה להחזיק בחברת 
RRSAT

ניהול והפצת תוכן לתעשיית שידורי הטלוויזיה

סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ 9275

יפנאוטו החזקות בע"מ

ייבוא ושיווק כלי רכב לישראל וכן מכירת חלפים 
ושירותי מוסך בישראל של המותגים פיאט, אלפא-

IVECO–רומיאו, לנצ'יה, אבארט ו

ייבוא ושיווק כלי רכב לישראל וכן מכירת חלפים 
ושירותי מוסך בישראל של המותג סובארו

9276 Silver Lake Group L.L.C
Dell Inc.

חברת השקעות בתחום הטכנולוגיה

פיתוח ומכירה של חומרת מחשב

9277ABB Ltd
 POWER-ONE  Inc.

מייצרת מוצרים בתחום החשמל והאוטומציה

מייצרת ממירים בעבור יישומי אנרגיה מתחדשת

מכתשים מפעלים כימיים בע"מ 9288

אגרון פיתוח ושיווק תכשירים לחקלאות בע"מ 

ייצור, רישוי ושיווק תכשירי הדברה לחקלאות, 
לתברואה ולווטרינרייה

יבוא, פיתוח, רישוי ושיווק בארץ של תכשירי הדברה 
לחקלאות

9293KOREAN AIRLINES CO. LIMITED
 

CESKE AEROLINIE, A.S.

הפעלה ושיווק טיסות נוסעים אל ישראל וממנה בקו 
תל אביב-סיאול

הפעלה ושיווק טיסות נוסעים אל ישראל וממנה בקו 
תל אביב-פראג

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות 
 www antitrust gov il :העבודה  הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

ד' בתמוז התשע"ג )12 ביוני 2013(
)חמ 3-2156(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  

הודעה על מיזוג חברות 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21)ב( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, אני מודיע על -

הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן: א  

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות       שמות החברות המתמזגותמס' מיזוג
ויולה איי וי  גאון שותפות מוגבלת9237

ב  גאון אחזקות בע"מ

אחזקות במגוון תחומים

אחזקות בתחומי האגרו, קמעונאות וסחר, ושירותים פיננסיים
מקורות פיתוח וייזום בע"מ 9265

מקורות ייזום-מנרב , פרויקט נבי מוסא 

פרויקטים בתחום המים והשפכים בישראל 

מתכננת, מממנת, מקימה ומתפעלת את המט"ש בנבי מוסא 
דנאל )אדיר יהושע( בע"מ 9280

כפר לי בע"מ

בית אקשטיין שירותי חינוך בע"מ

בית אקשטיין קהילה מוגנת בע"מ

בית אקשטיין בע"מ 

כוח אדם לסיעוד, ניהול תאגיד עובדים זרים והקמה ותפעול 
מסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים

הקמה ותפעול מסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים

הקמה ותפעול מסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים

הקמה ותפעול מסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים

הקמה ותפעול מסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים

בלו ספייס טכנולוגיות בע"מ 9287

וראסיטי בע"מ

IT עוסקת במתן פתרונות מחשוב של מוצרי

מספקת שירותי מחשוב והפצת תוכנה בתחום בסיסי נתונים

1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128 
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העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות       שמות החברות המתמזגותמס' מיזוג
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ9290

שילת מערכות אופטיות בע"מ 

שילת הדמיה בע"מ 

שילת אופטרוניקה בע"מ

פיתוח, ייצור ושיווק מערכות לחימה מתקדמות

פיתוח מערכות לייזר לצרכים צבאיים וביטחוניים

פיתוח מערכות טקטיות מבוססות בלוני תצפית זעירים

פיתוח גדר וירטואלית מבוססת לייזר לצרכים ביטחוניים
הפניקס סוכנויות ביטוח 1989 בע"מ 9294

