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 הארכת מינוי חברה בוועדה המייעצת
לרשמת המתווכים

לפי חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996
במקרקעין,  המתווכים  לחוק   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מלוכנא2,  לאה  של  מינויה  את  מאריכה  אני  התשנ"ו-11996, 
הסעיף  לפי  המייעצת  בוועדה  לחברה  במקרקעין,  מתווכת 

האמור.

התשע"ד בסיוון  ח'  מיום  שנים,  לשלוש  המינוי   תוקף 
)6 ביוני 2014(.

כ"ח באייר התשע"ד )28 במאי 2014(
)חמ 2758—3( 

ציפי לבני  
שרת המשפטים 	

___________
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 70.

2  י"פ התשע"ד, עמ' 5076.

הודעה על מינוי חברים לוועדת ערר
לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959

הון,  השקעות  לעידוד  לחוק   77 לסעיף  בהתאם 
התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, אנו מודיעים כי בתוקף סמכותנו 
 19( התשע"ד  בסיוון  כ"א  ביום  מינינו  לחוק,  25)ב(  סעיף  לפי 
ביוני 2014( ועדת ערר על החלטות מינהלת מרכז השקעות או 
על החלטת מנהל מרכז ההשקעות כמפורט בסעיף 25)א( בהרכב 

המפורט להלן:
גבריאל )גבי( גולומב, נציג משרד הכלכלה

יהונתן רזניק, נציג משרד האוצר.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

מען הוועדה: רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים.
כ"א בסיוון התשע"ד )19 ביוני 2014(

)חמ 506—3-ה5( 
                            נפתלי בנט           יאיר לפיד 
                             שר הכלכלה          שר האוצר

___________
1  ס"ח התשי"ט, עמ' 234.

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ג( לחוק–יסוד: הממשלה1 אני 
אוצל למפורטים להלן את סמכותי2 לאשר ייבוא של כלי ירייה 

צבאיים לפי סעיף 2)ב( לחוק כלי הירייה, התש"ט-31949:
הממונה על שינוע מכס ותובלות

ראש היחידה לרישוי יבוא אמצעי לחימה.
י"א באב התשע"ד )7 ביולי 2014(

)חמ 17—3-ה1( 
משה )בוגי( יעלון  

שר הביטחון 	
___________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

2  י"פ התשע"ד, עמ' 5784.

3  ס"ח התש"ט, עמ' 143.

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ג( לחוק–יסוד: הממשלה1, אני 
ו–)ב(  65)א(  סעיפים  לפי  סמכויותיי  את  עמי  בן  לאמנון  אוצל 
לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-21959, למעט הסמכות להתקין 
תקנות, וכן את סמכויותיי לפי תקנות שירות התעסוקה )ערובה(, 

התש"ע-32010.
כ"ד בתמוז התשע"ד )22 ביולי 2014(

)חמ 17—3-ה1( 
גדעון סער  
שר הפנים 	

___________
1  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

2  ס"ח התשי"ט, עמ' 32.

3  ק"ת התש"ע, עמ' 966.

תמצית עדכון תקציב רגיל של עיריית נתניה לשנת 
הכספים 2013

לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את עדכון התקציב הרגיל של עיריית נתניה לשנת 

התקציב 2013 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
580,000,000ארנונה כללית

1,800,000מפעל מים
17,601,000עצמיות חינוך
4,181,000עצמיות רווחה

79,359,000עצמיות אחר
682,941,000סך הכול עצמיות

248,153,000תקבולים ממשרד החינוך
111,958,000תקבולים ממשרד הרווחה

11,620,000תקבולים ממשלתיים אחרים
      -מענק כללי לאיזון

2,870,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
374,601,000סך הכול תקבולי ממשלה

84,665,000תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

1,142,207,000

94,550,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

1,236,757,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

      -הכנסה מותנה
1,236,757,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

___________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
219,324,000שכר כללי

260,249,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

479,573,000סך הכול הוצאות כלליות

208,120,000שכר עובדי חינוך
204,222,000פעולות חינוך
412,342,000סך הכול חינוך

32,140,000שכר עובדי רווחה
127,844,000פעולות רווחה
159,983,000סך הכול רווחה

     -פירעון מילוות מים וביוב
75,865,000פירעון מילוות אחר

75,865,000סך הכול פירעון מילוות

4,570,000הוצאות מימון
2,140,000הוצאות בגין בחירות

7,734,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
1,142,207,000

94,550,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

1,236,757,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

      -הוצאה מותנה
1,236,757,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

י"ד בסיוון התשע"ד )12 ביוני 2014(
)חמ 360—3( 

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז 	

תמצית תקציב רגיל של עיריית אום אל פחם לשנת 
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות
אני מודיע בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית אום אל פחם לשנת 

התקציב 2014 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
45,750,000ארנונה כללית

1,000,000מפעל מים
10,000עצמיות חינוך
136,000עצמיות רווחה

7,151,000עצמיות אחר
54,047,000סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
132,567,000תקבולים ממשרד החינוך
26,964,000תקבולים ממשרד הרווחה

4,114,000תקבולים ממשלתיים אחרים
18,979,000מענק כללי לאיזון

60,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
182,684,000סך הכול תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

236,731,000

16,500,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

256,231,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

3,349,000הכנסה מותנה
256,580,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
23,369,000שכר כללי

26,336,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

49,705,000סך הכול הוצאות כלליות

78,853,000שכר עובדי חינוך
60,616,000פעולות חינוך
139,469,000סך הכול חינוך

14,322,000שכר עובדי רווחה
21,712,000פעולות רווחה
36,034,000סך הכול רווחה

1,732,000פירעון מילוות מים וביוב
3,100,000פירעון מילוות אחר

4,832,000סך הכול פירעון מילוות

1,691,000הוצאות מימון
      -הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

231,731,000

16,500,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

248,231,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

8,349,000הוצאה מותנה
256,580,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

ז' בסיוון התשע"ד )5 ביוני 2014(
)חמ 360—3( 

יוסף משלב  
הממונה על מחוז חיפה 	 ___________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
1,500,000הוצאות מימון

     -הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
218,516,000

14,300,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

232,816,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

      -הוצאה מותנה
232,816,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

א' בתמוז התשע"ד )29 ביוני 2014(
)חמ 360—3( 

גילה אורון  
הממונה על מחוז תל אביב 	

תמצית תקציב רגיל של עיריית אור עקיבא לשנת 
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות
אני מודיע בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית אור עקיבא לשנת 

התקציב 2014 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
41,507,000ארנונה כללית

11,674,000מפעל מים
6,991,000עצמיות חינוך
217,000עצמיות רווחה

12,028,000עצמיות אחר
72,417,000סך הכול עצמיות

15,942,000תקבולים ממשרד החינוך
11,586,000תקבולים ממשרד הרווחה

1,636,000תקבולים ממשלתיים אחרים
19,242,000מענק כללי לאיזון

1,100,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
49,506,000סך הכול תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

