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תיקון תקנון הכנסת
לפי חוק–יסוד: הכנסת

לפי סעיף 146 לתקנון הכנסת1, מתפרסם בזה תיקון לתקנון 
הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום          כ"א בטבת התשע"ד 

)24 בדצמבר 2013(:

תיקון סעיף 6

בסעיף 6)ה( לתקנון הכנסת, בסופו יבוא "ובכלל זה ועדות   .1
משותפות וועדות משנה, אף אם הפרוטוקול שלהן חסוי".     

תיקון סעיף 8

בסעיף 8)ב( לתקנון הכנסת -       .2

בפסקה )2(, במקום "הסיעות החדשות" יבוא "הסיעות   )1(
החדשות, לפי הצעתן";     

אחרי פסקה )2( יבוא:       )2(

לא  הכנסת  ועדת   ,)2( פסקה  הוראות  אף  ")3( על   
תאשר לסיעה לשאת שם העלול להטעות או לפגוע 
שם  או  הזהה,  שם  או  ברגשותיו  או  הציבור  בתקנת 
או  אחרת  סיעה  של  לשם  להטעות,  כדי  עד  הדומה 
אחרת,  סיעה  ידי  על  בכנסת  שמיוצגת  מפלגה  של 
לרבות המפלגה שהחלק שהתפלג נמנה ערב הפילוג 

עם הסיעה שייצגה אותה."     

תיקון סעיף 21

בסעיף 21 לתקנון הכנסת, אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:       .3

הפגרה,  בתקופת  הכנסת  לכינוס  הממשלה  דרישת  ")ה(   
בהתאם לסעיף 9)ב( לחוק הכנסת, תימסר בהודעה בכתב 

של מזכיר הממשלה למזכיר הכנסת."     

תיקון סעיף 41

יבוא  "הזימונית"  במקום  הכנסת,  לתקנון  41)ח(  בסעיף   .4
"מכשיר אחר".       

תיקון סעיף 60

בסעיף 60 לתקנון הכנסת -        .5

"באותו  )ב(, במקום הסיפה החל במילים  בסעיף קטן   )1(
שבוע, ולא תובא לאישור" יבוא "באותו שבוע; ואולם 

לא תובא לאישור הנשיאות -     

יותר מהצעה אחת בשבוע של אותו חבר כנסת;      )1(

באותו  הגיש  מסיעתו  שחבר  מציע  של  הצעה   )2(
שבוע הצעה לדיון מהיר בנושא דומה.";    

בסעיף קטן )ו(, בסופו יבוא "יושב ראש הכנסת רשאי   )2(
דיון,  תקיים  הכנסת  כי  מיוחדים,  במקרים  לקבוע, 
אישי או סיעתי, במסקנות שהונחו על שולחן הכנסת."       

תיקון סעיף 61

בסעיף 61 לתקנון הכנסת, במקום סעיף קטן )ב( יבוא:       .6

חבר הכנסת לא יגיש באותו שבוע הצעה דחופה  ")ב( )1( 
והצעה לדיון מהיר בנושא דומה.    

מהיר  לדיון  הצעה  כי  הכנסת  נשיאות  החליטה   )2(   
קטן סעיף  לפי  דחופה  כהצעה  לדיון   תאושר 
)א()1(, ובשל כך היו להצעה הדחופה כמה מציעים 
מאותה סיעה, תאושר לדיון רק הצעתו של חבר 

הסיעה שהגיש את הצעתו כהצעה דחופה.   
 

י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התשע"ב, עמ' 5730.  1

דחופה  הצעה  כי  הכנסת  נשיאות  החליטה    )3(  
ובשל  )א()2(,  קטן  סעיף  לפי  מהיר  לדיון  תאושר 
כך היו להצעה לדיון מהיר כמה מציעים מאותה 
סיעה, תאושר לדיון רק הצעתו של חבר הסיעה 

שהגיש את הצעתו כהצעה לדיון מהיר."    

החלפת סעיף 64

במקום סעיף 64 לתקנון הכנסת יבוא:        .7

"נציגים לפי חוק הרבנות הראשית לישראל  

לפי  הבוחרת  לאסיפה  הכנסת  נציגי  בחירת  64. )א( 
לישראל,  הראשית  הרבנות  לחוק   )7(8 סעיף 
משלושים  יאוחר  לא  תיעשה  התש"ם-21980, 
האסיפה  לכינוס  שנקבע  המועד  לפני  ימים 
הבוחרת לשם עריכת בחירות, כאמור בסעיף 12 
תיעשה  כאמור,  מועד  נקבע  לא  האמור;  לחוק 
הבחירה לא יאוחר משלושים ימים לפני המועד 
או  לישראל  הראשיים  הרבנים  לבחירת  האחרון 
חברי המועצה לפי סעיף 16)ג( לחוק האמור, לפי 

העניין. 

ההצעה להסמיך ועדה מוועדות הכנסת  לבחור    )ב( 
תובא  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  הכנסת  נציגי  את 

לפני הכנסת על ידי יושב ראש הכנסת. 