רמון גרניט סוכנות לביטוח )1994( בע"מ 

גרניט סוכנות לביטוח ח י ש  )1991( בע"מ 

חברת אחזקות

סוכנות ביטוח המתמחה בתחום הביטוח הימי

סוכנות ביטוח המתמחה בתחום הביטוח הימי
סלע קפיטל נדל"ן בע"מ 9304

שיכון ובינוי נדל"ן )השקעות( בע"מ 

החזקה וניהול בנייני משרדים, מבני תעשייה ודירות מגורים 
להשכרה

ייזום ובנייה של פרויקטים מסחריים ופרויקטים למגורים, מבני 
משרדים ותעשייה ברחבי הארץ

הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוג כלהלן:  ב  

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג
גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים בע"מ 9259

מיכלי טרי וול )ישראל( בע"מ  

מתן שירותים לוגיסטיים בתחום האריזה, אחסון, שינוע ושילוח 

תכנון וייצור אריזות מיוחדות בסדרות קטנות

והגדרות  )הוראות  העסקיים  ההגבלים  בכללי  כמשמעותה  שליטה,  וול  לטרי  תהיה  לא  ולפיהם  בתנאים  הותנה  המיזוג 
כלליות(, התשס"ו-22006, בחברה הממוזגת, ובכלל זה, שלא תידרש הסכמתה של טרי וול למינוי נושאי משרה בכירים בחברה 

הממוזגת וקביעת תנאי העסקתם או לאישור תכנית עסקית של החברה הממוזגת 

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות 
 www antitrust gov il :העבודה  הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י"ז בתמוז התשע"ג )25 ביוני 2013(
)חמ 3-2156(  

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  __________

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 786 

הודעה על בחינות
לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות )בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות(, 

התשנ"ז-1997

בהתאם לתקנה 5)ב( לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובנייהול תיקי השקעות )בקשה לרישיון, 
בחינות, התמחות ואגרות(, התשנ"ז-11997, אנו מודיעים בזה כי רשות ניירות ערך תקיים בחינות בתל אביב, במועדים כלהלן:

השעההתאריך             שם הבחינה
ב' בכסלו התשע"דכלכלה

)5 בנובמבר 2013( 
16 30

ד' בכסלו התשע"דחשבונאות
)7 בנובמבר 2013( 

16 30

ח' בכסלו התשע"דסטטיסטיקה ומימון
)11 בנובמבר 2013( 

16 30

אתיקה מקצועית*

דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית

י"א בכסלו התשע"ד
)14 בנובמבר 2013( 

16 30

א' בטבת התשע"דמקצועית א'**
)4 בדצמבר 2013( 

11 00

ו' בטבת התשע"דמקצועית ב'**
)9 בדצמבר 2013( 

16 30

*  הבחינה באתיקה מקצועית מיועדת רק למועמדים אשר אושר להם פטור מחלק הבחינה בדיני ניירות ערך 
**     אין אפשרות לגשת לבחינות המקצועיות בלא מעבר בחינות היסוד באותו מחזור בחינות 

__________
1   ק"ת התשנ"ז, עמ' 352; התשס"ו, עמ' 302 
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הרשמה לבחינות:
-   ההרשמה תיעשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות שכתובתו: www isa gov il, מיום ח' באב התשע"ג )15 ביולי 2013(, ולא 

יאוחר מיום י"א בחשוון התשע"ד )15 באוקטובר 2013(, מועד סגירת ההרשמה לבחינות האמורות 
את טופסי ההרשמה ניתן למצוא בכותרת "טפסים" )"טפסים למילוי ו/או תשלום דרך האינטרנט על ידי יחידים בנושא ייעוץ    -

השקעות, משווקי השקעות וניהול תיקי השקעות"( 
יש למלא את טופסי ההרשמה ולשלם את אגרת הבחינה באמצעות כרטיס אשראי )מילוי טופס פ-001(  ויודגש - מילוי טופס   -

פרטים אישיים )פ-010( בלא תשלום אגרות הבחינה אינו מהווה הרשאה ולא יתאפשר לגשת לבחינה 
נרשמים שפרטיהם כבר רשומים ברשות ויש בידם קוד אישי, יוכלו לוודא שהרשמתם נקלטה באתר האינטרנט של הרשות בשדה   -