121,923,000

6,200,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

128,123,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

1,401,000הכנסה מותנה
129,524,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

___________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

תמצית תקציב רגיל של עיריית אור יהודה לשנת 
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית אור יהודה לשנת 

התקציב 2014 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
109,500,000ארנונה כללית

1,900,000מפעל מים
1,514,000עצמיות חינוך
1,008,000עצמיות רווחה

26,050,000עצמיות אחר
139,972,000סך הכול עצמיות

39,170,000תקבולים ממשרד החינוך
29,317,000תקבולים ממשרד הרווחה

2,907,000תקבולים ממשלתיים אחרים
5,170,000מענק כללי לאיזון

1,130,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
77,694,000סך הכול תקבולי ממשלה

150,000תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

217,816,000

15,000,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

232,816,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

      -הכנסה מותנה
232,816,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
35,080,000שכר כללי

59,414,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

94,494,000סך הכול הוצאות כלליות

32,122,000שכר עובדי חינוך
39,705,000פעולות חינוך
71,827,000סך הכול חינוך

9,845,000שכר עובדי רווחה
30,281,000פעולות רווחה
40,126,000סך הכול רווחה

411,000פירעון מילוות מים וביוב
10,158,000פירעון מילוות אחר

10,569,000סך הכול פירעון מילוות

___________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשים   צד ההכנסות
90,068,000תקבולים ממשרד החינוך
21,504,000תקבולים ממשרד הרווחה

5,514,000תקבולים ממשלתיים אחרים
5,000,000מענק כללי לאיזון

2,670,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
124,756,000סך הכול תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

430,900,000

21,100,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

452,000,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

      -הכנסה מותנה
452,000,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
101,900,000שכר כללי

130,005,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

231,905,000סך הכול הוצאות כלליות

69,360,000שכר עובדי חינוך
55,000,000פעולות חינוך
124,360,000סך הכול חינוך

11,000,000שכר עובדי רווחה
26,160,000פעולות רווחה
37,160,000סך הכול רווחה

10,000,000פירעון מילוות מים וביוב
23,500,000פירעון מילוות אחר

33,500,000סך הכול פירעון מילוות

7,475,000הוצאות מימון
     -הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

434,400,000

17,600,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

452,000,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

      -הוצאה מותנה
452,000,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

ד' בתמוז התשע"ד )2 ביולי 2014(
)חמ 360—3( 

אבי הלר  
הממונה על מחוז הדרום 	

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
26,265,000שכר כללי

28,039,000פעולות כלליות
11,369,000מפעל המים

65,673,000סך הכול הוצאות כלליות

18,001,000שכר עובדי חינוך
14,721,000פעולות חינוך
32,722,000סך הכול חינוך

4,585,000שכר עובדי רווחה
11,933,000פעולות רווחה
16,518,000סך הכול רווחה

608,000פירעון מילוות מים וביוב
4,852,000פירעון מילוות אחר

5,460,000סך הכול פירעון מילוות

650,000הוצאות מימון
900,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

121,923,000

6,200,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

128,123,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

1,401,000הוצאה מותנה
129,524,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

ז' בסיוון התשע"ד )5 ביוני 2014(
)חמ 360—3( 

יוסף משלב  
הממונה על מחוז חיפה 	

 תמצית תקציב רגיל של עיריית אילת לשנת
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות
אני מודיע בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
לפי סעיף 206 לפקודה שנאצלה  כי בתוקף הסמכות  הפקודה(, 
לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית אילת לשנת התקציב 

2014 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
259,500,000ארנונה כללית

     -מפעל מים
2,765,000עצמיות חינוך
796,000עצמיות רווחה

43,083,000עצמיות אחר
306,144,000סך הכול עצמיות

___________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
4,880,000הוצאות מימון

3,470,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
872,830,000

100,992,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

973,822,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

      -הוצאה מותנה
973,822,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

י"ח בסיוון התשע"ד )16 ביוני 2014(
)חמ 360—3( 

גילה אורון  
הממונה על מחוז תל אביב 	

תמצית תקציב רגיל של עיריית דימונה לשנת 
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות
אני מודיע בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לשנת  דימונה  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  אישרתי  לי2, 

התקציב 2014 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
65,464,000ארנונה כללית

300,000מפעל מים
5,362,000עצמיות חינוך
801,000עצמיות רווחה

8,437,000עצמיות אחר
80,364,000סך הכול עצמיות

27,491,000תקבולים ממשרד החינוך
29,122,000תקבולים ממשרד הרווחה

5,501,000תקבולים ממשלתיים אחרים
40,223,000מענק כללי לאיזון

438,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
102,775,000סך הכול תקבולי ממשלה

15,700,000תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

198,839,000

10,887,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

209,726,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

      -הכנסה מותנה
209,726,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

___________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

תמצית תקציב רגיל של עיריית בני ברק לשנת 
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לשנת  ברק  בני  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  אישרתי  לי2, 

התקציב 2014 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
305,000,000ארנונה כללית

150,000מפעל מים
9,946,000עצמיות חינוך
4,767,000עצמיות רווחה

64,160,000עצמיות אחר
384,023,000סך הכול עצמיות

261,071,000תקבולים ממשרד החינוך
100,564,000תקבולים ממשרד הרווחה

28,325,000תקבולים ממשלתיים אחרים
63,400,000מענק כללי לאיזון

2,811,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
456,171,000סך הכול תקבולי ממשלה

30,636,000תקבולים אחרים
2,000,000הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

872,830,000

100,992,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

973,822,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

      -הכנסה מותנה
973,822,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
162,328,000שכר כללי

152,767,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

315,095,000סך הכול הוצאות כלליות

209,262,000שכר עובדי חינוך
132,187,000פעולות חינוך
341,449,000סך הכול חינוך

25,456,000שכר עובדי רווחה
138,719,000פעולות רווחה
164,175,000סך הכול רווחה

1,601,000פירעון מילוות מים וביוב
42,160,000פירעון מילוות אחר

43,761,000סך הכול פירעון מילוות

___________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשים   צד ההכנסות
43,458,000תקבולים ממשרד החינוך
10,521,000תקבולים ממשרד הרווחה

1,769,000תקבולים ממשלתיים אחרים
14,950,000מענק כללי לאיזון

5,004,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
75,702,000סך הכול תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
200,000הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

113,302,000

12,030,000הנחות בארנונה
1,784,000הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

127,116,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

2,638,000הכנסה מותנה
129,754,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
17,801,000שכר כללי

22,718,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

40,519,000סך הכול הוצאות כלליות

31,792,000שכר עובדי חינוך
19,166,000פעולות חינוך
50,958,000סך הכול חינוך

4,722,000שכר עובדי רווחה
10,157,000פעולות רווחה
14,879,000סך הכול רווחה

      -פירעון מילוות מים וביוב
1,097,000פירעון מילוות אחר

1,097,000סך הכול פירעון מילוות

400,000הוצאות מימון
5,479,000הוצאות בגין בחירות

     -הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
113,332,000

12,000,000הנחות בארנונה
1,784,000הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

