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 הסמכת ועדת הכספים לקבוע גמלאות 
ותשלומים אחרים לסגן שר

לפי חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותה לפי סעיף 1 לחוק גמלאות לנושאי משרה 
ברשויות השלטון, התשכ"ט-11969, מסמיכה הכנסת את ועדת 
הכספים לקבוע את הגמלאות והתשלומים האחרים הנוספים 

שישולמו לסגן שר.

הסמכת ועדת הכספים לקבוע גמלאות ותשלומים אחרים 
התשל"ד  באייר  כ"א  מיום  השלטון  ברשויות  משרה   לנושאי 

)13 במאי 1974(2, תתוקן בהתאם.

כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(
)חמ 3-5143(

יולי )יואל( אדלשטיין  
יושב ראש הכנסת  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 98.  1

י"פ התשל"ד, עמ' 1734.  2

מינוי קצין מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, אני ממנה את גילי גזבר, מספר רישום 30978, 

לקצינת מבחן לנוער, במחוז מרכז, לעניין החוק האמור.

כ"ג בתשרי התשע"ו )6 באוקטובר 2015(
)חמ 3-141-ה2(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.  1

מינוי קצינת מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מספר  יצחק,  בן  אסתר  ענבר  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 
רישום 24262, לקצינת מבחן לנוער, במחוז ירושלים, לפי החוק 

האמור.

כ"ו באלול התשע"ה )10 בספטמבר 2015(
)חמ 3-141-ה2(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.  1

שינוי מינוי קצינת מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

מתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, אני משנה את מינויה של אנבל תורן, מספר 
כך  האמור,  החוק  פי  על  לנוער  מבחן  לקצינת   ,29639 רישום 

שבמקום "במחוז ירושלים"2 יבוא "במחוז תל אביב". 

כ"ו באלול התשע"ה )10 בספטמבר 2015(
)חמ 3-141-ה2(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 8159.  2

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

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

סוציאליים לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(: 

אליחי טולדנו, מספר רישום 28226 - לעיריית בית שמש;

שלבי הודא, מספר רישום 28065 - למועצה מקומית כפר קמא;

אודליה סיבוני, מספר רישום 20357 - לעיריית בית שאן;

מיטל אוחיון-לוי, מספר רישום 24956 - לעיריית לוד;

עירית צווכר, מספר רישום 16239 - לעיריית ירושלים;

מחמד עזאם, מספר רישום 23296 - לעיריית טייבה.

כ"ו באלול התשע"ה )10 בספטמבר 2015(
)חמ 3-142(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1

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

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

סוציאליים לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(:

יעל רכל, מספר רישום 26650 - בעיריית אלעד;

יפתח בנבנשתי, מספר רישום 27976 - במועצה המקומית יסוד 
המעלה;

אפרת אודסר, מספר רישום 24428 - בעיריית נתניה;

עינת כהן, מספר רישום 17871 - בעיריית הוד השרון;

ליטל גבריאלי, מספר רישום 22033 - במועצה המקומית כפר 
שמריהו.

כ"ג בתשרי התשע"ו )6 באוקטובר 2015(
)חמ 3-142(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
התש"ך-11960, אני משנה את מינוין של הרשומות מטה לעניין 

החוק האמור:

יבוא  שמה2  לצד   -  9416 רישום  מספר  טועמה,  האיפה   )1(
"עו"ס מחוזית - מחוז חיפה והצפון";

יבוא  5723 - לצד שמו3  רישום  יחיא, מספר  סועאד חאג'   )2(
"טייבה במשולש";

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

י"פ התשנ"ה, עמ' 178.  2

י"פ התשנ"ח, עמ' 37.  3
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ראודה חנא, מספר רישום 8527 - במקום "מועצה מקומית   )3(
פקיעין"4 יבוא "עיריית נצרת";

מוחמד אבו מד'עם, מספר רישום 20153 - במקום "מועצה   )4(
אזורית אבו בסמה"5 יבוא "מועצה אזורית נווה מדבר";

"מועצה  במקום   -  9624 רישום  מספר  סריחאן,  אבו  נסר   )5(
אזורית אבו בסמה"6 יבוא "מועצה אזורית אל קסום";

"עיריית  במקום   -  24682 רישום  מספר  מיוריאל,  נהורא   )6(
אופקים"7 יבוא "מועצה אזורית בני שמעון". 

כ"ו באלול התשע"ה )10 בספטמבר 2015(
)חמ 3-142(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

י"פ התש"ע, עמ' 4520.  4

י"פ התשס"ח, עמ' 1636.  5

י"פ התשס"ז, עמ' 2300.  6

י"פ התשע"ה, עמ' 8157.  7

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

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

כעובדות סוציאליות לעניין החוק האמור;

ריבקה קרלוס שאול, מספר רישום 210147;  )1(

סיהאם לבאי, מספר רישום 6820 - במועצה המקומית כפר   )2(
קמא3;

רותם עשור אלבז, מספר רישום 18008 - בעיריית כרמיאל4;  )3(

המקומית  במועצה   -  9424 רישום  מספר  ביסאן,  ראיד   )4(
סאג'ור5;

מעלה  בעיריית   -  10744 רישום  מספר  תהילה,  פריצקי   )5(
אדומים6;

האשם מסארוה, מספר רישום 5602 - במועצה המקומית   )6(
ג'לג'וליה7;

בעיריית   -  23444 רישום  מספר  סלבאק,  סלמאן  ליליאן   )7(
שפרעם8;

לילין שאמי, מספר רישום 912215;  )8(

אסתר כהן, מספר רישום 7811 - בעיריית אשדוד10;  )9(

יפה פז, מספר רישום 4479 - במועצה המקומית בנימינה-  )10(
גבעת עדה11;

מרים בן שבת סרי, מספר רישום 128713;  )11(

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

י"פ התשנ"ח, עמ' 4680.  2

י"פ התשס"ו, עמ' 3890.  3

י"פ התשס"ט, עמ' 4384.  4

י"פ התשס"א, עמ' 3099.  5

י"פ התשס"ג, עמ' 716.  6

י"פ התשס"א, עמ' 2524.  7

י"פ התשע"ד, עמ' 558.  8

י"פ התשמ"ו, עמ' 2915.  9

י"פ התשס"ג, עמ' 4.  10

י"פ התשס"ה, עמ' 3813.  11

י"פ התשנ"ו, עמ' 4258.  12

חנה סלוצקי, מספר רישום 1314185;  )12(

מירטה אליסה בן נון, מספר רישום 8567 - בעיריית רמת גן14;  )13(

סוזן גריי, מספר רישום 10520 - במועצה האזורית עמק הירדן15;  )14(

מלכה גוגנהיים, מספר רישום 21519 - בעיריית ירושלים16;  )15(

יוסף דיאמנט, מספר רישום 176453;  )16(

איילה חביב, מספר רישום 10493 - בעיריית נשר18;  )17(

סופיה גרבוב, מספר רישום 198846;  )18(

סלים עלי סאלח, מספר רישום 2010449;  )19(

האזורית  במועצה   -  11175 רישום  מספר  שטרן,  חגית   )20(
זבולון21;