"מידע אישי", יום לאחר שנרשמו 
נרשמים חדשים, יירשמו הרשמה ראשונית באתר האינטרנט )מילוי טופס פ-010 - "טופס פרטים אישיים"(, יקבלו קוד אישי   -

באמצעות כתובת הדואר/דוא"ל/sms, ובאמצעותו יוכלו לוודא באתר אם הרשמתם נקלטה 
זימונים לבחינות יישלחו עד כשבוע לפני מועד הבחינה; רשימת הנבחנים וחלוקתם לכיתות תתפרסם באתר הרשות )נבחן   -

שלא קיבל זימון אך מופיע ברשימת הנבחנים יוכל לגשת לבחינה גם בלא הזימון( 
לא ניתן להירשם לאחר מועד סגירת ההרשמה   -

ביטול הרשמה לבחינות:
המבטלים את הרשמתם לבחינה לא יקבלו החזר של אגרת הבחינה   -

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

אפשר לוודא את ביצוע דחיית הבחינה ב"מידע האישי" באתר   -
מקום הבחינות: הגימנסיה העברית הרצליה, רח' ז'בוטינסקי 106, תל אביב; תיכון עירוני ד', רח' ויצמן 74, תל אביב 

ט"ו בתמוז התשע"ג )23 ביוני 2013(

)חמ 2766—3( 
עודד שפירר    

המזכיר הכללי    
                    רשות ניירות ערך

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/11330, שהודעה בדבר    1
כרמיאל,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,  ,2918 עמ'  התש"ס,   ,4863 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6579, התשע"ג, עמ' 

4302, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית כרמיאל מיום פרסום הודעה זו ברשומות 
תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בכרמיאל, שכ' הגליל, לפי תב"ע ג/11330 -  

ייעוד הקרקעשטח החלקה במ"ר  חלקות לשעברגושים ישניםחלקה חדשהגוש/חדשמגרשים

מבני ציבור645,315, 75, 76, 77, 420190692818987132

מבני ציבור421190692918986915,022

77, 78, ח"ח 76, 1898779

י' בתמוז התשע"ג )18 ביוני 2013(

)חמ 4—3( 
עדי אלדר    

יושב ראש הוועדה המקומית     
    לתכנון ולבנייה כרמיאל

__________
1   ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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אדי צרפתי - בניה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-168945-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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   ,25 8 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  אשדוד,   ,1 בלזן  קדושי  רח'  ושות',  בוסקילה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה 

אליהו בוסקילה, עו"ד, מפרק  

צ.צ. - בניה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-161056-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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   ,25 8 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  אשדוד,   ,1 בלזן  קדושי  רח'  ושות',  בוסקילה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה 

אליהו בוסקילה, עו"ד, מפרק  

שחם-צרפתי השקעות )1993( בע"מ
)ח"פ 51-184302-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2013 8 25, בשעה 00 9, במשרד עורכי דין בוסקילה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשדוד,   ,1 בלזן  קדושי  רח'  ושות', 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אליהו בוסקילה, עו"ד, מפרק  

צ'וטלק בע"מ
)ח"פ 51-461553-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,7 הלל  אבא  ברח'   ,8 00 בשעה   ,25 8 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,52522 גן  רמת  סילבר,  בית 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

דני אבו, עו"ד, מפרק  

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

א.ד. בראשית בע"מ
)ח"פ 51-375193-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 8 10, בשעה 00 10, ברח' גיבורי ישראל 
40, אזור התעשיה פולג, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

לירן לוי, עו"ד, מפרק  

ג.ס.ט. יועצים בע"מ
)ח"פ 51-280958-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
בגין  מנחם  ברח'   ,10 00 בשעה   ,15 8 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
11, קומה 29, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

מיגל אלחנטי, מפרק  

בודי סיקרט בע"מ
)ח"פ 51-399729-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,37 ביאליק  ברח'   ,9 00 בשעה   ,20 8 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 
עירן עדיפז, מפרק  

"פריים" מלונות ופתוח )1998( בע"מ
)ח"פ 51-264331-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 8 23, בשעה 00 9, במשרד המפרק, רח' 
זמנהוף 33, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