127,116,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

2,638,000הוצאה מותנה
129,754,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

כ"ה בסיוון התשע"ד )23 ביוני 2014(
)חמ 360—3( 

יוסף משלב  
הממונה על מחוז חיפה 	

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
58,276,000שכר כללי

30,475,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

88,751,000סך הכול הוצאות כלליות

21,852,000שכר עובדי חינוך
28,123,000פעולות חינוך
49,975,000סך הכול חינוך

8,212,000שכר עובדי רווחה
33,192,000פעולות רווחה
41,404,000סך הכול רווחה

1,303,000פירעון מילוות מים וביוב
16,846,000פירעון מילוות אחר

18,149,000סך הכול פירעון מילוות

817,000הוצאות מימון
     -הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

199,096,000

10,630,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

209,726,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

      -הוצאה מותנה
209,726,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

י"ג בסיוון התשע"ד )11 ביוני 2014(
)חמ 360—3( 

אבי הלר  
הממונה על מחוז הדרום 	

תמצית תקציב רגיל של עיריית באקה אל גרבייה  
לשנת הכספים 2014 )עדכון 1(

לפי פקודת העיריות
אני מודיע בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
גרבייה  לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית באקה אל 

לשנת התקציב 2014 )עדכון 1( שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
29,500,000ארנונה כללית

2,500,000מפעל מים
916,000עצמיות חינוך
116,000עצמיות רווחה

4,368,000עצמיות אחר
37,400,000סך הכול עצמיות

___________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
346,000הוצאות מימון

100,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
133,498,000

18,000,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

151,498,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

      -הוצאה מותנה
      -הוצאות פרישה/סוציאליות

4,144,000הוצאות מותנה במענק
155,642,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

ג' בסיוון התשע"ד )1 ביוני 2014(
)חמ 360—3( 

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז 	

 תמצית תקציב רגיל של עיריית נס ציונה לשנת
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לשנת  ציונה  נס  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  אישרתי  לי2, 

התקציב 2014 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
136,400,000ארנונה כללית

110,000מפעל מים
24,367,000עצמיות חינוך
670,000עצמיות רווחה

30,034,000עצמיות אחר
191,581,000סך הכול עצמיות

67,732,000תקבולים ממשרד החינוך
15,036,000תקבולים ממשרד הרווחה

1,892,000תקבולים ממשלתיים אחרים
     -מענק כללי לאיזון

6,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
84,666,000סך הכול תקבולי ממשלה

4,300,000תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

280,547,000

9,248,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

      -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
289,795,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

 תמצית תקציב רגיל של עיריית טייבה לשנת
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית טייבה לשנת התקציב 

2014 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
32,169,000ארנונה כללית

14,900,000מפעל מים
1,001,000עצמיות חינוך
420,000עצמיות רווחה

6,829,000עצמיות אחר
55,319,000סך הכול עצמיות

36,764,000תקבולים ממשרד החינוך
11,712,000תקבולים ממשרד הרווחה

2,015,000תקבולים ממשלתיים אחרים
23,485,000מענק כללי לאיזון

150,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
74,126,000סך הכול תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

129,445,000

18,000,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

      -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
147,445,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

4,144,000הכנסה מותנה
151,589,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
19,256,000שכר כללי

29,755,000פעולות כלליות
16,235,000מפעל המים

65,246,000סך הכול הוצאות כלליות

19,264,000שכר עובדי חינוך
23,725,000פעולות חינוך
42,989,000סך הכול חינוך

3,620,000שכר עובדי רווחה
12,646,000פעולות רווחה
16,266,000סך הכול רווחה

     -פירעון מילוות מים וביוב
8,551,000פירעון מילוות אחר

8,551,000סך הכול פירעון מילוות

___________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

___________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשים   צד ההכנסות
261,978,000תקבולים ממשרד החינוך
112,996,000תקבולים ממשרד הרווחה

10,582,000תקבולים ממשלתיים אחרים
     -מענק כללי לאיזון

760,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
386,316,000סך הכול תקבולי ממשלה

98,774,000תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

1,209,800,000

108,410,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

      -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
1,318,210,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

      -הכנסה מותנה
1,318,210,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
191,013,000שכר כללי

276,379,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

467,392,000סך הכול הוצאות כלליות

255,329,000שכר עובדי חינוך
217,197,000פעולות חינוך
472,526,000סך הכול חינוך

36,657,000שכר עובדי רווחה
130,081,000פעולות רווחה
166,738,000סך הכול רווחה

     -פירעון מילוות מים וביוב
86,073,000פירעון מילוות אחר

86,073,000סך הכול פירעון מילוות

4,920,000הוצאות מימון
     -הוצאות בחירות

12,151,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
1,209,800,000

108,410,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

1,318,210,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

      -הוצאה מותנה
1,318,210,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

כ' בסיוון התשע"ד )18 ביוני 2014(
)חמ 360—3( 

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז 	

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
      -הכנסה מותנה

289,795,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
41,574,000שכר כללי

90,294,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

131,868,000סך הכול הוצאות כלליות

74,469,000שכר עובדי חינוך
48,694,000פעולות חינוך
123,163,000סך הכול חינוך

7,075,000שכר עובדי רווחה
17,561,000פעולות רווחה
24,636,000סך הכול רווחה

     -פירעון מילוות מים וביוב
     -פירעון מילוות אחר

     -סך הכול פירעון מילוות

880,000הוצאות מימון
     -הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

280,547,000

9,248,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

289,795,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

      -הוצאה מותנה
289,795,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

כ"ט באייר התשע"ד )29 במאי 2014(
)חמ 360—3( 

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז 	

 תמצית תקציב רגיל של עיריית נתניה לשנת
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות
)להלן  העיריות1  לפקודת   209 לסעיף  בהתאם  מודיעה  אני 
- הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206 לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית נתניה לשנת התקציב 

2014 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
609,000,000ארנונה כללית

360,000מפעל מים
18,414,000עצמיות חינוך
4,770,000עצמיות רווחה

92,166,000עצמיות אחר
724,710,000סך הכול עצמיות

___________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
630,000הוצאות מימון

     -הוצאות בגין בחירות
100,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

62,131,000

2,800,000הנחות בארנונה
3,500,000הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

68,431,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

2,531,000הוצאה מותנה
70,962,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

ט' בתמוז התשע"ד )7 ביולי 2014(
)חמ 360—3( 

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז 	

 תמצית תקציב רגיל של עיריית קרית אונו לשנת
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לשנת  אונו  קרית  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  אישרתי  לי2, 

התקציב 2014 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
93,824,000ארנונה כללית