בסעיף  כאמור  הכנסת  נציגי  בחירת  על     )ג( 
קטן )א( יחולו הוראות אלה, בשינויים המחויבים: 

יחולו  הכנסת,  במליאת  הבחירה  נערכה   )1(
הוראות סעיפים 62)ב( עד )ה( ו–63)א( עד )ג(;

נערכה הבחירה בוועדה שהסמיכה הכנסת   )2(
לכך, יחולו הוראות סעיפים 62)ה(, 63)א( עד 

)ג(, 65)א( סיפה, )ב( ו–)ג(, ו–66)ג(.

כל  יכהנו  זה  סעיף  לפי  שנבחרו  הכנסת  נציגי   )ד( 
עוד הם חברי הכנסת, ואם תמה כהונת הכנסת 
אחרים  חברים  תבחר  החדשה  שהכנסת  עד   -

במקומם." 

תיקון סעיף 77

מחברי  אחד  "רשאי  אחרי  הכנסת,  לתקנון  77)ד(  בסעיף   .8
ראש  יושב  שיקבע  כפי  במליאה,  "הנוכח  יבוא  הכנסת" 

הישיבה,".        

תיקון סעיף 90

בסעיף 90 לתקנון הכנסת -       .9

בסעיף קטן )ה(, אחרי "שלא נרשמו להם הסתייגויות"   )1(
יבוא "או שלא התקבלה הסתייגות שנרשמה להם";     

התקבלה  אם  "ואולם,  יבוא  בסופו  )ו()1(,  קטן  בסעיף   )2(
אין   - סעיף  להוספת  או  סעיף  למחיקת  הסתייגות 

להצביע שנית על הסעיף שנמחק או שנוסף.";     

"שנעדר  יבוא  שר"  סגן  או  "שר  אחרי  )ז(,  קטן  בסעיף   )3(
 - המליאה"  "באולם  המילים  המליאה",  מאולם 

יימחקו, ובסופו יבוא "וביקש להצביע עליה".    

תיקון סעיף 97

בסעיף 97)ג( לתקנון הכנסת, המילה "או" - תימחק, ובסופו   .10
יבוא "או סגן שר המקשר בין הממשלה לבין הכנסת".  

     __________
ס"ח התש"ם, עמ' 90.  2
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תיקון סעיף 102

לא  "ואולם,  יבוא  בסופו  הכנסת,  לתקנון  102)א(  בסעיף   .11
מסרה סיעה הודעה כאמור, יהיו חבריה רשאים להשתתף 
במשך   ,104 סעיף  לפי  מקום  כממלאי  ועדה  בישיבות 
שהכנסת  מיום  ימים  שישים  על  תעלה  שלא  תקופה 
יהיו חברי  בחרה את חברי הוועדה; בחלוף התקופה, לא 
הסיעה רשאים להשתתף כחברי הוועדה בישיבותיה, עד 
לבחירתם על ידי הכנסת כחברי הוועדה לפי הוראות סעיף 

קטן זה."       

תיקון סעיף 121

יבוא  "הזימונית"  במקום  הכנסת,  לתקנון  121)ד(  בסעיף   .12
"מכשיר אחר".      

כ"א בטבת התשע"ד )24 בדצמבר 2013(
)חמ 3-864(

יולי )יואל( אדלשטיין  
יושב ראש הכנסת  

תיקון תקנון הכנסת
לפי חוק–יסוד: הכנסת

לפי סעיף 146 לתקנון הכנסת1, מתפרסם בזה תיקון לתקנון 
הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום          כ"א בטבת התשע"ד 

)24 בדצמבר 2013(:

תיקון סעיף 62

בסעיף 62 לתקנון הכנסת -   .1

יבוא  המינויים"  "ועדת  במקום  )א()1(,  קטן  בסעיף   )1(
"הוועדה לבחירת דיינים"; 

בסעיף קטן )ד()7(, אחרי פסקת משנה )ב( יבוא:   )2(

נבחרה  לא  )א(,  משנה  בפסקת  האמור  אף  על  ")ג(   
בסעיף  כאמור  כנסת  חברת  דיינים  לבחירת  לוועדה 
מיד  מצביעים  התשט"ו-1955,  הדיינים,  לחוק  6)א1( 
חברות  רק  לבחירה  יועמדו  השנייה  בהצבעה  שנית; 
ויראו  הראשונה,  בהצבעה  מועמדות  שהיו  הכנסת 
את חברת הכנסת שקיבלה את מספר הקולות המרבי 
מספר  את  שקיבל  הכנסת  חבר  במקום  שנבחרה  כמי 

הקולות השני בגודלו."

כ"א בטבת התשע"ד )24 בדצמבר 2013(
)חמ 3-864(

יולי )יואל( אדלשטיין  
יושב ראש הכנסת  

י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התשע"ד, עמ' 2650.  1

 מינוי ממלא מקום לחבר המועצה לעבודות
הנדסה בנאיות

לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 
התשכ"ט-1969

קבלנים  רישום  לחוק  12)ב()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969,  בנאיות,  הנדסה  לעבודות 

במועצה  רוזנפלד2  יחיאל  של  מקומו  לממלא  שפירא  אביעד 
לעבודות הנדסה בנאיות.