עומרי ארז, עו"ד, מפרק  
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גולד מיינד מדעי השפע בע"מ
)ח"פ 51-402850-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 9 1, בשעה 00 14, ברח' היצירה 3, בית 
ש א פ, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

טלי קסלר, עו"ד, מפרקת  

דניאלי יעוץ והדרכה בע"מ
)ח"פ 51-400055-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,6/119 צה"ל  ברח'   ,10 00 בשעה   ,1 9 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

איתן עדשה, עו"ד, מפרק  

בוני - בל בע"מ
)ח"פ 51-228237-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הרפז  ניסים  ברח'   ,9 00 בשעה   ,1 9 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,6
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ניסים בלאס, מפרק  

סולי אנד די.וו. בע"מ
)ח"פ 51-385138-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 9 2, בשעה 00 15, ברח' הרצל 16/2, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

ירון לביא, עו"ד, מפרק  

אנדורו שיווק בע"מ
)ח"פ 51-208656-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,11 30 בשעה   ,27 8 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,37808 עדה  גבעת   ,4 רגבים  דרך 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ארנון מלאכי, מפרק  

אחים י.ח.ק. בע"מ
)ח"פ 51-088628-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 8 27, בשעה 00 11, אצל ד"ר מ  דרוקר 
אביב,  תל   ,82 בגין  מנחם  דרך  ונוטריונים,  דין  עורכי   - ושות' 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

יצחק יעקובי, מפרק  

קו.אמ.בי. בע"מ
)ח"פ 51-374954-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 8 28, בשעה 00 16, ברח' העצמאות 84, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

מורן בן יצחק, מפרק  

טקסטרד בע"מ
)ח"פ 51-035103-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 8 28, בשעה 00 16, במשרדי דלתא גליל 
תעשיות בע"מ, רח' קויפמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

מיכאל לקסר, מפרק  
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סאן נכסים ג.ג בע"מ
)ח"פ 51-289604-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 8 11, בשעה 00 9, ברח' הרצל 17, חדרה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

אוהד מרחב, עו"ד, מפרק  

גדעון לפבר בע"מ
)ח"פ 51-275504-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,   במשרד   ,12 00 בשעה   ,15 8 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

אסיפה  תיערך  חוקי,  מניין  הנ"ל  באסיפה  יהיה  לא  אם 
נדחית באותו מקום ביום 2013 8 22, בשעה 00 12, והיא תהיה 

חוקית בכל מספר של נוכחים 

גיא לפבר, מפרק  

דג-מס השקעות בע"מ
)ח"פ 51-216674-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל ד"ר מ  דרוקר   ,9 00 בשעה   ,15 8 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אביב,  תל   ,82 בגין  מנחם  דרך  ונוטריונים,  דין  עורכי   - ושות' 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

אורי דרוקר, מפרק  

ריטה החזקות בע"מ
)ח"פ 51-286845-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל ד"ר מ  דרוקר   ,9 30 בשעה   ,15 8 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 

מקסימום מדיה בע"מ
)ח"פ 51-348058-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 9 2, בשעה 00 14, ברח' הרצל 16/2, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

ירון לביא, עו"ד, מפרק  

כמפי בע"מ
)ח"פ 51-278745-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 9 3, בשעה 00 16, במשרד עו"ד טוניק 
ושות', רח' קפלן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

בועז קטנוב, עו"ד, מפרק  

ראובן עדי ובניו בע"מ
)ח"פ 51-103733-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 9 9, בשעה 30 17, ברח' נגבה 26/2, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

ראובן עדי, מפרק  

ברקום )א.ג.( בע"מ
)ח"פ 51-244531-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 10 1, בשעה 00 12, במשרד המפרק, רח' 
ויצמן 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 

רפי שפטר, עו"ד, מפרק  
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הנ"ל תתכנס ביום 2013 8 22, בשעה 00 10, במשרד המפרק, רח' 
אביב,  תל   ,4 קומה  מזרחית,  מבואה  שלום,  מגדל   ,9 העם  אחד 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