418,000מפעל מים
3,209,000עצמיות חינוך
700,000עצמיות רווחה

34,406,000עצמיות אחר
132,557,000סך הכול עצמיות

61,301,000תקבולים ממשרד החינוך
12,186,000תקבולים ממשרד הרווחה

1,518,000תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

200,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
75,205,000סך הכול תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

207,762,000

27,270,000הנחות בארנונה
     -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

235,032,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

     -הכנסה מותנה
235,032,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

 תמצית תקציב רגיל של עיריית קלנסוואה לשנת
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לשנת  קלנסוואה  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  אישרתי  לי2, 

התקציב 2014 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
10,131,000ארנונה כללית

7,100,000מפעל מים
165,000עצמיות חינוך
     -עצמיות רווחה

2,430,000עצמיות אחר
19,826,000סך הכול עצמיות

18,512,000תקבולים ממשרד החינוך
7,993,000תקבולים ממשרד הרווחה

510,000תקבולים ממשלתיים אחרים
14,340,000מענק כללי לאיזון

500,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
41,855,000סך הכול תקבולי ממשלה

450,000תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

62,131,000

2,800,000הנחות בארנונה
3,500,000הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

     -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
68,431,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

2,531,000הכנסה מותנה
70,962,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
8,377,000שכר כללי

14,022,000פעולות כלליות
2,800,000מפעל המים

25,199,000סך הכול הוצאות כלליות

12,531,000שכר עובדי חינוך
9,971,000פעולות חינוך
22,502,000סך הכול חינוך

2,727,000שכר עובדי רווחה
8,473,000פעולות רווחה
11,200,000סך הכול רווחה

2,190,000פירעון מילוות מים וביוב
310,000פירעון מילוות אחר

2,500,000סך הכול פירעון מילוות

___________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

___________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשים   צד ההכנסות
31,376,000מענק כללי לאיזון

3,050,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
112,540,000סך הכול תקבולי ממשלה

400,000תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

187,472,000

20,000,000הנחות בארנונה
     -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

207,472,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

     -הכנסה מותנה
207,472,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
36,212,000שכר כללי

35,685,000פעולות כלליות
     -מפעל המים

71,897,000סך הכול הוצאות כלליות

36,402,000שכר עובדי חינוך
29,658,000פעולות חינוך
66,060,000סך הכול חינוך

7,042,000שכר עובדי רווחה
31,593,000פעולות רווחה
38,635,000סך הכול רווחה

900,000פירעון מילוות מים וביוב
9,100,000פירעון מילוות אחר

10,000,000סך הכול פירעון מילוות

880,000הוצאות מימון
300,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

187,472,000

20,000,000הנחות בארנונה
     -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

207,472,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

     -הוצאה מותנה
207,472,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

ה' בתמוז התשע"ד )3 ביולי 2014(
)חמ 360—3( 

יוסף משלב  
הממונה על מחוז חיפה 	

 תמצית תקציב רגיל של עיריית קרית מלאכי לשנת
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות
אני מודיע בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
48,260,000שכר כללי

41,246,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

89,506,000סך הכול הוצאות כלליות

58,739,000שכר עובדי חינוך
30,127,000פעולות חינוך
88,866,000סך הכול חינוך

5,448,000שכר עובדי רווחה
14,793,000פעולות רווחה
20,241,000סך הכול רווחה

568,000פירעון מילוות מים וביוב
6,385,000פירעון מילוות אחר

6,953,000סך הכול פירעון מילוות

1,406,000הוצאות מימון
1,500,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

208,472,000

26,560,000הנחות בארנונה
     -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

235,032,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

     -הוצאה מותנה
235,032,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

כ"ח בסיוון התשע"ד )26 ביוני 2014(
)חמ 360—3( 

גילה אורון  
הממונה על מחוז תל אביב 	

 תמצית תקציב רגיל של עיריית קרית ים לשנת
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות
אני מודיע בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לשנת  ים  קרית  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  אישרתי  לי2, 

התקציב 2014 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
58,300,000ארנונה כללית

300,000מפעל מים
2,556,000עצמיות חינוך
807,000עצמיות רווחה

12,569,000עצמיות אחר
74,532,000סך הכול עצמיות

47,948,000תקבולים ממשרד החינוך
28,056,000תקבולים ממשרד הרווחה

2,110,000תקבולים ממשלתיים אחרים
___________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

___________2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
    -הוצאה מותנה

165,784,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

ד' בתמוז התשע"ד )2 ביולי 2014(
)חמ 360—3( 

אבי הלר  
הממונה על מחוז הדרום 	

 תמצית תקציב רגיל של עיריית רהט לשנת
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות
אני מודיע בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית רהט לשנת התקציב 

2014 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
17,000,000ארנונה כללית

250,000מפעל מים
3,987,000עצמיות חינוך
720,000עצמיות רווחה

5,985,000עצמיות אחר
27,942,000סך הכול עצמיות

111,176,000תקבולים ממשרד החינוך
18,898,000תקבולים ממשרד הרווחה

2,052,000תקבולים ממשלתיים אחרים
22,321,000מענק כללי לאיזון

70,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
154,517,000סך הכול תקבולי ממשלה

355,000תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

182,814,000

21,020,000הנחות בארנונה
     -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

203,834,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

8,939,000הכנסה מותנה
212,773,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
16,488,000שכר כללי

22,348,000פעולות כלליות
     -מפעל המים

38,836,000סך הכול הוצאות כלליות

67,768,000שכר עובדי חינוך
48,803,000פעולות חינוך
116,571,000סך הכול חינוך

לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית קרית מלאכי לשנת 
התקציב 2014 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
52,462,000ארנונה כללית

12,700,000מפעל מים
3,068,000עצמיות חינוך
326,000עצמיות רווחה

11,728,000עצמיות אחר
80,284,000סך הכול עצמיות

24,456,000תקבולים ממשרד החינוך
19,715,000תקבולים ממשרד הרווחה

3,510,000תקבולים ממשלתיים אחרים
20,300,000מענק כללי לאיזון

70,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
68,051,000סך הכול תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
118,000הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

148,453,000

8,730,000הנחות בארנונה
     -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

8,601,000כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
165,784,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

     -הכנסה מותנה
165,784,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
31,197,000שכר כללי

36,723,000פעולות כלליות
10,830,000מפעל המים

78,750,000סך הכול הוצאות כלליות

17,169,000שכר עובדי חינוך
22,614,000פעולות חינוך
39,783,000סך הכול חינוך

5,262,000שכר עובדי רווחה
23,379,000פעולות רווחה
28,641,000סך הכול רווחה

1,977,000פירעון מילוות מים וביוב
6,949,000פירעון מילוות אחר

8,926,000סך הכול פירעון מילוות

930,000הוצאות מימון
24,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

157,054,000

8,730,000הנחות בארנונה
    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

165,784,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

___________
2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

___________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
24,355,000שכר כללי

23,304,000פעולות כלליות
     -מפעל המים

47,659,000סך הכול הוצאות כלליות

54,508,000שכר עובדי חינוך
16,221,000פעולות חינוך
70,729,000סך הכול חינוך

8,418,000שכר עובדי רווחה
14,410,000פעולות רווחה
22,828,000סך הכול רווחה

    -פירעון מילוות מים וביוב
4,520,000פירעון מילוות אחר

4,520,000סך הכול פירעון מילוות

1,167,000הוצאות מימון
     -הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

146,903,000

9,500,000הנחות בארנונה
     -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

156,403,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

ד' באייר התשע"ד )4 במאי 2014(
)חמ 360—3( 

                                                     אלכס שפול
																																					ממלא	מקום	הממונה על מחוז הצפון

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.7.2014	
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:   

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17028/2014

.223.6.2014

חבר המועצות הדתיות,3.
מרכז הסתדרות המעו"ף

שירותי דת4.