רמה אולברג, מספר רישום 11588 - בעיריית חיפה22;  )21(

נסרין עוביד, מספר רישום 17672 - בעיריית חיפה23;  )22(

איריס כהן, מספר רישום 6389 - בעיריית חיפה24;  )23(

צפורה שטרן, מספר רישום 253219;  )24(

מיטל חזיזה, מספר רישום 17807 - בעיריית טבריה26;  )25(

במועצה   -  7479 רישום  מספר  כיאל,  דין  אל  ג'מאל   )26(
המקומית ירכא27;

פואד עיסא, מספר רישום 285148;  )27(

שרית עטאר מורושן, מספר רישום 17643 - בעיריית חולון29.   )28(

שרה חזן-אברמסון, מספר רישום 15763 - בעיריית ירושלים30;  )29(

מוריאל נחמן, מספר רישום 3116312;  )30(

רות סטון, מספר רישום 325864;  )31(

אפרת פז, מספר רישום 3310641;  )32(

דינה נובק, מספר רישום 16094 - בעיריית ראשון לציון34;  )33(

אלונה קגן, מספר רישום 19331 - בעיריית ראשון לציון35;  )34(

 
י"פ התשמ"ו, עמ' 2915.  13

י"פ התש"ס, עמ' 4997.  14

י"פ התשס"ח, עמ' 3681.  15

י"פ התשע"ב, עמ' 4671.  16

י"פ התש"ן, עמ' 282.  17

י"פ התש"ס, עמ' 4360.  18

י"פ התשנ"ד, עמ' 3171.  19

י"פ התשנ"ח, עמ' 5280.  20

י"פ התשס"ח, עמ' 4111.  21

י"פ התשס"ד, עמ' 2698.  22

י"פ התשע"ב, עמ' 2039.  23

י"פ התשס"ד, עמ' 2698.  24

י"פ התשע"ב, עמ' 5828.  25

י"פ התשס"ח, עמ' 564.  26

י"פ התשס"ט, עמ' 1457.  27

י"פ התשנ"א, עמ' 440.  28

י"פ התשס"ט, עמ' 5258.  29

י"פ התשס"ח, עמ' 3681.  30

י"פ התשע"ב, עמ' 5637.  31

י"פ התשמ"ט, עמ' 3372.  32

י"פ התשנ"ז, עמ' 1165.  33

י"פ התשס"ג, עמ' 4116.  34

י"פ התשס"ח, עמ' 4483.  35
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מקום  )תמלא  שבע  באר  למחוז  המינוי  דהן,  בן  שירלי   )2(
במחוזות ירושלים, חיפה והצפון ותל אביב והמרכז(;

חוה בלוך, המינוי למחוז ירושלים )תמלא מקום במחוזות   )3(
באר שבע, תל אביב והמרכז, וחיפה והצפון(.

כ"ו באלול התשע"ה )10 בספטמבר 2015(
)חמ 3-228-ה4(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

שינוי מינוי עובדת סוציאלית 
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969

)טיפול  הסעד  לחוק  21)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
במפגרים(, התשכ"ט-11969, אני משנה את מינויה של ליז דויד, 
יבוא  שבע"2  באר  "בעיריית  שבמקום  כך   ,20147 רישום  מספר 

"בכל הארץ". 

כ"ו באלול התשע"ה )10 בספטמבר 2015(
)חמ 3-228-ה2(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"א, עמ' 78.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 5701.  2

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

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

סוציאליים, לפי החוק האמור:

ניצן בר לב, מספר רישום 15390 - לעיריית באר שבע;  )1(

לוי יגאל, מספר רישום 12455 - לעיריית שדרות;  )2(

ציגל גיל, מספר רישום 26302 - לעיריית רמת השרון;  )3(

אברהם רונית, מספר רישום 21955 - לעיריית באר שבע;  )4(

שינה רויטל, מספר רישום 3561 - למועצה האזורית מנשה;  )5(

בלפר גלינה, מספר רישום 10983 - לעיריית ירושלים;  )6(

ששון אורנה, מספר רישום 7656 - לעיריית עכו;  )7(

ארגמן אפרת, מספר רישום 19241 - לעיריית תל–אביב-יפו;  )8(

מיכאלי אטואר אורלי, מספר רישום 6629 - לעיריית תל–  )9(
אביב-יפו;

ראשון  לעיריית   -  23165 רישום  מספר  שרית,  שור-הרמן   )10(
לציון;

טלאור שרון, מספר רישום 16476 - לעיריית כפר סבא;  )11(

פרץ-קרויטורו אסתי, מספר רישום 18322 - לעיריית ירושלים;  )12(

בדש חיה, מספר רישום 15992 - לעיריית נתניה;  )13(

לוי רינת, מספר רישום 19022 - לעיריית ראש העין;  )14(

הררי רואה אורית, מספר רישום 9968 - למועצה האזורית   )15(
שדות נגב;

קנורוביץ מלכה, מספר רישום 8205 - לעיריית בני ברק;  )16(

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

מיכל נרבר, מספר רישום 367634;  )35(

המקומית  במועצה   -  10535 רישום  מספר  יפת,  חגית   )36(
קדומים37;

נאוה חג'ג', מספר רישום 16084 - בעיריית ירושלים38;  )37(

משה שמואלי, מספר רישום 1047 - במועצה האזורית לב    )38(
השרון39;

עמית לייטנר, מספר רישום 4017940;  )39(

סיגל טובי, מספר רישום 10738 - במועצה המקומית קרני   )40(
שומרון41;

יגאל סמוך, מספר רישום 422332;  )41(

אבישג לנגיאל, מספר רישום 435803;  )42(

בעיריית   -  9406 רישום  מספר  קולפצ'י,  יהודית  מרסיה   )43(
ירושלים44;

בעיריית מעלות   -  18368 רישום  דהן, מספר  צרפתי  הדס   )44(
תרשיחא45;

אורית מזרחי, מספר רישום 466708;  )45(

איזבל דבורה סרי לוי, מספר רישום 476578;  )46(

רונית זאבי, מספר רישום 13870 - בעיריית אשקלון48;  )47(

)48(  זויה ארקין, מספר רישום 15769 - בעיריית חיפה49;

אופירה בוסי, מספר רישום 509277;  )49(

יגאל נח כהן, מספר רישום 512684.    )50(

כ"ג בתשרי התשע"ו )6 באוקטובר 2015(
)חמ 3-142(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

י"פ התש"ן, עמ' 2544.  36

י"פ התשס"ג, עמ' 716.  37

י"פ התשס"ד, עמ' 1999.  38

י"פ התשמ"ז, עמ' 1909.  39

י"פ התשס"ט, עמ' 5522.  40

י"פ התשס"ג, עמ' 1639.  41

י"פ התשמ"ו, עמ' 2915.  42

י"פ התשנ"ד, עמ' 1382.  43

י"פ התשס"ז, עמ' 4.  44

י"פ התשס"ט, עמ' 4382.  45

י"פ התש"ן, עמ' 3340.  46

י"פ התשנ"א, עמ' 3188.  47

י"פ התשס"ג, עמ' 716.  48

י"פ התשס"ז, עמ' 1299.  49

י"פ התשנ"ז, עמ' 2327.  50

י"פ התשמ"ו, עמ' 2916.  51

מינוי חברות בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד )טיפול במפגרים(, 
מחנכות,   מטה,  הרשומות  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 

לחברות בוועדת אבחון, לעניין החוק האמור:

מקום  )תמלא  והצפון  חיפה  למחוז  המינוי  שלו,  מעיין   )1(
במחוזות ירושלים, באר שבע ותל אביב והמרכז(;

 
ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"א, עמ' 78.  1
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"תל אביב"2  10530, כך שבמקום  רישום  אתי סומך, מספר   )1(
יבוא "עיריית גבעת שמואל";

"מועצה  שבמקום  כך   ,19440 רישום  מספר  קרמר,  יוסף   )2(
אזורית אבו בסמה"3 יבוא "מועצה מקומית שגב שלום";

שירלי בטש הלוי, מספר רישום 11884, כך שבמקום "עיריית   )3(
אשדוד"4 יבוא "עיריית ערד";

מלכה מרלינג הרשקוביץ, מספר רישום 22219, כך שבמקום   )4(
"במועצה המקומית בית דגן"5 יבוא "עיריית כפר סבא";

ענת בן גד, מספר רישום 12180, כך שבמקום "עיריית קריית   )5(
ים"6 יבוא "עיריית נתניה";

זוריאנה לברון, מספר רישום 17052, כך שבמקום "זוריאנה   )6(
פודולסקי"7 יבוא "זוריאנה לברון".

כ"ו באלול התשע"ה )10 בספטמבר 2015(
)חמ 3-143(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

י"פ התשס"ו, עמ' 3890.  2

י"פ התשס"ט, עמ' 1457.  3

י"פ התשע"ה, עמ' 1662.  4

י"פ התשע"ג, עמ' 4316.  5

י"פ התשס"ד, עמ' 148.  6

י"פ התשע"א, עמ' 996.  7

ביטול מינוי מפקחים
לפי חוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)א( לחוק הפיקוח על המעונות, 
מטה  הרשומים  של  מינוים  את  מבטל  אני  התשכ"ה-11965, 

למפקחים לעניין החוק האמור: 

חיפה  במחוזות   -  16655 רישום  מספר  סדון,  בן  יהודה   )1(
והצפון2;

טוביה וינר, מספר רישום 6500 - במחוזות חיפה והצפון3;  )2(

ירושלים  במחוזות   -  4154 רישום  מספר  בן שלמה,  נחום   )3(
והדרום4;

צבי הויזליך, מספר רישום 4751 - בכל הארץ5;  )4(

אביב  תל  במחוזות   -  1718 רישום  איז'ק, מספר  רחל שלי   )5(
והמרכז6;

ירושלים  במחוזות   -  14042 רישום  מספר  קופלמן,  שרה   )6(
והדרום7.

כ"ו באלול התשע"ה )10 בספטמבר 2015(
)חמ 3-2056(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 48; התשנ"ג, עמ' 129.  1

י"פ התשנ"ז, עמ' 1662.  2

י"פ התשנ"ו, עמ' 4324.  3

י"פ התשס"ב, עמ' 1749.  4

י"פ התשנ"ו, עמ' 4324.  5

י"פ התשנ"ז, עמ' 516.  6

י"פ התשנ"ו, עמ' 4324.  7

ירון רונית, מספר רישום 19375 - לעיריית תל–אביב-יפו;  )17(

פוקס שרית, מספר רישום 7832 - לעיריית תל–אביב-יפו;  )18(

בידגלין אברהם, מספר רישום 23725 - לעיריית באר שבע.  )19(

כץ מילה, מספר רישום 18665 - לעיריית חולון;  )20(

סהר יעל מושית, מספר רישום 27119 - לעיריית בית שמש;  )21(

כספי גלית, מספר רישום 15667 - לעיריית תל–אביב-יפו;  )22(

רונן איילת תמר, מספר רישום 14415 - למפקחת מחוזית   )23(
מחוז חיפה;

מחוזית  למפקחת   -  4686 רישום  מספר  שושנה,  שמילה   )24(
מחוז באר שבע;

זרקאוי ניהאד, מספר רישום 15813 - למפקח מחוז ירושלים;  )25(

בז'רנו איריס, מספר רישום 10825 - למפקחת מחוזית מחוז   )26(
ירושלים;

מיכל מולר, מספר רישום 8728 - לעיריית נתניה.  )27(

ז' באב התשע"ה )23 ביולי 2015(
)חמ 3-1769(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

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

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מטה  הרשומים  של  מינוים  את  משנה  אני  התשכ"ו-11966, 

לעובדים סוציאליים לעניין החוק האמור:

"מפקחת  במקום   ,14415 רישום  מספר  רונן2,  תמר  איילת   )1(
מחוזית" יבוא "עובדת סוציאלית לפי חוק הגנה על חוסים";

"מפקחת  במקום   ,4686 רישום  מספר  שמילה3,  שושנה   )2(
מחוזית" יבוא "עובדת סוציאלית לפי חוק הגנה על חוסים";

ניהאד זרקאוי4, מספר רישום 15813, במקום "מפקח מחוז"   )3(
יבוא "עובד סוציאלי לפי חוק הגנה על חוסים";

איריס בז'רנו5, מספר רישום 10825, במקום "מפקחת מחוזית"   )4(
יבוא "עובדת סוציאלית לפי חוק הגנה על חוסים".

כ"ג בתשרי התשע"ו )6 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1769(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

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

י"פ התשע"ה, עמ' 7897.  2

י"פ התשע"ה, עמ' 7897.  3

י"פ התשע"ה, עמ' 7897.  4

י"פ התשע"ה, עמ' 7897.  5

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

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  משנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 

מינוין של הרשומות מטה:
 

ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.  1
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הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק רישוי, התשכ"ח-11968 
הרשויות  מעובדי  אחד  כל  את  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן 
המקומיות המפורטים בטור א' להלן, לנותן אישור כמשמעותו 
המפורטות  המקומיות  הרשויות  בתחום  עסקים  לסוגי  בחוק, 

בטור ב' לצדם.

לעניין הסמכה זו, "סוגי עסקים" - עסקים טעוני רישוי לפי 
רישוי(,  טעוני  )עסקים  עסקים  רישוי  לצו  שבתוספת  הפרטים 
 ;3.1 2.2ח;  2.1ז;  2.1ה;  2.1ב;  2.1א;  התשע"ג-22013, שמספריהם: 
7.1ג;  7.1א;   ;6.4 5.3ג;  5.1ב;  14.6ו;  4.4ז;  4.3ב;  4.3א;  3.4ג;  3.3ב; 
7.7ח; 8.4א; 8.6ז; 8.7ב; 8.8א; 8.9א; 10.1; 10.6ב; 10.7ג; 10.8ב; 10.9; 

10.10ב; 10.10ג; 10.10ד; 10.14ג; 10.14ז; 10.16ב.

טור א'
שם'

טור ב'
רשות מקומית

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערביאורנה וולפסון

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערביאיתמר יפה

בת יםטלי קפלן-פיניש

איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון-כרמלאורלי מולה

חוף אורן תבור האזורית  המועצה  השרון,  הוד 
סבא, המועצה  כפר  יאיר,  כוכב  השרון, 
האזורית דרום השרון, צור יגאל, רעננה

אבו גוש, בית שמש, המועצה האזורית בועז מלמד
מטה יהודה, מבשרת ציון

אבו גוש, בית שמש, המועצה האזורית מיכל כפרי
מטה יהודה, מבשרת ציון

גוש חלב, בית ג'אן, חורפיש, יאנוח ג'ת, פואז סוויד
כסרא סמיע, פסוטה, פקיעין

הסמכה זו תקפה כל עוד העובד הוא עובד רשות מקומית.