דורון ערוסי, עו"ד, מפרק  

אולפני תל אביב )הפקה-ייזום( 1996 בע"מ
)ח"פ 51-241205-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
האורגים  ברח'   ,12 00 בשעה   ,25 8 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
29, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

תמי קריכלי, מפרקת  

הצלחה ח.ג. בע"מ
)ח"פ 51-344513-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,7/65 אגוז  ברח'   ,17 00 בשעה   ,28 8 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אונו,  קרית 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אייל שימן, עו"ד, מפרק  

זו"מ פיתוח מערכות בע"מ
)ח"פ 51-275408-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 6 19, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמיון שמעון לוויצקי, מרח' 

בנימין 1, קרית ביאליק, 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 

סמיון שמעון לוויצקי, מפרק

אביב,  תל   ,82 בגין  מנחם  דרך  ונוטריונים,  דין  עורכי   - ושות' 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

אורי דרוקר, מפרק  

דיטה החזקות בע"מ
)ח"פ 51-286843-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 8 15, בשעה 00 10, אצל ד"ר מ  דרוקר 
אביב,  תל   ,82 בגין  מנחם  דרך  ונוטריונים,  דין  עורכי   - ושות' 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

אורי דרוקר, מפרק  

קעוד - אור בע"מ
)ח"פ 51-279735-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 8 15, בשעה 30 10, אצל ד"ר מ  דרוקר 
אביב,  תל   ,82 בגין  מנחם  דרך  ונוטריונים,  דין  עורכי   - ושות' 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

אורי דרוקר, מפרק  

עומקר בע"מ
)ח"פ 51-279734-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 8 15, בשעה 00 11, אצל ד"ר מ  דרוקר 
אביב,  תל   ,82 בגין  מנחם  דרך  ונוטריונים,  דין  עורכי   - ושות' 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

אורי דרוקר, מפרק  

נוה קוביה )1988( בע"מ
)ח"פ 51-131344-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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מדיפם.קום בע"מ
)ח"פ 51-270632-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 9 17, בשעה 00 10, אצל זלינגר ושות', 
עורכי דין, רח' מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ניר נבות, מפרק  

ח. תורג'מן ניהול כלכלי )1996( בע"מ
)ח"פ 51-241249-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,10 00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרד בא כוח החברה, רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה 
        שי הראל, עו"ד
       בא כוח החברה

חנה תורג'מן שרותי מחשב בע"מ
)ח"פ 51-106071-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,10 00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרד בא כוח החברה, רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה 
        שי הראל, עו"ד
       בא כוח החברה

דלטה מערכות לייזר בע"מ
)ח"פ 51-355346-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החממה  במשרדי   ,12 00 בשעה   ,8 8 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  נתניה,  4א,  הגביש  רח'  טרגטק,  הטכנולוגית 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 

זו"מ פיתוח מערכות בע"מ
)ח"פ 51-275408-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 8 29, בשעה 00 16, ברח' בנימין 1, קרית 
ביאליק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

סמיון שמעון לוויצקי, מפרק

קבוצת אמרלד א.מ.ר. בע"מ
)ח"פ 51-415459-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
בנימין  בני  ברח'   ,10 00 בשעה   ,29 8 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
15, אבן יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ליאור פרי, עו"ד, מפרק  

דרור לדור בע"מ
)ח"פ 51-176865-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 8 29, בשעה 00 14, ברח' היצירה 3, בית 
ש א פ, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

טלי קסלר, עו"ד, מפרקת  

סיגמא פי.סי.אם שוקי הון בע"מ
)ח"פ 51-202286-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 9 1, בשעה 00 10, במשרדי פלס, מוזר, 
רמת   ,12 סילבר  הלל  אבא  דרך  דין,  עורכי  משרד  ושות',  שרמן, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

רבקה פרי, מפרקת  
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המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,16 סילבר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

רפי רן, מפרק  

אבי ברי בע"מ
)ח"פ 51-378365-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 8 27, בשעה 00 9, ברח' נס ציונה 8, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