כלל העובדים מקבלי קהל5.

עדכון קצובת ביגוד למקבלי קהל6.

.79.7.2014

23.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
4,280,000שכר עובדי רווחה

21,182,000פעולות רווחה
25,462,000סך הכול רווחה

600,000פירעון מילוות מים וביוב
820,000פירעון מילוות אחר

1,420,000סך הכול פירעון מילוות

525,000הוצאות מימון
     -הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

182,814,000

21,020,000הנחות בארנונה
     -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

203,834,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

8,939,000הוצאה מותנה
212,773,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

ד' בתמוז התשע"ד )2 ביולי 2014(
)חמ 360—3( 

אבי הלר  
הממונה על מחוז הדרום 	

 תמצית תקציב רגיל של עיריית תמרה לשנת
הכספים 2014

לפי פקודת העיריות
אני מודיע בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית תמרה לשנת התקציב 

2014 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
30,300ארנונה כללית

400,000מפעל מים
1,115,000עצמיות חינוך
254,000עצמיות רווחה

6,782,000עצמיות אחר
38,851,000סך הכול עצמיות

64,825,000תקבולים ממשרד החינוך
16,673,000תקבולים ממשרד הרווחה

3,510,000תקבולים ממשלתיים אחרים
19,587,000מענק כללי לאיזון

    -מענקים אחרים ממשרד הפנים
104,595,000סך הכול תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
9,500,000הנחות בארנונה

     -קרנות הרשות
156,403,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

___________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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חוזר מס' 11/14 מענק יובל6.

.731.7.2014

29.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17035/2014

.210.7.2014

איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

חינוך4.

כלל העובדים 5.

חוזר מס' 12/14 קצובת ביגוד בעין6.

.731.7.2014

10.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17036/2014

.221.7.2014

איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

חינוך4.

עובדים שבני זוגם נקראו למילואים בקריאת 5.
פתע 

זוגם 6. שבני  לעובדים  הטבות   13/14 מס'  חוזר 
נקראו למילואים בקריאת פתע

.731.7.2014

21.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.7.2014
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1168/2014

.225.6.2014

מרכז אקדמי לב )ע"ר בית הספר הגבוה לטכנולוגיה 3.
בירושלים(,

ארגון הסגל האקדמי הבכיר במרכז האקדמי לב
חינוך4.
סגל אקדמי5.
נספח להסכם מיום 625.6.14.
.720.7.2014
25.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1169/2014

.230.6.2014

בנק דיסקונט לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

בנקאות4.

כאמור בסעיף 52.

.17029/2014

.222.7.2014

ארגון ארצי של מפעלי השמירה והאבטחה 3.
בישראל,

הסתדרות החדשה
שמירה4.
שומרים ומאבטחים5.
תנאי עבודה6.
.724.7.2014
22.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17030/2014
223.6.2014
מרכז השלטון המקומי,3.

הסתדרות המעו"ף
רשויות מקומיות4.
מקבלי קהל5.
הודעה מס' 10/14 עדכון קצובת ביגוד6.
.72.7.2014
23.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17031/2014

.217.6.2014

איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

חינוך4.

אחים ואחיות 5.

חוזר מס' 8/14 הגדלת תוספת שקלית6.

.731.7.2014

17.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17032/2014

.223.6.2014

איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

חינוך4.

כלל העובדים 5.

קצובת ביגוד6.

.731.7.2014

23.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17033/2014

.223.6.2014

איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

חינוך4.

לבורנטים 5.

חוזר מס' 10/14 לבורנטים מענק חד פעמי6.

.731.7.2014

23.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17034/2014
. 229.6.2014
איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,3.

הסתדרות החדשה / המעו”ף
חינוך4.
עובדי הוראה שאינם מורים 5.
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שטראוס קפה ישראל בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ

תעשיית משקאות4.

כאמור בפרק א'5.

תנאי עבודה6.

.79.7.2014

19.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1176/2014

.210.6.2014

בנק לאומי לישראל בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים 

בנקאות4.

כאמור בנספח - 245 עובדים + 137 עובדים5.

עובדים זמניים לניסיון6.

.72.7.2014

10.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1177/2014

.22.6.2014

חטיבת הטכנולוגיה של מזרחי טפחות,3.
הסתדרות החדשה

בנקאות 4.

כלל העובדים5.

העלאת שכר6.

.72.7.2014

2.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1 178/2014

.216.6.2014

בנק מזרחי טפחות בע"מ,3.
ארגון מנהלים ומורשי חתימה

בנקאות4.

מנהלים ומו"ח5.

תנאי עבודה6.

.72.7.2014

16.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1179/2014

.21.6.2014

האוניברסיטה העברית בירושלים,3.
ארגון הסגל האקדמי הבכיר

חינוך4.

סגל בכיר5.

תקופת השתלמות ושבתון6.

.79.7.2014

1.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1180/2014

.21.6.2014

האוניברסיטה העברית בירושלים,3.
ארגון הסגל האקדמי הבכיר 

ארגון המורים במסלול מקביל של אוניברסיטה 
עברית

חינוך4.

מורים5.

תוספת שכר חד פעמית6.

.79.7.2014

30.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1170/2014
29.6.2014
לשכת עורכי דין,3.

הסתדרות החדשה
פעילויות4.
כאמור בסעיף ב'5.
תנאי עבודה6.
.79.7.2014
9.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1171/2014

.220.5.2014

לאומית שירותי בריאות,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

שירותי בריאות4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.79.7.2014

20.5.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1172/2014

.225.6.2014

תמר העמקים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

אחסנה4.

כאמור בסעיף 51.

תנאי עבודה6.

.72.7.2014

.831.12.2015 - 25.6.2014

.1173/2014

.213.7.2014

בית הורים עולי הולנד )בית יוליאנה(,3.
הסתדרות החדשה

שירותי בריאות4.

כאמור בסעיף 52.

תנאי עבודה6.

.722.7.2014

13.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.1174/2014

.225.6.2014

פיתוח שאן בע"מ 3,510749849.
הסתדרות החדשה

תיקוני רכב4.