ב' בטבת התשע"ד )5 בדצמבר 2013(
)חמ 3-485-ה2(

אורי אריאל  
שר הבינוי והשיכון  

י"פ התשע"ב, עמ' 5786.  2

 
הודעה על סכומים מעודכנים
לפי חוק הדואר, התשמ"ו-1986

הדואר,  לחוק  109ה)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ו-11986 )להלן - החוק(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית המדד כאמור בסעיף 109ה)ב( לחוק, התעדכנו   .1
בטבת  כ"ט  ומיום  לחוק,  ז'1  בפרק  הנקובים  הסכומים 

התשע"ד )1 בינואר 2014( הם יהיו כלהלן:

בסעיף 109ב לחוק -  )1(

"27,000 שקלים חדשים"  )א(, במקום  קטן  בסעיף  )א( 
יבוא "27,520 שקלים חדשים";

בסעיפים קטנים )ב( ו–)ד(, במקום "13,000 שקלים  )ב( 
חדשים" יבוא "13,250 שקלים חדשים".

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
)חמ 3-4755(

אבי ברגר  
                                     המנהל הכללי של משרד התקשורת

ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשע"ב, עמ' 566.  1

הודעה על סכומים מעודכנים
לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982

)בזק  בתוקף סמכותי לפי סעיף 37א10)ג( לחוק התקשורת 
ושידורים(, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית המדד כאמור בסעיף 37א10)ב( לחוק, התעדכנו   .1
הסכומים הנקובים בסעיפים 37א, 37א2)א()5(, 37א3 ו–37א4 
לחוק, ומיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( הם יהיו 

כלהלן:

בסעיף 37א לחוק -  )1(

במקום  מקום,  בכל  הבסיסי",  "הסכום  בהגדרה   
שקלים   234,390" יבוא  חדשים"  שקלים   230,000"
יבוא  חדשים"  שקלים  מיליון   100" ובמקום  חדשים" 

"101,909,380 שקלים חדשים";

סעיף 37א2)א()5( לחוק -  )2(

במקום "25,000 שקלים חדשים" יבוא "25,480 שקלים   
חדשים";

סעיף 37א3 לחוק -  )3(

 101,910" יבוא  חדשים"  שקלים   100,000" במקום   
שקלים חדשים";

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

 
ס"ח התשכ"ט, עמ' 218; התשל"ב, עמ' 54; התשל"ג, עמ' 59.  1
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לגבי בעל רישיון הפעלה אווירית -    )4(

המורשה להפעיל כלי טיס להובלת נוסעים או מטען  )א( 
בטיסה בין–לאומית שאינה טיסת שכר לשימוש עצמי, 

המפעיל כלי טיס במספר כמפורט להלן:   

15 כלי טיס לפחות - 105,090 שקלים חדשים;   )1(

פחות מ–15 כלי טיס - 78,820 שקלים חדשים;   )2(

המורשה להפעיל כלי טיס בהפעלה מסחרית שאינה  )ב( 
הפעלה כאמור בפסקת משנה )א( -

אחד  גדול  טיס  כלי  המפעיל  רישיון  בעל  לגבי   )1(
 - לפחות  בינוניים  טיס  כלי  שבעה  או  לפחות, 

26,270 שקלים חדשים;

לגבי בעל רישיון המפעיל פחות משבעה כלי טיס   )2(
בינוניים - 13,140 שקלים חדשים; 

 5,260  - בלבד  קטנים  טיס  כלי  להפעיל  המורשה  )ג( 
שקלים חדשים;

לגבי בעל רישיון מכון בדק המורשה לבצע פעולות בדק -   )5(

בכלי טיס גדול שהמסה המרבית שלו המורשית להמראה  )א( 
היא 200,000 ק"ג או יותר - 105,090 שקלים חדשים; 

בכלי טיס גדול שהמסה המרבית שלו המורשית להמראה  )ב( 
היא 30,000 ק"ג או יותר ואינה עולה על 200,000 ק"ג - 

78,820 שקלים חדשים; 

בכלי טיס גדול שהמסה המרבית שלו המורשית להמראה  )ג( 
אינה עולה על 30,000 ק "ג - 26,270 שקלים חדשים; 

בכלי טיס בינוני או במנוע, במדחף או בציוד תעופתי  )ד( 
בדק  פעולות  או  קטן,  טיס  כלי  שאינו  טיס  כלי  של 
לפי  השר  שקבע  כפי  מיוחדים  וידע  ציוד  הדורשות 

סעיף 24 - 13,140 שקלים חדשים; 

בכלי טיס קטן, במנוע, במדחף או בציוד תעופתי של  )ה( 
כלי טיס כאמור - 5,260 שקלים חדשים;

לגבי בעל רישיון להפעלת יחידת נת"א - 105,090 שקלים   )6(
חדשים;

לגבי בעל רישיון לפי סימן ו' לפרק ב' -  )7(

להפעלת שדה תעופה - 105,090 שקלים חדשים;  )א( 

להפעלת מנחת - 10,510 שקלים חדשים; )ב( 

לגבי בעל רישיון ייצור המורשה לייצר -    )8(

כלי טיס גדול - 105,090 שקלים חדשים;  )א( 

כלי טיס בינוני, או מנוע או מדחף של כלי טיס גדול או  )ב( 
בינוני - 78,820  שקלים חדשים; 

כלי טיס קטן, או מנוע או מדחף של כלי טיס כאמור -  )ג( 
26,270 שקלים חדשים;  

ציוד תעופתי, חלק של כלי טיס, או חלק של מנוע או  )ד( 
מדחף של כלי טיס - 5,260 שקלים חדשים;

לגבי מפעיל אווירי בהפעלה כללית -    )9(

של כלי טיס גדול - 26,270 שקלים חדשים;  )א( 

של כלי טיס בינוני - 5,260 שקלים חדשים;  )ב( 

של כלי טיס קטן - 1,050 שקלים חדשים; )ג( 

סעיף 37א4 לחוק -  )4(

 234,390" יבוא  חדשים"  שקלים   230,000" במקום   
שקלים חדשים".