מוסמך  של  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  קודמת  הסמכה  כל 
בהסמכה זו - בטלה.

א' בחשוון התשע"ו )14 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2495-ה1(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשנ"ח, עמ' 329.  1

ק"ת התשע"ג, עמ' 821.  2

הודעה על מינוי חשבים מלווים
לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות(, 

התש"ל-1970

לתקנות  26ב  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
התש"ל-11970,  מועצות(,  )ניהול  היהודיים  הדת  שירותי 
להשמיע  הזדמנות  למועצות הדתיות שלהלן  שניתנה  ולאחר 
 את טענותיהן ומשהתקיימו הנסיבות האמורות בתקנת משנה 
שמיום  לתקופה  מלווים  חשבים  מונו  האמורה,  לתקנה  )ב()3( 

מינוי מפקחים
לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20כב)א( לחוק הגנה על הציבור 
את  ממנה  אני  התשס"ו-12006,  מין,  עבירות  ביצוע  מפני 

הרשומים מטה למפקחים לעניין החוק האמור: 

שלומית נחמה נחליאל-אלברטון, מספר רישום 11987 - במחוז 
ירושלים;

רעיה ויסבאום, מספר רישום 15093 - במחוז תל אביב והמרכז;

איריס שורץ, מספר רישום 14090 - במחוז באר שבע והדרום;

מייאס דחלה, מספר רישום 13899 - במחוז חיפה והצפון.

כ"ו באלול התשע"ה )10 בספטמבר 2015(
)חמ 3-4952(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ס"ח התשס"ו, עמ' 234; התשע"א, עמ' 1144.  1

מינוי פקחים
 לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים 

ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לחוק גנים לאומיים, שמורות 
התשנ"ח-11998,  הנצחה,  ואתרי  לאומיים  אתרים  טבע, 
הרשות  פקחי  את  ממנה  אני  הסביבה,  להגנת  השר  בהסכמת 
לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ששמותיהם מפורטים להלן 

לבצע תפקידי פיקוח ואכיפת חוק לפי פקודת הכלבת, 21934:

כהן אביתר אונגר שירן  

כהן נפתלי אשד תומר  

מילמן גרגורי אריאלי גל  

מצרי נועם בן יוסף רועי  

משי נעם בן ינאי לישי  

נפתלי איתן בן שחר הראל  

נסאר מחמוד ברכיאל ברק  

ענבר בנימין בשארה גאזל  

פרידברג יאיר גואלמן עומרי  

קבסה שי גלבר אליעזר  

קדושי שמואל גלעדי פרץ  

רבין פיטר זהרוני גיא  

שטראוס רועי חן אמיר  

שמיר יתיר. חפץ אייל  

טל אמיר

בביצוע תפקידם יפעלו הפקחים בהתאם להוראות שייתן 
מפעם לפעם מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיך לעניין זה.

תוקף מינוי זה עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016( 
וכל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם.

ט' באלול התשע"ה )24 באוגוסט 2015(
)חמ 3-474-ה3(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1

ע"ר 1934, תוס' 1, עמ' 242.  2

 
ק"ת התש"ל, עמ' 1721; התשס"ח, עמ' 1241.  1
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שם חשב המלווההמועצה הדתית

אפרים סיניקריית אונו

ניסים דוידובקריית אתא

צבי ליבנהקריית טבעון

יואב בן דורקריית יערים

ניסים דוידובקריית מוצקין

אעלימי לואיקריית שמונה

חוסאם בשארהראש העין

יואב בן דורראש פינה

חוסאם בשארהראשון לציון

חגי גולדברגרחובות

מיכאל צוררעננה

יעקב גינזבורגשדות נגב

סול מרדכישדרות

אברהם יהודיוףתל מונד

כ"ה באלול התשע"ה )9 בספטמבר 2015(
)חמ 3-140-ה3(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

הודעה על קביעת מקום כהונה של דיינים
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

לפי סעיף 8א לחוק הדיינים, התשט"ו-11955, אני מודיע כי 
מקום כהונתם הקבוע של הדיינים המנויים להלן בטור א' יהיה 

כנקוב בצד שמם בטור ב':

טור א'
שם' הדיין

טור ב'
מקום בית הדין הרבני האזורי

אשדודהרב וסרמן אלימלך

אשדודהרב פריד שמואל

אשדודהרב שוייצר אריאל

אשקלוןהרב כץ דניאל

אשקלוןהרב לביא שמעון

באר שבעהרב גאופטמן אברהם

באר שבעהרב יעקב עובדיה

באר שבעהרב שפניר אבידן

חיפההרב גלב רפאל

חיפההרב גרוזמן דוד

חיפההרב הכהן רבין בן ציון

בטבת  י"ט  יום  עד   )2015 בספטמבר   9( התשע"ה  באלול  כ"ה 
התשע"ו )31 בדצמבר 2015(, כמפורט להלן: 

שם חשב המלווההמועצה הדתית

אברהם יהודיוףאור יהודה

יעקב קופרברגאזור

אריה ברסקיאילת

אעלימי לואיאליכין

אברהם יהודיוףבאר יעקב

עובד בן דודבני עי"ש

יואב בן דורבנימינה-גבעת עדה

יורם אברמזוןבת ים

עובד בן דודגבעתיים

אבנר וקסלבאוםגן יבנה

אליהו ברביגני תקווה

יעקב קופרברגדימונה

אבנר וקסלבאוםהרצליה

בשארה חוסאםזכרון יעקב

אליאס בכיתחדרה

אריה ברסקיחולון

אפרים סיניחיפה

רוחמה סלמןחצור

אעלימי לואיטבריה

רוחמה סלמןיבנאל

רוחמה סלמןיבנה

יורם אברמזוןיוקנעם עילית

יעקב קופרברגירוחם

יעקב גינזבורגירושלים

עופר ססוברלוד

אליאס בכיתמבשרת ציון

יוסי גורדנסקימגדל

יעקב עמיאלמגדל העמק

ניסים דוידובמטולה

יורם אברמזוןמנחמיה

שחר עמיתנס ציונה

יוסי גורדנסקינתניה

יהודה עין דורערד

שחר עמיתעתלית

דב קלמנוביץצפת
 

ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 329.  1
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הגבולות:

צפון: ניסים בן שלבן - הבית של ניסים;

דרום: יוסף אשר לוי;

מזרח: דרך ציבורית;

מערב: דרך השכונה.

פרטי הרישום הטורקי:

ספר: 13, דף: 79.

מס' השטר: 537 בפברואר 1817, שטר 538 בפברואר 1817.

הזוכה: אברהם בן שמעון הרוש, חנניה בן שמעון הרוש.

התיקון המבוקש:

זיהוי נוסף: גוש )ש( 30046, חלקה 75.

שטח החלקה: 107 מ"ר.

הגבולות:

צפון: חלקה 74;  

דרום: חלקה 76;  

מזרח: רחוב מזכרת משה;  

מערב: רחוב אוהל משה.  