מיכל לב, עו"ד, מפרקת  

ינקותא - רשת חנויות הריון ולידה בע"מ
)ח"פ 51-382508-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 8 28, בשעה 00 18, במשרד המפרק, רח' 
הנרייטה סולד 8א, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אלי בן חנן, עו"ד, מפרק  

שדה רונן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-443480-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 8 7, בשעה 00 14, ברח' עמל 15, ראש 
העין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

פאבלו מרחובסקי, מפרק  

דוב שירותי הובלה והסעות בע"מ
)ח"פ 51-314634-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 9 1, בשעה 00 16, במשרדי המפרק, רח' 

בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 
החברה 

יעקב אלעד, עו"ד, מפרק  

נעם מלמד בע"מ
)ח"פ 51-204844-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2013 8 18, בשעה 00 10, במשרד איתן, מהולל 
& שדות, עורכי דין ועורכי פטנטים, רח' אבא אבן 10, הרצליה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 
נעם מלמד, מפרק  

שרד"ל בע"מ
)ח"פ 51-248678-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
ברח' השילוח 10,   ,12 00 בשעה   ,22 8 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 
מתן נחמיאס, עו"ד, מפרק  

קשב שרותי תקשורת סלולרית בע"מ
)ח"פ 51-187652-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הלל  אבא  בדרך   ,14 00 בשעה   ,25 8 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,16 סילבר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

רפי רן, מפרק  

אס בי סי עורק )תקשורת סלולרית( בע"מ
)ח"פ 51-192449-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הלל  אבא  בדרך   ,14 00 בשעה   ,29 8 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
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התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

דורון בר–אל, עו"ד, מפרק  

נדן-אפ הנדסה אזרחית בע"מ
)ח"פ 51-416128-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,8 5 2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את פארס נסאר, מרח' 

אלמנאשיר, ת"ד 447, טורעאן, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

פארס נסאר, מפרק

אוליבקס בע"מ
)ח"פ 51-018880-8(

)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 2013 6 16, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח עדי ליואי, משדרות 

רוטשילד 78, תל אביב 65786, 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 

עדי ליואי, רו"ח, מפרק

י.צגלה בע"מ
)ח"פ 51-002493-8(

)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 2013 6 16, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח עדי ליואי, משדרות 

רוטשילד 78, תל אביב 65786, 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 

נחל גרופית 14, מצפה רמון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

צחי רוזנבאום, עו"ד, מפרק  

אינדקס תפעול בע"מ
)ח"פ 51-382957-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
גבירול  אבן  ברח'   ,11 00 בשעה   ,3 9 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,2
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

גיל וויאקובסקי, מפרק  

בי.איי.אקס. גלובל )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-327014-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 150 Albany–ב  ,11 00 בשעה   ,9 9 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
Avenue, Freeport, NY 11520, USA, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

דן אסן, עו"ד, מפרק  

גולדפינגר יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-271303-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,14 00 בשעה   ,15 9 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' אבא הלל 7, בית סילבר, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אסף אלקוני, עו"ד, מפרק  

סקיצה עיצובים ומערכות פרסום בע"מ
)ח"פ 51-315314-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
ברח' מוטה גור 7,   ,17 00 בשעה   ,29 9 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקוה,  פתח 



ילקוט הפרסומים 6623, כ"ט בתמוז התשע"ג, 2013 7 7  6620

שורבר מהנדסים בע"מ
)ח"פ 51-346977-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 6 23, התקבלה החלטה 
גוטרמן- יערה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
גולדנשטיין, משד' בן גוריון 63, קרית ביאליק, 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 

יערה גוטרמן-גולדנשטיין, עו"ד, מפרקת

רמות-אוחיון יעילות עסקית בע"מ
)ח"פ 51-437762-1(

)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 2013 6 23, התקבלה החלטה 
ת"ז  אוחיון,  מישל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
065566507, מרח' רוטשילד 46, מגדל אלרוב, 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 

מישל אוחיון, עו"ד, מפרק

פולי-מור הנדסה
)ח"פ 51-268222-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 6 23, התקבלה החלטה 
מרח'  וילמן,  דוד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הנריטה סולד 32, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