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
)חמ 3-4756(

אבי ברגר  
                                     המנהל הכללי של משרד התקשורת

הודעה על עדכון סכומים
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976

גופים  עסקאות  לחוק  2)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המעודכן  הסכום  כי  מודיע  אני  התשל"ו-11976,  ציבוריים, 
לעניין סעיף 2)ג( לחוק האמור לשנת 2014, הוא 4,920 שקלים 

חדשים.

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
)חמ 3-4306(

משה אשר  
                                              מנהל רשות המסים בישראל

ס"ח התשל"ו, עמ' 280; התשנ"ח, עמ' 186; התשס"ד, עמ' 145;   1 

    י"פ התש"ע, עמ' 1891.

הודעה בדבר עדכון סכומים 
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 155)ב( לחוק הטיס, התשע"א- 
12011 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם 
בחודש דצמבר 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש מרס 2011 
 144 שבסעיף  הבסיסי"  "הסכום  בהגדרה  הקבועים  הסכומים 
לחוק הם, מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, כמפורט 

להלן:

לגבי עובד טיס שהוא -   )1(

טייס של כלי טיס גדול, מפקח על תעבורה אווירית  )א( 
או מורשה להדריך לתפקידים כאמור - 4,210 שקלים 

חדשים;

מורשה להדריך לתפקידי עובד טיס ואינו עובד טיס  )ב( 
כאמור בפסקת משנה )א( - 2,100 שקלים חדשים; 

עובד טיס שאינו מנוי בפסקאות משנה )א( או )ב( -  )ג( 
1,050 שקלים חדשים;

לגבי איש צוות שאינו עובד טיס - 1,050 שקלים חדשים;  )2(

לגבי בעל רישיון להפעלת בית ספר לעובדי טיס או בעל   )3(
הדרכה  שעורך  ב',  לפרק  ו'  עד  ג'  סימנים  לפי  רישיון 
שאישר  הדרכה  לתכנית  בהתאם  טיס  עובד  לתפקידי 
לתפקידי  להדריך  מורשה  והוא   ,16 סעיף  לפי  המנהל 

עובדי טיס -

בקשר לכלי טיס גדול - 78,820 שקלים חדשים; )א( 

בקשר לכלי טיס בינוני - 15,760 שקלים חדשים;  )ב( 

בקשר לכלי טיס קטן או בקשר לביצוע פעולות בדק  )ג( 
לפי  כפי שקבע השר  מיוחדים  וידע  ציוד  הדורשות 

סעיפים 3 ו–24 - 5,260  שקלים חדשים;

                                                    
ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1
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הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
שינתה  התשל"ו-11976,  ארנונה(,  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בכסלו  כ"ה  מיום  בישיבתה  יונה  כפר  המקומית  המועצה 
לעניין  הערר  ועדת  הרכב  את   ,)2013 בנובמבר   28( התשע"ד 
החוק האמור, כך שעורך הדין עודד שדות מונה ליושב ראש 

במקומו של עורך הדין מאיר לרר.

כ"ט בכסלו התשע"ד )2 בדצמבר 2013(
)חמ 3-265(

אפרים דרעי  
ראש המועצה המקומית כפר יונה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 

1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
ש/414,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,4303 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מוסרת  התכנית(,   - )להלן   3121 עמ'  התשנ"ה, 
המקומית לתכנון ולבנייה השומרון )להלן - הוועדה(, בהתאם 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
לוועדה  דרושה  כי הקרקע המתוארת בתוספת  הודעה   ,21943
על  ולתת  לשאת  מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין 

רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  כלשהן  הנאה  טובת  או  זכות  לעצמו  התובע  כל 
לוועדה,  נדרש לשלוח  כך,  פיצויים על  ורוצה לקבל  האמורה 
על  הודעה  ברשומות,  זו  הודעה  פרסום  מיום  חודשיים  בתוך 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי 
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות חזקה 
בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי ציבור 
אדם  שכל  בזה  מורה  והוועדה  לרכשה,  עומדים  שלמענם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

 ,10123 גוש   ;201 חלקה  חלקי   ,10103 גוש   - חנה   פרדס 
חלקי חלקה 29.