כאמור בסעיף 51.

תנאי עבודה6.

.72.7.201

25.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1175/2014

.219.6.2014
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טמבור בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית כימיקלים4.

כלל העובדים5.

מענק מכירה6.

.721.7.2014

2.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1187/2014

.219.5.2014

מדינת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

עובדי מפעלי החינוך ההתיישבותי5.

החלטת ועדת מעקבי זכאות לגמול מינהל6.

.716.7.2014

19.5.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1188/2014

.28.6.2014

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

בנקאות4.

כאמור בנספח5.

הארכת תקופת ניסיון 6.

.715.7.2014

8.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1189/2014

.23.7.2014

נילית בע"מ מגדל העמק,3.
הסתדרות מרחב עמקים

תעשיית פלסטיק4.

כלל העובדים5.

הארכת הסכם בשינויים6.

.715.7.2014

.831.3.2016 - 1.4.2014

.1190/2014

.221.5.2014

כתר הוצאה לאור בע"מ,3.
הסתדרות הכללית - אגודת הדפוס

תעשיית דפוס4.

כאמור בסעיף 51.

תנאי עבודה לאור העתקת המפעל מגבעת שאול 6.
לבית שמש

.715.7.2014

21.5.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1191/2014

.219.6.2014

פלו טל חברה לניקיון שמירה ואבטחה,3.
הסתדרות העובדים הלאומית/אג"מ

שמירה4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.731.7.2014

19.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הודעה כי ארגון הסגל הבכיר יהיה ארגון העובדים 6.
היציג של סגל המורים במסלול המקביל

.79.7.2014

1.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1181/2014

.217.6.2014

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית 3.
בישראל בע"מ,

הסתדרות החדשה / המעו"ף
תעשיית מזון4.
כלל העובדים5.
תנאי עבודה6.
.79.7.2014
17.6.2014 -  לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1182/2014

.226.6.2014

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הכללית

תעשיית מתכת4.

עובד 51.

הארכת תקופת ארעיות6.

.79.7.2014

26.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1183/2014

.21.5.2014

עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ,3.
הסתדרות המעו"ף

בנייה4.

כאמור בהסכם5.

הארכת תקופת ניסיון6.

.79.7.2014

1.5.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1184/2014

.22.5.2014

מול הנוף - בי"ח גריאטרי סיעודי,3.
הסתדרות החדשה

שירותי בריאות4.

כלל העובדים5.

דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני6.

.721.7.2014

2.5.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1185/2014

.215.7.2014

ממשלת ישראל/משרד הרווחה,3.
הסתדרות העובדים הכללית

כלל הענפים4.

מנהלי מחוזות5.

שינוי רמת תפקוד של מנהלי מחוזות6.

.721.7.2014

15.7.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1186/2014

.22.7.2014
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אברהם פלמון, מרח' אורן 35, בני ראם, טל' 052-3549674, 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.

 ,16.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם פלמון, עו"ד, מפרק

קי-אם-בי הלתיליין בע"מ
)ח"פ 51-387090-7(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 1.7.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בלה חלול, מרח' 

הרצל 53/9, רמלה, טל' 052-3607149, 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 21.11.2014, 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,19.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
בלה חלול, מפרקת

אמיליה אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-082455-0(

)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, שנועדה והתכנסה ביום 18.7.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עופר דוידוב, 

מרח' בן גוריון 6, חיפה, טל' 04-8555506, 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.

 ,30.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עופר דוידוב, עו"ד, מפרק

.1192/2014

.226.6.2014

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות הרפואית

כלל הענפים4.

רופאים מנהלי שירות5.

קיזוזי כוננויות6.

.731.7.2014

26.6.2014 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הודעת ביטול
נמסרה בזה הודעה בדבר ביטול חלותו ותוקפו של ההסכם 
הקיבוצי הכללי שמספרו 1195/66 אשר נחתם ביום 17.7.1966, 
לו הם  ידיעות, שהצדדים  לעובדי הדפוס בעיתון  הנוגע  בכל 

איגוד העיתונים היומיים לישראל וההסתדרות.

ח' באב התשע"ד )4 באוגוסט 2014(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  
 

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

ד"ר ש. דורי - אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-357878-1(

)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 
התקבלה   ,4.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
שי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

דורי, מרח' הרצוג 2, תל אביב, 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.

 ,7.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
שי דורי, מפרק

קפה מורשה בע"מ
)ח"פ 51-447743-9(

)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 
התקבלה   ,13.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את היתם 
גיאת, מדרך בן גוריון 138/807, בת ים, 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.

 ,7.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
היתם גיאת, מפרק

גרינקום בע"מ
)ח"פ 51-434638-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
מירי אזולאי, מרח' הרצל 8, חדרה, טל' 052-2810265, 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 10.12.2014, 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,12.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
מירי אזולאי, רו"ח, מפרקת

ג'י.אי.אם קר )נטליה( בע"מ
)ח"פ 51-491519-8(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,14.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 ,6912112 אביב  תל   ,12 משה  ברזאני  מרח'  שמאין,  נטליה  את 

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.

ד"ר דן ברק בע"מ
)ח"פ 51-228526-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 4.8.2014, התקבלה החלטה 
עופר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 

דוידוב, מרח' בן גוריון 6, חיפה, 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.

 ,31.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עופר דוידוב, עו"ד, מפרק

פלוקום בע"מ
)ח"פ 51-487922-0(

)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 
התקבלה   ,4.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
גיא  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

פינפטר, מרח' הבילויים 36, רמת גן, 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.

 ,4.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
רמת   ,5 הבונים  רח'  ושות',  כהן  פיק  במשרדי   ,19.00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא פינפטר, מפרק

איטימטיק בע"מ
)ח"פ 51-379770-4(

)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 
התקבלה   ,7.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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קנדי מן בע"מ
)ח"פ 51-352716-8(

)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 
התקבלה   ,13.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
משה נאור, מרח' פרישמן 11, תל אביב 63578, טל' 03-5243267, 

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 18.12.2014, 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
משה נאור, עו"ד, מפרק

אפ אס אר סי ישראל בע"מ
)ח"פ 51-395935-3(

)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 
התקבלה   ,10.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אייל סילמן, מרח' דרך מנחם בגין 23, תל אביב, טל' 03-7103111, 

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.

 ,8.1.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרד המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אייל סילמן, עו"ד, מפרק

קולטון דיזיין בע"מ
)ח"פ 51-446216-7(

)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 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 16.12.2014, 
דין  עורכי  ושות'  בנקל  מגריזו,  ראב"ד,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
ונוטריונים, שדרות שאול המלך 37, תל אביב 6492806, 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.
נטליה שמאין, מפרקת

אלכסנדר רכטר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-307319-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 29.7.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלכסנדר 

רכטר, מרח' שנקר 14, הרצליה, טל' 09-9571155, 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.