דוד וילמן, עו"ד, מפרק

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

עדי ליואי, רו"ח, מפרק

אוליבקס תעשיות )1946( בע"מ
)ח"פ 51-003768-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 6 16, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח עדי ליואי, משדרות 

רוטשילד 78, תל אביב 65786, 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 

עדי ליואי, רו"ח, מפרק

אגרונט אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-177232-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 6 20, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שושנה כהן-שפירא, 
למפרקת   ,30900 יעקב  זכרון   ,523 ת"ד   ,62 המייסדים  מרח' 

החברה 

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל 

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

שושנה כהן-שפירא, עו"ד, מפרקת

נכסי סיעוד )פתח-תקווה( 1996 בע"מ
)ח"פ 51-233051-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 6 20, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון חכם, מרח' אבא הלל 

12, רמת גן, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

אלון חכם, מפרק
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טי.איי.אי.אס-יוזמות טכנולוגיות למערכות חינוכיות בע"מ
)ח"פ 51-352993-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 6 24, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן מרינברג, מרח' 

אבא הלל 14, רמת גן, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

ערן מרינברג, עו"ד, מפרק

האומן חי שמונה עשרה בע"מ
)ח"פ 51-359309-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 5 29, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בריאן ויין, מרח' קרן 

היסוד 19א, ירושלים 94188, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

בריאן ויין, עו"ד, מפרק

טירת שמואל בע"מ
)ח"פ 51-006398-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 6 16, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עינבל לוי-גבע, מרח' 

המלך ג'ורג' 38, 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 

עינבל לוי-גבע, עו"ד, מפרקת

רוזטו רהיטים בע"מ
)ח"פ 51-248387-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 6 23, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שירן בן–עזרא, מרח' 

ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרקת החברה 

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל 

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

שירן בן–עזרא, עו"ד, מפרקת

פי.סי.קיי החזקות ונאמנות בע"מ
)ח"פ 51-351220-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 6 23, התקבלה החלטה 
פיק,  ליאור  )רו"ח(  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ת"ז 024418733, מרח' הנחושת 2, רמת החיל, תל אביב, למפרק 

החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

ליאור פיק, עו"ד )רו"ח(, מפרק

ציטבוס תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-277156-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 6 24, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב הרטבי, מרח' דניאל 

פריש 3, 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 

זאב הרטבי, מפרק
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עור-טק אסתטיקה בע"מ
)ח"פ 51-277150-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 6 23, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פטריק בן זמרה, מרח' 

דניאל פריש 3, תל אביב 64731, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

פטריק בן זמרה, עו"ד, מפרק

גדות-ירוק פרויקט גבע בע"מ
)ח"פ 51-450153-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 6 23, התקבלה החלטה 
לוטנברג,  ליאורה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד מ' פירון ושות' - עורכי דין, דרך אבא הלל 16, רמת גן, 

למפרקת החברה 

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל 

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

ליאורה לוטנברג, עו"ד, מפרקת

סירקוביץ - לבטון הנדסה אזרחית 1999 בע"מ
)ח"פ 51-278634-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 6 23, התקבלה החלטה 
ת"ז  לבטון,  דוד  לואיס  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

015127947, מרח' הרכבת 29, ירושלים, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

לואיס דוד לבטון, מפרק

צומת דימונה )1999( בע"מ
)ח"פ 51-273292-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 6 20, התקבלה החלטה 
ת"ז  רוב,  ליאור  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

023097579, מרח' יגאל אלון 55, תל אביב, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

ליאור רוב, מפרק

ט.מ.ק 2 בע"מ
)ח"פ 51-385895-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 6 20, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף זיקובסקי, ת"ז 

029640380, מרח' יגאל אלון 55, גבעתיים, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

יוסף זיקובסקי, מפרק

אקשטיין קידר סוכנות לביטוח )1987( בע"מ
)ח"פ 51-123237-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 6 23, התקבלה החלטה 
מדרך  מוזסון,  רונן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

השלום 53, גבעתיים, 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 

רונן מוזסון, עו"ד, מפרק