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

ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2(

יוסף יהודה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

לגבי מפעיל כלי רחיפה שהוא -   )10(

בעל רישיון להדרכה להפעלת כלי רחיפה לפי סעיף  )א( 
רחיפה  כלי  להפעלת  רישיון  בעל  שהוא  או  87)א( 
שקלים   2,630  - 87)ב(  סעיף  לפי  מסחרית  בהפעלה 

חדשים;   

אינו מנוי בפסקת משנה )א( - 1,050 שקלים חדשים. )ב( 

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
)חמ 3-4595(

עוזי יצחקי  
                                      המנהל הכללי של משרד התחבורה

והבטיחות בדרכים  
 

הודעה בדבר מינוי מנהל שדה התעופה של הרשות
לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977

אני מודיע כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 22)ב( לחוק רשות 
שדות  רשות  מועצת  מינתה  התשל"ז-11977,  התעופה,  שדות 
 ,)2013 באוקטובר   28( התשע"ד  בחשוון  כ"ד  ביום  התעופה, 
שהובאה  ולאחר  בדרכים  והבטיחות  התחבורה  שר  באישור 
לפניה המלצת מנהל הרשות, את שמואל זכאי למנהל של נמל 

התעופה בן גוריון.

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
)חמ 3-90-ה2(

עובדיה עלי  
יושב ראש מועצת  

רשות שדות התעופה  
ס"ח התשל"ז, עמ' 182.  1

הודעה בדבר ביטול תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי ביטל בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

לסימון,  כלליות  דרישות   - אורטופדיים  שתלים   -  1768 ת"י 
אריזה ותיווי, מדצמבר 1987;

ירך  מפרק  תותבת   - לכירורגייה  שתלים   -  3 חלק   1772 ת"י 
לעצם  הקנה  של  קיימות  תכונות  קביעת  ושלמה:  חלקית 

הירך בלא הפעלת פיתול, מדצמבר 1995;

ירך  מפרק  תותבת   - לכירורגייה  שתלים   -  5 חלק   1772 ת"י 
אזור  של  בטטי  בעומס  עמידות  קביעת  ושלמה:  חלקית 

הראש והצוואר של הקנה לעצם, מדצמבר 1995;

ירך  מפרק  תותבת   - לכירורגייה  שתלים   -  7 חלק   1772 ת"י 
הפעלת  בלא  הירך  לעצם  הקנה  קיימות  ושלמה:  חלקית 

פיתול, מדצמבר 1995.

כ"ה בכסלו התשע"ג )28 בנובמבר 2013(
)חמ 96—3-ה6(

דני גולדשטיין  
                                 המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשי"ח, עמ' 2; התשל"ט, עמ' 34.  1
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בקרקע  חזקה  לקנות  גדרה  המקומית  המועצה  בכוונת   .2
ועל  ברשומות,  זו  הודעה  פרסום  למועד  בסמוך  האמורה 
כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,58  ,40 ח"ח   ,4578 כגוש  המזוהה  בגדרה,  קרקע  חטיבת   
לצורכי דרך ושב"צ.

כ"ט בכסלו התשע"ד )2 בדצמבר 2013(

)חמ 3-2(
סיגל לחמני  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה זמורה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' זמ/523, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2812, התשמ"ב, עמ' 1703, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  זמורה  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
דרך  ציבורי של  לצורך  דרושה  - הקרקע(  )להלן  להלן   4

ושצ"פ.

בקרקע  חזקה  לקנות  גדרה  המקומית  המועצה  בכוונת   .2
זו ברשומות, ועל  האמורה, בסמוך למועד פרסום הודעה 
כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בגדרה, המזוהה כגוש 4578, חלקות 111, 113,   
לצורכי דרך ושצ"פ.

כ"ט בכסלו התשע"ד )2 בדצמבר 2013(

)חמ 3-2(
סיגל לחמני  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה זמורה  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רע/281/1, 
בזה  מוסרת   ,595 עמ'  התשמ"ח,   ,3515 הפרסומים 
 - )להלן  רעננה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע 
ושצ"פ  עקיבא  רחוב  הרחבת  של  ציבורי  לצורך  דרושה 
)או לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון 

והבנייה(.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה כ–165 מ"ר, המזוהה כגוש   
6581, חלק מחלקה 33.

י"א בתמוז התשע"ג )19 ביוני 2013(

)חמ 3-2(
איתן גינזבורג  

יושב ראש ועדת המשנה  
המקומית לתכנון ולבנייה רעננה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' זמ/538, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3775, 
התש"ן, עמ' 3132, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה זמורה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך ושב"צ.

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;34 חלקה   ,5461 כגוש  המזוהה  ראם,  בבני  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך, שצ"פ ובנייני ציבור.

כ"א בכסלו התשע"ד )24 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2(

ציון רבי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שורקות  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/8060, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3257, מוסרת בזה הוועדה המקומית  4871, התש"ס, עמ' 
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

הפקעת כביש מס' 7 )ייעוד הקרקע דרך לפי תכנית מפורטת   
מאושרת, ג/8060(; 

גושים וחלקות: גוש 19225, חלק מחלקות 24, 25, 32, 33, 34,   
35, 36, 79, 82 )חלקה 19 בעבר(.

כ"ז בכסלו התשע"ג )31 באוקטובר 2013(
)חמ 3-2(

אדם קולמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מש"מ/51,   
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3495, 
התשמ"ח, עמ' 197, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  שורקות  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ביסודות, המזוהה כגוש 3894, חלקה חדשה   
22, חלק מחלקות ישנות 3, 4; הייעוד: בית עלמין.