 ,16.12.2014 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.
אלכסנדר רכטר, עו"ד, מפרק

וי.וי.אס. שירותי מסחר אלקטרוניים בע"מ
)ח"פ 51-278194-9(

)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 
התקבלה   ,17.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

בירן, ת"ד 30, אביאל, 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 17.12.2014, 
 ,5 שנקר  רח'  ברץ,  לזר  צדק  כהן  פרל  במשרדי   ,11.00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל בירן, מפרק
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלברט בן פורת, מרח' 
דרך אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 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.

אלברט בן פורת, עו"ד, מפרק

בייבי קלין בע"מ
)ח"פ 51-495661-4(

)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 3.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדר עציוני, מרח' שאול 

המלך 11, הרצליה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אדר עציוני, מפרק

כ.ר.ט הנדסה ופיתוח )1999( בע"מ
)ח"פ 51-285675-8(

)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 30.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון גבר, מרח' דרך אבא 

הלל 14, רמת גן, 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.

ירון גבר, מפרק

לחצח בע"מ
)ח"פ 51-250763-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרים חטיבה-נעים, 

מרח' תובל 5, תל אביב, למפרקת החברה.

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלברט בן פורת, מרח' 

דרך אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 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.

אלברט בן פורת, עו"ד, מפרק

לה גולט בע"מ
)ח"פ 51-194386-2(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלברט בן פורת, מרח' 

דרך אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 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.

אלברט בן פורת, עו"ד, מפרק

אלמוב בע"מ
)ח"פ 51-283067-0(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלברט בן פורת, מרח' 

דרך אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 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.

אלברט בן פורת, עו"ד, מפרק

אלרוסה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-374755-0(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקות הנ"ל.

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

תמר מעוז, עו"ד, מפרקת

צדוק חיים בנין ופתוח בע"מ
)ח"פ 51-359777-3(

)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 11.8.2014, התקבלה החלטה 
לוי  מרח'  חיים,  צדוק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אשכול 1, טירת כרמל, טל' 052-4421400, 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.

צדוק חיים, מפרק

פרנדיי בע"מ
)ח"פ 51-405240-6(

)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 11.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר גלס, מרח' זאב רכטר 

8, 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.

יאיר גלס, מפרק

טופ - גריפ פיטל יבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-257547-3(

)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 11.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן פיטל, מרח' חיים מורי 

12, רחובות, למפרק 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.

מרים חטיבה-נעים, עו"ד, מפרקת

אל טורס בע"מ
)ח"פ 51-015196-2(

)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 4.8.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  פוקס,  אברהם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברטנורא 9, 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.

אברהם פוקס, מפרק

צעירי אגודת חב"ד בע"מ
)ח"פ 51-497915-2(

)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 7.8.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  גושן,  שרון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
יהודה הלוי 66, ראשון לציון, טל' 054-4880272, 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.

שרון גושן, עו"ד, מפרק

לג'נד דיאמונדס בע"מ
)ח"פ 51-256125-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לילך קינן, ו/או עו"ד 
תמר מעוז, ממשרד עורכי דין נאמן, קינן ושות', רח' מנחם בגין 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יובל קציר, מפרק

בוחה נכסים וייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-285216-1(

)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 12.8.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  פייס,  אבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הפלמ"ח 10, גבעת שמואל, למפרק החברה.

אבי פייס, עו"ד, מפרק

סהר מודיעין )2009( בע"מ
)ח"פ 51-427738-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.8.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה סרגוסי, מרח' 

שלומציון 8, 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.

משה סרגוסי, עו"ד, מפרק

ריממבר - ניהול מועדוני לקוחות בע"מ
)ח"פ 51-476558-5(

)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 14.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי גיל, מרח' ויצמן 

2, תל אביב 64239, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רועי גיל, עו"ד, מפרק

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נתן פיטל, מפרק

סמוק סמארט בע"מ
)ח"פ 51-478753-0(

)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 13.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ד"ר אלי גילבאי, מרח' 

החשמונאים 100, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ד"ר אלי גילבאי, עו"ד, מפרק

נתיבי דלק לישראל בע"מ
)ח"פ 51-347491-6(

)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 13.8.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  רסקין,  נתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקת 3, נתניה, טל' 09-8841940, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נתן רסקין, עו"ד, מפרק

יובלים בנגב בע"מ
)ח"פ 51-316315-4(

)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 14.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל קציר, מרח' שמואל 

מיקוניס 3, תל אביב, למפרק החברה.
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אנטריפוינט בע"מ
)ח"פ 51-382048-0(

)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 10.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוהד פטל, מרח' אימבר 14, 

פתח תקוה, 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.

אוהד פטל, מפרק

סייבר מובייל בע"מ
)ח"פ 51-463843-6(

)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 10.8.2014, התקבלה החלטה 
דרום  מבני  אייל,  יאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

7925000, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר אייל, מפרק

אייגר החזקות בע"מ
)ח"פ 51-409669-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.8.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  רכניץ,  טל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

היצירה 3, רמת גן 52521, 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.

טל רכניץ, עו"ד, מפרקת

ישקר השקעות בע"מ
)ח"פ 51-223604-3(

)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 3.4.2014, התקבלה החלטה 
מהולל, משד'  ירון  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

אבא אבן 10, 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.

ירון מהולל, עו"ד, מפרק

קמרוק בע"מ
)ח"פ 51-430211-6(

)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 14.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמוס ברכה, משד' 

רוטשילד 15, 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.

עמוס ברכה, עו"ד, מפרק

מנוף - שירותי כח אדם ואבטחה בע"מ
)ח"פ 51-235518-1(

)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 30.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב אללוף, משד' הרצל 

1, אשדוד, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב אללוף, מפרק
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עבד קונדוס, מרח' שניים 

בנובמבר 2, חיפה, 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.

עבד קונדוס, מפרק

מועדון אייסטודנט בע"מ
)ח"פ 51-507713-9(

)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 31.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון זומר, מרח' אורי 

לסר 1, תל אביב 64954, 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.

ירון זומר, עו"ד, מפרק

תמר ודיתה בע"מ
)ח"פ 51-312106-1(

)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 31.7.2014, התקבלה החלטה 
עו"ד אלעד אגבר, מרח'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

קרליבך 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.

אלעד אגבר, עו"ד, מפרק

אחים ביטאר למסחר בע"מ
)ח"פ 51-320607-8(

)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 31.7.2014, התקבלה החלטה 

אלידין השקעות בע"מ
)ח"פ 51-331332-0(

)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 12.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זוהר שליט, 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.

זוהר שליט, מפרק

לופג'וי בע"מ
)ח"פ 51-478302-6(

)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 7.8.2014, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

דב מורן, מרח' הפרדס 15, ירקונה, למפרק החברה.
דב מורן, מפרק

ברחנין הובלות ומנופים בע"מ
)ח"פ 51-238944-6(

)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 27.7.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  כהן,  יצחק  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

סחרוב 26, ראשון לציון, טל' 03-9535858, 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.