המתייחסת   1602/14 מס'  תצ"ר  על  מתבססת  הבקשה  הערה: 
לקביעת שטח לחלקה הנ"ל וקביעת גבולותיה המעודכנים.

במסגרת הבקשה מתבקשת גם הוספת זיהוי נכס לחלקה 
כמפורט לעיל.

בחלקה  הבעלות  תירשם  המבוקש,  הרישום  במסגרת 
ע"ר  בירושלים,  המזרח  ועדות  הספרדית  העדה  ועד  שם   על 
56-006132-3, וזאת בהתאם לפסק הדין בה"פ 14-05-30134, ועד 
 ,56-006132-3 ע"ר  בירושלים,  המזרח  ועדות  הספרדית   העדה 
נ' המפקח על רישום המקרקעין ואח', אשר קבע כי הזכויות בנכס 

הועברו לידה מאת הבעלים הרשומים ברישום התורכי כאמור.

במקביל לרישום כאמור, ייסגר הרישום ברישום התורכי.

ה' בחשוון התשע"ו )18 באוקטובר 2015(

שלמה הייזלר  
מפקח על רישום המקרקעין  

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

התשכ"ט-1969

רישום  גושי  של  הזכויות  לוחות  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
מס' 60147, 60148 - ים תיכון, 39672, 39921 - אופקים, 38186, 
התשע"ה  באלול  א'  ביום  הוצגו  שבע,  באר   -  38597  ,38596
)16 בפברואר 2015( למשך 30 ימים, לעיון בלשכת פקיד הסדר 
התקווה  רח'  הממשלה,  קריית  הדרום,  הסדר  אזור  המקרקעין 
4, באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים, 
רח' התקווה 4, באר שבע, בעיריית באר שבע ובעיריית אופקים.

א' באלול התשע"ה )16 באוגוסט 2015(
רמי דמארי  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר הדרום  

טור א'
שם' הדיין

טור ב'
מקום בית הדין הרבני האזורי

חיפההרב זרביב אברהם דב

חיפההרב חזן שמואל

חיפההרב לוי סיני

חיפההרב עלי אלעד

נתניההרב אוריאל אריה

נתניההרב וידאל חיים

נתניההרב לרנר יאיר

פתח תקווההרב אבידר אלון

צפת-טבריההרב בוארון ינון

צפת-טבריההרב שושן שלמה

תל אביבהרב שחר עדו

כ"ח בחשוון התשע"ו )11 באוקטובר 2015(
)חמ 3-403-ה6(

יצחק יוסף  
הראשון לציון הרב הראשי לישראל  

נשיא בית הדין הרבני הגדול  

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   2 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מועצת עיריית נצרת עילית, בישיבתה מיום ג' באלול 
התשע"ה )18 באוגוסט 2015(, את רומן שמעוני, למנהל הארנונה 

לעניין החוק האמור.

כ"ה באלול התשע"ה )9 בספטמבר 2015(
)חמ 3-265-ה2(

נתנאל טויטו  
ראש עיריית נצרת עילית  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה על בקשה לחידוש רישום ותיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

ותיקון  רישום  לחידוש  בקשה  הוגשה  כי  בזה,  מודיעים 
שטח וגבולות של המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

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

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת
העיר: ירושלים.

תיאור המקרקעין: 3 חדרים ומחסן בקומת קרקע עם חצר שהפך 
בית.

שטח החלקה: 175 אמות.
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.1230/2015

.223.8.2015

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

עובד אחד5.

הארכת העסקה6.

.721.9.2015

23.8.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1231/2015

.230.8.2015

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תקשורת4.

כאמור בהסכם5.

תיקון להסכם 62006.

.721.9.2015

30.8.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1232/2015

.25.8.2015

פרטנר תקשורת,3.
, PHF NET WORKS

הסתדרות החדשה
תקשורת4.
עובדי פרטנר כאמור בנספח5.
.6JV מעבר עובדים למיזם
.721.9.2015
5.8.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1233/2015

.25.8.2015

הוט מובייל,3.
,PHF NET WORKS

הסתדרות החדשה
תקשורת4.
עובדי הוט מובייל5.
.6JV מעבר עובדים למיזם
.721.9.2015
5.8.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1234/2015

.21.8.2015

חברה להובלות הנמל החדש בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

הובלה ימית4.

30 עובדים5.

הארכת תוקף הסכם מיום 15.2.2012 בשינויים6.

.730.8.2015

1.8.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1235/2015

.219.7.2015

בנק לאומי לישראל בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

בנקאות4.

.5249+69

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.9.2015
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.

.1226/2015

.21.9.2015

צוות אבטחה 5 בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

שמירה4.

עובדי שמירה ואבטחה5.

תנאי עבודה6.

.720.9.2015

1.9.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1227/2015

.231.8.2015

קבוצת מודיעין אזרחי3.
מודיעין אזרחי( 1
מודיעין אזרחי בלדרות מאובטחת( 2
מוקד מודיעין אזרחי,( 3

הסתדרות העובדים הלאומית
שמירה ואבטחה4.
כאמור בסעיף 53.
תנאי עבודה6.
.721.9.2015
.831.8.2016 - 31.8.2015

.1228/2015

.29.8.2015

התאחדות כדורגל בישראל,3.
הסתדרות הכללית החדשה/המעו"ף חטיבת הספורט

תרבות ופנאי4.

שחקניות נבחרת נשים5.

הסדרים במסגרת פעילות בנבחרת6.

.720.9.2015

9.8.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1229/2015

.227.8.2015

זאפ גרופ בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

פעילויות עסקיות4.

כאמור בסעיפים 3-4 להסכם5.

תנאי עבודה6.

.720.9.2015

.81.1.2019 - 27.8.2015
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אלקטל לוסנט ישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה/מתכת חשמל ואלקטרוניקה

תעשיית תקשורת4.

עובד 51.

פרישה מרצון6.

.720.9.2015

20.7.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1242/2015

.220.7.2015

אלקטל לוסנט ישראל בע"מ3.
102 ניהול תגמולים הוניים,

הסתדרות החדשה/ מתכת חשמל ואלקטרוניקה
תעשיית תקשורת4.
עובד 51.
הסכם ערבות6.
.720.9.2015
20.7.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1243/2015

.25.7.2015

חברה מרכזית להפצת משקאות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית משקאות4.

עובדי מחסן ומחלקי חלב5.

תנאי עבודה6.

.721.9.2015

5.7.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1244/2015

.25.7.2015

כרומאלוי ישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

כאמור בסעיף 53.

תוספת שכר6.

.721.9.2015

5.7.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1245/2015

.27.9.2015

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות העובדים הכללית החדשה

כלל הענפים4.

עובדי משרד החינוך5.

מענק חד–פעמי6.

.721.9.2015

7.9.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1246/2015

.212.8.2015

איגוד הכדורסל בישראל,3.
הסתדרות החדשה/המעו"ף

ספורט4.

שופטי כדורסל5.

הסכמות בנושאים שונים6.

.720.9.2015

12.8.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הארכת הסכם העסקה זמנית6.

.716.9.2015

19.7.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.1236/2015

.210.8.2015

שיכון ובינוי - סולל בונה - תשתיות בע"מ3.
שיכון ובינוי סולל בונה )בנין ותשתיות( בע"מ

שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות פתוח כבישים,
הסתדרות החדשה

בנייה4.