כ"ד בכסלו התשע"ד )27 בנובמבר 2013(
)חמ 3-2(

ציון רבי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בר/6/224,   
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5190, 
התשס"ג, עמ' 2605, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  שורקות  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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א.מ.י.נ נחמני בע"מ
)ח"פ 51-489923-6(

)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 17.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  נחמני,  שמואל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

אליהו חכים 39, ירושלים, למפרק החברה.

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

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

 ,25.2.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 20.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל נחמני, מפרק

רוני ב.ל. מדיה בע"מ
)ח"פ 51-458045-5(

)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 3.10.2013, התקבלה החלטה במניין 
ולמנות את עו"ד לירן נצח, מרח'  חוקי לפרק את החברה מרצון 

הדליות 24א, נתניה, טל' 050-7664878, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.2.2014, 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.

לירן נצח, עו"ד, מפרק

איסתריאה
)ח"פ 51-330684-5(

)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 20.10.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון אלקיים, מרח' 

נירים 3, תל אביב 67060, למפרק החברה.

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 35954-09-13

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

ובעניין פירוק חברת ביוניקר ישראל בע"מ, ח"פ 51-364088-8, 
מרח' חרושת 17, רמת השרון,

והמבקשים: 1. אלעד כהן, ת"ז 0607434499, מרח' הורדים 7, 
גבעתיים ואח', כולם ע"י ב"כ עו"ד עזרא יצחק, מרח' האודם 5, 

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.9.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
זו תישמע לפני בית המשפט המחוזי בתל אביב  בקשת פירוק 

היושב בדין ביום 23.1.2014, 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 מיום 16.1.2014.

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

עזרא יצחק, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

קינו בר
)ח"פ 51-368457-1(

)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 
החלטה  התקבלה   ,21.11.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אדוה אילוז 

עמר, ממושב אבן מנחם 24, טל' 052-3881747, 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 2.2.2014, בשעה 
סופי של  דוח  16.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אדוה אילוז עמר, עו"ד, מפרקת
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בוקאי ברוקרים בע"מ
)ח"פ 51-410928-9(

)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   ,23.12.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה בוקאי, מרח' 

הורד 2, נס ציונה, טל' 050-5331082, למפרק החברה.

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

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

 ,23.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד גואל זכריה, רח' השריון 6/3, נס ציונה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

משה בוקאי, מפרק

קאופמן שרי ואבי בע"מ
)ח"פ 51-354484-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,24.12.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר חזות, 
משד' המגינים 7, חיפה 3309164, טל' 077-5000545, למפרק החברה.

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

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

 ,24.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת  חזות,  ברילנשטיין  דין  עורכי  משרד  אצל   ,9.00 בשעה 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  הנ"ל, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר חזות, עו"ד, מפרק

אשל ייבוא ושיווק מערכות סלולר בע"מ
)ח"פ 51-402859-6(

)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 22.12.2013, התקבלה החלטה במניין 

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

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

 ,20.2.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון אלקיים, עו"ד, מפרק

לנגרמן את ביהם בע"מ
)ח"פ 51-371144-0(

)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 
החלטה  התקבלה   ,12.12.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן לנגרמן, ת"ז 

027962299, מרח' אצ"ל 5, קרני שומרון, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.4.2014, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן לנגרמן, מפרק

קרני ב. )1998( בע"מ
)ח"פ 51-265321-3(

)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   ,23.12.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
שירלי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
 ,03-7538853 טל'  גן,  רמת  ש.א.פ,  בית   ,3 היצירה  מרח'  רחמנוב, 

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 2.3.2014, בשעה 
12.00, 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.

שירלי רחמנוב, עו"ד, מפרקת
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ח.ש.ב. )חברה לשרותי בקורת( בע"מ
)ח"פ 51-131230-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,24.12.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלחנן ורדי, מרח' 

הר כנען 19, כפר סבא, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2014, בשעה 
9.30, 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.

אלחנן ורדי, מפרק

מ.ש.י.א. טרנספורט בע"מ
)ח"פ 51-361395-0(

)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 1.12.2013, התקבלה החלטה במניין 
גמליאל,  ולמנות את עו"ד עומרי  חוקי לפרק את החברה מרצון 
למפרק   ,052-5464420 טל'  שבע,  באר   ,2209 ת"ד   ,11 הגנן  מרח' 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2014, בשעה 
10.00, במשרד 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.

עומרי גמליאל, עו"ד, מפרק

ט.ט. חברה להובלות בע"מ
)ח"פ 51-467801-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.12.2013, התקבלה החלטה במניין 
ג'השאן,  תגריד  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי 

מרח' יפת 82, תל–אביב-יפו, טל' 03-6816777, למפרקת החברה.

חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קובי קונוביץ, מרח' 
התאנה 249, צפריה 60932, למפרק החברה.

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

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

 ,24.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קובי קונוביץ, עו"ד, מפרק

מורן נפתלי הבית של בלו בע"מ
)ח"פ 51-488109-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,22.12.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מורן נפתלי, מרח' 
הגנים 18, דירה 25, רמת השרון, טל' 050-7979726, למפרק החברה.

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

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

 ,29.4.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, 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.