יצחק כהן, עו"ד, מפרק

ע.א.מ. קונדוס בע"מ
)ח"פ 51-190786-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה ברנר, מרח' קרית ספר 
12, חיפה, טל' 054-2165588, 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 ברנר, מפרק

ארץ הכרמל בע"מ
)ח"פ 51-162073-4(

)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 3.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה ברנר, מרח' קרית ספר 

12, חיפה, טל' 054-2165588, 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 ברנר, מפרק

פילפלקס בע"מ
)ח"פ 51-466464-8(

)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 4.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישי ויסמן, מרח' אופנהיימר 

14, תל אביב 6939514, טל' 052-4733799, 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.

ישי ויסמן, מפרק

אבו שוקרי מביירות בע"מ
)ח"פ 51-370348-8(

)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 4.8.2014, התקבלה החלטה 
עבד  מרח'  עזמי,  ג'בר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אלרחמן 11, אבו גוש, למפרק החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בלאל בטאח, מרח' 
 ,04-6080134 טל'   ,16160 נצרת   ,50246 ת"ד  השישי,  פאולוס 

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.

בלאל בטאח, עו"ד, מפרק

צנובר ריהוט ואביזרים )1996( בע"מ
)ח"פ 51-229360-6(

)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 3.8.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  לוי,  אמיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שטמפפר 17, נתניה 42402, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר לוי, עו"ד, מפרק

קשת בענן הכרמל בע"מ
)ח"פ 51-255263-9(

)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 3.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה ברנר, מרח' קרית ספר 

12, חיפה, טל' 054-2165588, 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 ברנר, מפרק

כרמל גלובל בע"מ
)ח"פ 51-269060-3(

)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 3.8.2014, התקבלה החלטה 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאיר מקייס, עו"ד, מפרק

קריסטלית ליטוגרפיה בע"מ
)ח"פ 51-405113-5(

)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 5.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיר מקייס, ממרכז 

רננים )מכבים(, ת"ד 11439, מודיעין 7179901, 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.

מאיר מקייס, עו"ד, מפרק

טיורסיטי בע"מ
)ח"פ 51-471928-5(

)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 5.8.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  מירצ'ין,  דוד  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

דרך אבא הלל 16, רמת גן 5250608, 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 מירצ'ין, עו"ד, מפרק

ונדינגו פתרונות בע"מ
)ח"פ 51-494971-8(

וובפארם בע"מ
)ח"פ 51-474083-6(

סמרטביט פתרונות אבטחת מידע בע"מ
)ח"פ 51-460880-1(

)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 

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.

ג'בר עזמי, מפרק

סלולר ברידג' בע"מ
)ח"פ 51-432383-1(

)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 4.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי יפה, מרח' האילנות 

90, צופית, 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.

אורי יפה, מפרק

מנהטן לימוזין בע"מ
)ח"פ 51-222309-0(

)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 4.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי כהן, מ"ר 48987, 

מרח' ז'בוטינסקי 2, נהריה, 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.

יוסי כהן, עו"ד, מפרק

קריסטלית בע"מ
)ח"פ 51-395900-7(

)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 5.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיר מקייס, ממרכז 

רננים )מכבים(, ת"ד 11439, מודיעין 7179901, למפרק החברה.
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מוסטקי יזום ופרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-364423-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.10.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,111 ארלוזורוב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל ברוסילובסקי, רו"ח, מפרק

אלמוג רונן - הדרכה יוצרת בע"מ
)ח"פ 51-316280-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קומטקס  חברת  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,16.10.2014 ביום  תתכנס 
יועצים בע"מ, רח' מנחם בגין 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרקים, המראה 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נעם אלמוג      דודי יהודה רונן

ם י ק ר פ      מ

אייל סלע לוגיסטיקה בינלאומית בע"מ
)ח"פ 51-413389-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.10.2014, בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' ברזויל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חולון,   ,1
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל סלע, מפרק

פיצוחי יום ולילה שיווק ומסחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-283441-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' מנחם  16.00, אצל המפרק,  ביום 20.10.2014, בשעה  תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,03-7555222 טל'  גן,  רמת   ,7 בגין 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יאיר קולמן, עו"ד, מפרק

של החברות הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברות מרצון ולמנות את ארתור שמונק, מרח' דרך 

שיבא 5ב, רמת גן, למפרק החברות.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארתור שמונק, מפרק

ונדינגו פתרונות בע"מ
)ח"פ 51-494971-8(

וובפארם בע"מ
)ח"פ 51-474083-6(

סמרטביט פתרונות אבטחת מידע בע"מ
)ח"פ 51-460880-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברות  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 7.10.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' דרך 
שיבא 5ב, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.

ארתור שמונק, מפרק

מדיוויז מערכות )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-382151-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
18.00, במשרדי המפרק,  12.10.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
רח' אחד העם 21, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבינועם רוזן, עו"ד, מפרק

א.א. גלובל סורס בע"מ
)ח"פ 51-396504-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.10.2014, בשעה 19.00, אצל המפרק, רח' מורדי 
סופי של המפרק,  דוח  לציון, לשם הגשת  47, ראשון  הגטאות 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו אשורי, מפרק
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קיסרים חברה לבניה בע"מ
)ח"פ 51-188312-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.11.2014, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' הלל יפה 
11, בניין קורן, קומה 9, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו עמר, עו"ד, מפרק

בסט בריד שירותי ניהול )2007( בע"מ
)ח"פ 51-406062-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16.12.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' נורדאו 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,6
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סטוארט שפירא, מפרק

רימטק החזקות בע"מ
)ח"פ 51-259501-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,10.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 לאחר  תתכנס 
במשרד המפרק, רח' ה' באייר 12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן עמית, עו"ד, מפרק

פלאוט גלאס הולדינג בע"מ
)ח"פ 51-169403-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 תתכנס ביום 7.10.2014, בשעה 17.00, אצל המפרק, בכתובת: 2300
.Harmon Road, Auburn Hills, Michigan 48326, U.S.A, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.
אברהם אברמן, עו"ד, מפרק

אורמקא סוכנות מסחרית למזרח בע"מ
)ח"פ 51-020339-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.10.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, שד' בן גוריון 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,35414 חיפה  סנטר,  הסיטי  בניין   ,6
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל שפר, מפרק

GETTING ISRAEL TOGETHER בע"מ
)ח"פ 51-136208-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, במשרדי המפרק,  21.10.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
שד' ש"י עגנון 17, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלק מאיר, מפרק

דורי ארם פרודוקסיונס בע"מ
)ח"פ 51-361115-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.10.2014, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' ראול 
ולנברג 2, קומה 5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה פינטו, מפרק

נטקס בע"מ
)ח"פ 51-002824-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
16.00, אצל המפרק, רח' אבא  30.10.2014, בשעה  תתכנס ביום 
הלל סילבר 12, רמת גן 52506, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גבריאל ספרן, עו"ד, מפרק