כאמור בסעיף 53.

תנאי עבודה6.

.72.9.2015

.831.7.2018 - 10.8.2015

.1237/2015

.228.7.2015

מעון נווה כנרת,3.
הסתדרות החדשה - מרחב כנרת

שירותי סיעוד4.

כאמור בפרק ג' להסכם5.

תנאי עבודה6.

.716.9.2015

28.7.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1238/2015

.220.8.2015

עוף טוב )שאן( בע"מ,3.
הסתדרות החדשה/ הסתדרות עובדי המזון

תעשיית מזון4.

שוחטים ובודקי סכינים5.

תנאי עבודה6.

.716.9.2015

20.8.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1239/2015

.225.8.2015

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות המורים

כלל הענפים4.

מנהלים וסגני מנהלים בחטיבות הביניים5.

אופק חדש החלטת וועדת מעקב6.

.716.9.2015

25.8.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1240/2015

.28.7.2015

נען דן ג'יין השקייה בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הפקת מים4.

16 עובדים5.

הפרשה בגין צמצומים6.

.716.9.2015

8.7.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1241/2015

.220.7.2015
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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

מוצעת, הרחבת דרך.

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-31964,  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 ברכסים, גוש 11144, חלק מחלקות 196 ו–197,   
בשטח של כ–113 מ"ר; הייעוד: שביל הולכי רגל לפי תב"ע 

מכ/300.

כ"ח בתשרי התשע"ו )11 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

סמי מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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  פת/8/1244, 
הפרסומים 6449, התשע"ב, עמ' 5416, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

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-31964,  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.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

.1247/2015

.27.7.2015

ישראייר תעופה ותיירות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה אוירית4.

טייסים5.

גיל פרישה לטייסים6.

.720.9.2015

7.7.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1248/2015

.25.7.2015

החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ3.
החברה המרכזית להפצת משקאות

תעשיית משקאות4.

כאמור בסעיף 52.

תנאי עבודה6.

.720.9.2015

5.7.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1249/2015

.26.8.2015

צינורות המזרח התיכון בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / מתכת חשמל ואלקטרוניקה

כלל הענפים4.

כלל העובדים5.

השבחה ומימוש כנסי נדל"ן6.

.720.9.2015

6.8.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1250/2015

.26.9.2015

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות הרפואית

כלל הענפים4.

רופאים5.

החלטת ועדת מעקב מיום 66.9.15.

.720.9.2015

6.9.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

א' בחשוון התשע"ו )14 באוקטובר 2015(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

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   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מכ/300, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3945, 
התשנ"ב, עמ' 850, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הכרמל  מורדות  ולבנייה 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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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' אפ/193, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3507, 
התשמ"ח, עמ' 444, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה ראש העין )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )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-31964,  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 בראש העין, בגוש 4271, חלק מחלקות 123,   
163; הייעוד: דרך.

כ"ה באב התשע"ה )10 באוגוסט 2015(
)חמ 3-2(

שלום בן משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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' אפ/196, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3616, התשמ"ט, עמ' 1300, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העין  ראש  ולבנייה  לתכנון 
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.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' גיסין, גוש 6362, ח"ח 247 -   

בשטח של 54 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.   

בשטח של 510 מ"ר; הייעוד: חנייה ציבורית.  

בהודעה  המופקעת  החלקה  השלמת  היא  זו  הפקעה 
לפי   ,5416 עמ'  התשע"ב,   ,6449 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה 

סעיף 5 ו–7 לפקודה.

א' בחשוון התשע"ו )14 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

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' אפ/203, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3737, 
התש"ן, עמ' 1663, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה ראש העין )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )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-31964,  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

 ;163 מחלקה  חלק   ,4271 בגוש  העין,  בראש  קרקע  חטיבת   
הייעוד: שטח ציבורי פתוח, חניה ציבורית ודרך.

כ"ה באב התשע"ה )10 באוגוסט 2015(
)חמ 3-2(

שלום בן משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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בגוש 4271, חלקה בשלמות 226 וחלקי חלקות 44, 150, 163;  

הייעוד: דרכים ושבילים.  

כ"ה באב התשע"ה )10 באוגוסט 2015(
)חמ 3-2(

שלום בן משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ראש העין  

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, 
רנ/מק/2005/א, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 6771, התשע"ד, עמ' 4408, מוסרת בזה הוועדה 
)להלן - הוועדה(,  ולבנייה ראש העין  המקומית לתכנון 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 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-31964,  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

 ;163 מחלקה  חלק   ,4271 בגוש  העין,  בראש  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

כ"ה באב התשע"ה )10 באוגוסט 2015(
)חמ 3-2(

שלום בן משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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, 

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-31964,  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

 ;163 מחלקה  חלק   ,4271 בגוש  העין,  בראש  קרקע  חטיבת   
הייעוד: שטח ציבורי פתוח ודרך.

כ"ה באב התשע"ה )10 באוגוסט 2015(
)חמ 3-2(

שלום בן משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ראש העין  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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' ממ/830, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2521, התשל"ט, עמ' 1172, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העין  ראש  ולבנייה  לתכנון 
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-31964,  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 בראש העין -   

בגוש 4253, חלקות בשלמות 152, 154, 158, 159, 166, 167,   
173, 174, 175, 196, 197 וחלקי חלקות 147, 199;

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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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 בראש העין -   

גוש 4253 -   

חלקה בשלמות 151: הייעוד דרך;  

חלק מחלקה 183: הייעוד: שטח לבנייני ציבור;  

חלק מחלקה 200; הייעוד: שטח ציבורי פתוח;  

חלק מחלקה 202; הייעוד: דרך;  

גוש 4271 -   

חלק מחלקה 163; הייעוד: שטח ציבורי פתוח ושטח ספורט.  

כ"ה באב התשע"ה )10 באוגוסט 2015(
)חמ 3-2(

שלום בן משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ראש העין  

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
רנ/10,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
4521, התשנ"ז, עמ' 3433, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העין  ראש  ולבנייה  לתכנון 
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-31964,  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 בראש העין -   

גוש 4253, חלקה בשלמות 157 וחלקי חלקות 102, 111, 155;  

בגוש   113 חלקה  )לשעבר   215 בשלמות  חלקה   ,4271 גוש   
4271( וחלקי חלקות 112, 145, 163, 195, 202;

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  אפ/1/183, 
הפרסומים 3729, התש"ן, עמ' 1241, מוסרת בזה הוועדה 
)להלן - הוועדה(,  ולבנייה ראש העין  המקומית לתכנון 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 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-31964,  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

 ;163 מחלקה  חלק   ,4271 בגוש  העין,  בראש  קרקע  חטיבת   
הייעוד: שטח ספורט.

כ"ה באב התשע"ה )10 באוגוסט 2015(
)חמ 3-2(

שלום בן משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ראש העין  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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' אפ/2000, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3760, 
התש"ן, עמ' 2493, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה ראש העין )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )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-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,12/101/03/4
הפרסומים 2487, התשל"ט, עמ' 364, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  אשקלון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 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-31964,  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 באשקלון, רח' אלי כהן, המזוהה כגוש 1234,   
חלקות 2, 3, 4 וחלק מחלקות 6, 37, 65; הייעוד: אזור ציבורי 

פתוח.