מורן נפתלי, מפרק

ברכה בת אל בע"מ
)ח"פ 51-448468-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,19.12.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי שוראקי, 

מרח' עוזיאל 81, רמת גן, טל' 03-6097020, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2014, בשעה 
14.00, במשרד המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי שוראקי, עו"ד, מפרק
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בילד-אפ פיתוח אפליקציות בע"מ
)ח"פ 51-458515-7(

)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   ,24.12.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
וולקומיר,  שי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 

מרח' יצחק רבין 4, קרית אונו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
רח' מנחם  סוויל,  מור  עו"ד  כוח החברה,  בא  למען  זו,  הודעה 
בגין 12, רמת גן 52700, פקס' 03-6122119. נושה או אדם אחר 
שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי בא כוח החברה, עו"ד מור סוויל, רח' מנחם 
בגין 12, רמת גן 52700, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי וולקומיר, מפרק

בראל - ביוב, ניקוז מים, עבודות עפר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-196986-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,21.11.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדוה אילוז עמר, 

ממושב אבן מנחם 24, טל' 052-3881747, 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 2.2.2014, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אדוה אילוז עמר, עו"ד, מפרקת

ברודראנר בע"מ
)ח"פ 51-350790-5(

)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 

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 4.5.2014, בשעה 
17.00, במשרד 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.

תגריד ג'השאן, עו"ד, מפרקת

3 ג'י מוביל בע"מ
)ח"פ 51-394399-3(

)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 22.12.2013, התקבלה החלטה במניין 
ג'השאן,  תגריד  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי 

מרח' יפת 82, תל–אביב-יפו, טל' 03-6816777, 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 4.5.2014, בשעה 
18.00, במשרד 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.

תגריד ג'השאן, עו"ד, מפרקת

נור נורן משאבות חוץ בע"מ
)ח"פ 51-458649-4(

)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   ,20.12.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עבד עזיז 
יוסף, ת"ז 27632439, מת"ד 687, דבוריה, טל' 074-7041444, למפרק 

החברה.

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

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

 ,10.5.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עבד עזיז יוסף, עו"ד, מפרק
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ר.מ.ש נכסים בע"מ
)ח"פ 51-344163-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.12.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול רחמים, ת"ז 

070070537, מרח' משעול ותמר 4, כפר סבא, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שאול רחמים, מפרק

הספרה ארועים בע"מ
)ח"פ 51-385520-5(

)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 14.12.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  פרומיקס,  כפיר  יעל  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

02948084, מרח' השחפים 33, רעננה, 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.

יעל כפיר פרומיקס, מפרקת

לוק פיקס - 24 בע"מ
)ח"פ 51-458867-2(

)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 15.12.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניב שני, ת"ז 038452801, 

מרח' נחל הבשור 9/8, יפו, 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.

ניב שני, מפרק

החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.12.2013, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ראובן וייס, ת"ז 0502580672, 
,09-7921461 טל'   ,4485600 קדומים   ,394 ת"ד   ,6 ברקת   מרח' 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ראובן וייס, עו"ד, מפרק

דג דגן בע"מ
)ח"פ 51-212147-6(

)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 8.12.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עלי שטרן, מקיבוץ חפצי-

בה, 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.

עלי שטרן, מפרק

מפעלות תקשורת המרכז הבינתחומי 2001 בע"מ
)ח"פ 51-307682-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.12.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי זלצמן, 
ת"ז 028558708, אצל משרד שבלת ושות', עורכי דין ונוטריונים, 
 ,6713412 אביב  תל   ,6 קומה  רובנשטיין,  בית   ,20 לינקולן  רח' 

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 זלצמן, עו"ד, מפרק
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ליקוקית בע"מ
)ח"פ 51-274274-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.10.2013, התקבלה 
שמחו,  בראייב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' ארלוזורוב 31/7, חולון 58325, 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.

בראייב שמחו, מפרק

פתרונות לענין בע"מ
)ח"פ 51-201862-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.11.2013, התקבלה 
יעקב,  בן  משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' נוף הכרמל 24, קרית אתא, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה בן יעקב, מפרק

נ.ב אתרי שיווק בע"מ
)ח"פ 51-296255-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.11.2013, התקבלה 
יעקב,  בן  משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' נוף הכרמל 24, קרית אתא, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה בן יעקב, מפרק

בורן פרי ישראל בע"מ
)ח"פ 51-201657-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.12.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליהו עמר, 

מרח' הלל יפה 11, חדרה, 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.

אליהו עמר, עו"ד, מפרק

לאור ייעוץ בינ"ל בע"מ
)ח"פ 51-371006-1(

)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 21.12.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד ג'והן, מרח' ויצמן 

14, 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.

דוד ג'והן, עו"ד, מפרק

חלקה 337 בגוש 3929 בע"מ
)ח"פ 51-037506-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.7.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ששי לוי, ת"ז 

027924869, מרח' פינסקר 16, תל אביב 63421, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
זו, באמצעות פקס' 153-3-5442241 עם העתק בדואר  הודעה 

רשום למען המפרק הנ"ל.

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

ששי לוי, עו"ד, מפרק
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א.ג.מ מטאליק בע"מ
)ח"פ 51-445453-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.12.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק, מת"ד 5805, 

הרצליה 46157, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל מיק, עו"ד, מפרק

פירוט-מדיה בע"מ
)ח"פ 51-408056-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.12.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק, מת"ד 5805, 

הרצליה 46157, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל מיק, עו"ד, מפרק

בייקיט אינטרנשיונל )2000( בע"מ
)ח"פ 51-302695-5(

)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 23.12.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב שור, מרח' ארז 25, כפר 

ורדים, 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.