כ"ח בתמוז התשע"ה )15 ביולי 2015(
)חמ 3-2(

איתמר שמעוני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אשקלון  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

I ORENS MANAGEMENT LTD
)ח"פ 51-488140-8(

)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   ,8.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו אורן, 

מרח' ברנר 58, קריית אונו, טל' 054-4777221, 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.

 ,8.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, 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.
זיו אורן, מפרק

גוש 4273, חלקי חלקות 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 42, 43;  

הייעוד: דרכים, שטח ציבורי פתוח ושטח לבנייני ציבור.  

כ"ה באב התשע"ה )10 באוגוסט 2015(
)חמ 3-2(

שלום בן משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ראש העין  

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  רח/400/א/31, 
הפרסומים 6893, התשע"ה, עמ' 94, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של שב"צ.

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-31964,  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 ברחובות, המזוהה כגוש 3700, חלק בשלמות   
.64

ה' בחשוון התשע"ו )18 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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התקבלה   ,2.9.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר 

שני, מרח' הנוף 28, סביון, 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.

 ,3.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
מאיר שני, מפרק

אודי טל ייעוץ קידום פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-259935-8(

)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   ,1.1.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל 

ביטון, מרח' בלינסון 20/7, נתניה, 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.

 ,1.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יחיאל ביטון, מפרק

אמ.איי.סי הפקות בע"מ
)ח"פ 51-510233-3(

)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   ,11.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אושרי 
למפרק   ,054-7388074 טל'   ,4256102 נתניה   ,2 שבט  מרח'  כהן, 

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.

דאטה מרקט אי.טי בע"מ
)ח"פ 51-510485-9(

)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   ,20.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן שחם, 
למפרק   ,052-2301009 טל'   ,69276 אביב  תל   ,13 זין  הטית  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.

 ,1.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
רן שחם, מפרק

א.ד.ימ החושן גרופ בע"מ
)ח"פ 51-511382-7(

)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 
התקבלה   ,27.7.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום 
 ,050-4240770 טל'  חיפה,   ,22 ועבודה  תורה  מרח'  טדליס,  אורי 

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.

 ,1.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלום אורי טדליס, מפרק

מאיר שני נכסים בע"מ
)ח"פ 51-151252-7(

)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 
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קוואטרו 4
)ח"פ 51-431398-0(

)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   ,12.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לאון 

ינאי, מרח' סיוון 26, 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.

 ,13.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
לאון ינאי, מפרק

ריל גוד בע"מ
)ח"פ 51-144981-1(

)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   ,4.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי 

רוגל, מרח' דרך העצמאות 40, יהוד, 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.

 ,20.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
איתי רוגל, מפרק

בנטלי הנדסה, בנין ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-320402-4(

)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   ,12.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

 ,11.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל משרד עורכי הדין משה כאהן, רח' שד' שאול 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל-אביב–יפו,   ,35 המלך 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אושרי כהן, מפרק

הדרית שירותי רישום ומקרקעין בע"מ
)ח"פ 51-387708-4(

)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   ,8.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
פרי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

הדר, מרח' המלאכה 3, קומה 8, 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.

 ,11.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,13.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
פרי הדר, מפרק

קליסטר בע"מ
)ח"פ 51-355940-1(

)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   ,11.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

טל מייק, מת"ד 5805, הרצליה, 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.

 ,11.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, ברח' ברקוביץ' 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
טל מייק, עו"ד, מפרק
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 ,25.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אפרת חיים, עו"ד, מפרקת

א.ג.ג. טחון בע"מ
)ח"פ 51-442123-9(

)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   ,14.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'   ,64733 אביב  תל   ,4 המלך  שאול  שד'  מרח'  אנושי,   שחר 

03-6914041, 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.

 ,1.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שחר אנושי, עו"ד, מפרק

מור מרדכי החזקות בע"מ
)ח"פ 51-320824-9(

)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   ,3.9.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 

כהן, מרח' הזוהר 18, נתניה, טל' 077-5117050, 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.

 ,3.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.
מרדכי כהן, מפרק

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך 
 ,03-6129988 טל'  אביב,  תל   ,74 רוטשילד  משד'  ארביב,  אופיר 

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.

 ,22.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,B בניין   ,26 הרוקמים  רח'  סגל,  אסף  עו"ד  אצל   ,11.00 בשעה 
קומה 8, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ברוך אופיר ארביב, מפרק

סיין שלטים בע"מ
)ח"פ 51-306371-9(

)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   ,14.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרקת   ,04-8333333 טל'  חיפה,   ,28 נתנזון  מרח'  חיים,  אפרת 

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.

 ,25.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אפרת חיים, עו"ד, מפרקת

יוניק שירותי תברואה וניקיון בע"מ
)ח"פ 51-412585-5(

)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 
התקבלה   ,14.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרקת   ,04-8333333 טל'  חיפה,   ,28 נתנזון  מרח'  חיים,  אפרת 

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.
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התקבלה   ,6.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שאול הזנפלד, מרח' סעדיה גאון 19, קריית אונו, 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.

 ,7.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, 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.
שאול הזנפלד, עו"ד, מפרק

גרונזיו מד-הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-260370-5(

)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   ,15.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנינה 

פריצקי, מרח' הרקון 4, ת"ד 3336, רמת גן, 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.

 ,15.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  12.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
פנינה פריצקי, מפרקת

אל אנדלוס תורס בע"מ
)ח"פ 51-321756-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל' 052-8033336, למפרק  סלים חלאילה, מסכנין, מעל הדואר, 

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.

מ.ג. מורג יזמות בע"מ
)ח"פ 51-267794-9(

)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   ,15.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-5624456 טל'  אביב,  תל   ,48 בגין  מנחם  מדרך  ליבוביץ,  רונן 

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.

 ,20.1.2016 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.
רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

מ.ג.מ.ג.-בנין והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-290856-7(

)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 
התקבלה   ,15.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-5624456 טל'  אביב,  תל   ,48 בגין  מנחם  מדרך  ליבוביץ,  רונן 

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.

 ,20.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.
רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

פיקלינק בע"מ
)ח"פ 51-496905-4(

)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 
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ת.ר. הדר בע"מ
)ח"פ 51-324226-3(

)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   ,18.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 

הדר, מרח' נוגה 15, חיפה, טל' 052-3520220, 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.

 ,21.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, 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.
אורי הדר, מפרק

עשתרות פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-162783-8(

)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   ,13.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 
למפרק   ,4931205 תקווה  פתח   ,5 ושלש  התשעים  מרח'  רויך, 

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.

 ,1.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.
יוסף רויך, מפרק

גנות החזקות )י.ר.( תשנ"ד בע"מ
)ח"פ 51-190668-7(

)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 

 ,15.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
סלים חלאילה, עו"ד, מפרק

בייגל המושבה בע"מ
)ח"פ 51-413726-4(

)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   ,14.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,050-9977607 טל'  ברק,  בני   ,5 כנרת  מרח'  ברקאי,  ינון 

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.

 ,16.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, 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.
ינון ברקאי, עו"ד, מפרק

פוטירו אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-362337-1(

)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   ,18.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 

הדר, מרח' נוגה 15, חיפה, טל' 052-3520220, 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.