דב שור, מפרק

אלוי פרודקטס בע"מ
)ח"פ 51-356205-8(

)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 21.11.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון פריאנטה, ת"ז 

023095854, מרח' החשמונאים 90, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דורון פריאנטה, עו"ד, מפרק

כהן תהילה חברה למסחר בע"מ
)ח"פ 51-247077-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.12.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב כהן, מרח' 

התבור 2/3, אלפי מנשה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב כהן, מפרק

א.ח.מ אוחנה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-467790-5(

)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 22.12.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח מישל מאיר אוחנה, 

מרח' הנשיא 228/1, בית שמש, 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 מאיר אוחנה, רו"ח, מפרק
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גיל ויסמן, עו"ד, מפרק

א.ס. חזן בע"מ
)ח"פ 51-276873-0(

)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 24.12.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דביר אביאל, מרח' 
 חומה ומגדל 16, ת"ד 57318, תל אביב 6157301, טל' 03-5377558,

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.

דביר אביאל, עו"ד, מפרק

אינוונולוג'י בע"מ
)ח"פ 51-363857-7(

)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 26.12.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור גליס, ת"ז 027887140, 

מרח' בני בנימין 15, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דרור גליס, מפרק

סובנה ריניואבל אנרג'י סולושיינס בע"מ
)ח"פ 51-418269-0(

)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 

הראל-וואן בע"מ
)ח"פ 51-376920-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
ובאסיפת הנושים של החברה הנ"ל שהתכנסו ביום 23.12.2013, 
רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ראש  אפק,  פארק   ,1 העמל  מרח'   ,037099835 ת"ז  קורן,  דבורה 

העין, 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.

איריס אתגר, עו"ד
                                                         באת כוח החברה

תומר עבודות טיח בע"מ
)ח"פ 51-245181-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.12.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אילן וינקלר, 

מרח' מסילת ישרים 13, 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.

אילן וינקלר, עו"ד, מפרק

סיני את ברזילי אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-340441-8(

)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 24.12.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל ויסמן, מרח' הס 
20, תל אביב 63324, טל' 03-5255532, פקס' 03-5255925, 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.
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יויו גרופ )2010( בע"מ
)ח"פ 51-444533-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החלטה  התקבלה   ,1.12.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
מינוי  את  לבטל  החברה,  של  מרצון  הפירוק  הליך  את  לבטל 
המפרקת ולהסיר כל סמכות שקנה מפרק החברה מעצם מינויו.

איה שיקלר, עו"ד, מפרקת

אחים ואחיות בוגרים 
)ע"ר 58-001133-6(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,15.12.2013 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את ג'קי אמסלם, מרח' דרך השלום 28, 

נשר, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

ג'קי אמסלם, מפרק

דירות הגבעה )מיסודה של עיריית תל אביב יפו וקרן 
פומנטו( בע"מ

)ח"פ 51-077303-9(

)בפירוק מרצון על ידי נושים(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10.2.2014, בשעה 12.00, במשרד עורכי הדין 
אביב  תל   ,20 לינקולן  רח'  ושות',  זמיר  ברק,  קורן,  שפיגלמן, 

 .6713412

יוגש  לאסיפה  החברה.  של  מרצון  פירוק  היום:  סדר  על 
דוח מלא על מצב עסקיה של החברה. האסיפה תהיה רשאית 
להציע אדם שיהיה מפרק לעסקי החברה ולחלוקת נכסיה, וכן 

ועדת ביקורת.

כל אדם הטוען שהוא נושה של החברה, יגיש למען הנ"ל 
או לפקס' 03-6254669, עד 24 שעות לפני מועד האסיפה, את 

הוכחת החוב.

                                    יורם זמיר, עו"ד

בא כוח החברה

המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.12.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא אלה, ת"ז 

025303397, מרח' חכמי אתונה 46, תל אביב, למפרק החברה.

גיא אלה, עו"ד, מפרק

ע.ה אגם תובלה בע"מ
)ח"פ 51-373547-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.12.2013, התקבלה החלטה 
מיוחדת להחליף את המפרקת אשר מונתה בעבר, עו"ד רחלי בן 
דין  עורכי  סלילת, ממשרד  זאב  עו"ד  ולמנות תחתיה את  זקן, 
בלטר, גוט, אלוני ושות', רח' הקישון, ת"ד 1685, טבריה 14200, 

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.

זאב סלילת, עו"ד, מפרק

זילון בע"מ
)ח"פ 51-367993-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,17.12.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
דפנה  עו"ד  בעבר,  מונתה  אשר  המפרקת  את  להחליף  מיוחדת 
מושל ביטון, ולמנות במקומה את אלון שליו, ת"ז 050705276, אצל 
יגאל אלון 98, מגדל אלקטרה, קומה  רח'  דין,  ושות', עורכי  להב 
15, תל אביב, למפרק החברה, ולהסמיך את אלון שליו לדווח על 

ההחלפה הנ"ל ועל מינויו, למפרק כאמור.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.4.2014, בשעה 
10.00, במשרד להב ושות', עורכי דין, 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.

אלון שליו, מפרק