 ,21.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, 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.
אורי הדר, מפרק
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 ,20.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  שטורם,  צילה  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
מרדכי מערבי, מפרק

אקספרט מוצרים פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-391080-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 
מערבי, אצל עו"ד צילה שטורם, רח' דיזנגוף 37, תל אביב, טל' 

054-6930009, 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.

 ,20.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  שטורם,  צילה  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
מרדכי מערבי, מפרק

י.שפיצר יזמות ובניה בע"מ
)ח"פ 51-457964-8(

)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   ,14.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
פז גולדהורן, מרח' אח"י אילת 41, קרית חיים, טל' 04-8422822, 

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.

 ,1.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, 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.
פז גולדהורן, עו"ד, מפרק

התקבלה   ,13.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף רויך, 

מרח' התשעים ושלש 5, פתח תקווה 4931205, 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.

 ,1.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.
יוסף רויך, מפרק

עשתרות החזקות )התשנ"ד( בע"מ
)ח"פ 51-190666-1(

)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   ,13.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 
למפרק   ,4931205 תקווה  פתח   ,5 ושלש  התשעים  מרח'  רויך, 

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.

 ,1.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.
יוסף רויך, מפרק

אקספרט מוצרים פיננסים תפעול בע"מ
)ח"פ 51-391557-9(

)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   ,20.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 
מערבי, אצל עו"ד צילה שטורם, רח' דיזנגוף 37, תל אביב, טל' 

054-6930009, 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.
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התקבלה   ,21.9.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דונה 
 ,09-9582211 טל'  הרצליה,   ,16 הפלדה  גלגלי  מרח'  נמרודי, 

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.

 ,21.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.
דונה נמרודי, מפרקת

לידה דנט בע"מ
)ח"פ 51-456456-6(

)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 
התקבלה   ,14.8.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יהודה כהן, מרח' שדרות דואני 49, יבנה, טל' 08-9421012, 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 30.12.2015, 
בשעה 18.00, 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.
יהודה כהן, עו"ד, מפרק

א.י.א.כ.מ. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-288730-8(

)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   ,20.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
רונן  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 

יתח, מרח' חנה סנש 20/8, 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.

הובלות מואס בע"מ
)ח"פ 51-350378-9(

)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   ,14.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
פז גולדהורן, מרח' אח"י אילת 41, קרית חיים, טל' 04-8422822, 

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.

 ,1.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, 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.
פז גולדהורן, עו"ד, מפרק

לי-דר נהול מעונות בע"מ
)ח"פ 51-364366-8(

)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   ,6.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם 

דרור, מרח' ספיר 231, סתריה, 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.

 ,1.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
רח'  דין,  עורכי  חברת   - טיומקין  חגי  במשרד   ,12.00 בשעה 
מדינת היהודים 89, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מנחם דרור, מפרק

המרכז הישראלי לפרישה בע"מ
)ח"פ 51-353061-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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טקפייז בע"מ
)ח"פ 51-277657-6(

)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 
התקבלה   ,14.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר 
3, רחובות, טל'  רח' פלאוט 10, קומה  רונן פריד,   דגן, אצל עו"ד 

08-9477080, 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.

 ,14.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אמיר דגן, מפרק

איי.די.אס.די.-איזראלי דיפנס סיסטמס דזיין בע"מ
)ח"פ 51-488413-9(

)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   ,14.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
נדב  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 
אשכנזי, אצל עו"ד רונן פריד, רח' פלאוט 10, קומה 3, רחובות, טל' 

08-9477080, למפרק החברה.

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

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

 ,14.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
נדב אשכנזי, מפרק

מוניות מעוף בע"מ
)ח"פ 51-414792-5(

)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 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31.12.2015, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
רונן יתח, מפרק

הייוייז בע"מ
)ח"פ 51-391728-6(

)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 
התקבלה   ,18.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמיחי 

וורמס, מרח' החשמונאים 18, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31.12.2015, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
עמיחי וורמס, מפרק

ג.מ. שורש 2002 בע"מ
)ח"פ 51-318987-8(

)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   ,13.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את צחי  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
ג'דע, אצל עו"ד רונן פריד, רח' פלאוט 10, קומה 3, רחובות, טל' 

08-9477080, למפרק החברה.

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

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

 ,13.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
צחי ג'דע, מפרק
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יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,9.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ישראל הס, מפרק

אינטרסיגנל בע"מ
)ח"פ 51-158755-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיורא 
למפרק   ,02-6798225 טל'  ירושלים,   ,22 בורלא  מרח'  זילברמן, 

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.

 ,14.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
גיורא זילברמן, מפרק

אלי עצמון - שירותי יעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 51-295914-9(

)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   ,15.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו 

עצמון, מקיבוץ טללים 50, טל' 052-3906856, 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.

 ,15.2.2016 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.
אליהו עצמון, מפרק

התקבלה   ,1.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס 
דוידי, מרח' אבן ספיר 6, פתח תקווה, טל' 050-4453768, 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.

 ,31.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,41 מונטיפיורי  רח'  פקירו,  רוזי  עו"ד  רו"ח,  12.00, אצל  בשעה 
פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמוס דוידי, מפרק

ש. את י. אשרוב בע"מ
)ח"פ 51-058383-4(

)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   ,6.9.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שושנה 
אשרוב אשר, מרח' ז'בוטינסקי 7, חולון 58273, טל' 03-5049573, 

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.

 ,9.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, במשרד עו"ד עמוס בר–נתן, רח' מגדל החשמונאים 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,8 קומה   ,100
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שושנה אשרוב אשר, מפרקת

קבוצת הרוכשים הירושלמית ק.ר.י. בע"מ
)ח"פ 51-480535-7(

)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 
התקבלה   ,9.9.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל 
למפרק   ,050-5810690 טל'  ירושלים,  9/9ב,  לינקולן  מרח'  הס, 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
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התקבלה   ,18.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 אריאל יפרח, מרח' המסגר 42, ת"ד 51683, תל אביב 6721123, טל' 

03-7521407, 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.

 ,18.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.
אריאל יפרח, עו"ד, מפרק

ב.א.י. רמות הנדסה ובניין בע"מ
)ח"פ 51-490357-4(

)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   ,1.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חאג 
 ,052-3301616 טל'  טייבה,   ,24 דרומית  טבעת  מרח'  בלאל,  יחיא 

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.

 ,19.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,19.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
חאג יחיא בלאל, מפרק

ריטייל דיטייל - החברה המרכזית למסחור בע"מ
)ח"פ 51-360222-7(

)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 
התקבלה   ,12.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

גילה קונפינו, מרח' סוקולוב 48, רמת השרון, 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.

סייב דה דייט בע"מ
)ח"פ 51-481561-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אוליבייה קניג, מרח' יהודה הלוי 23, תל אביב, למפרקת החברה.

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

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

 ,15.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10.30 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
אוליבייה קניג, עו"ד, מפרקת

אונדי הדפסות ונייר בע"מ
)ח"פ 51-166041-7(

)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 
התקבלה   ,16.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילת 
למפרקת   ,052-2728579 טל'  אביב,  תל   ,2 הגואל  מרח'  תופיק, 

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.

 ,16.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אילת תופיק, מפרקת

ברכת הארץ בניה והשקעות )1997( בע"מ
)ח"פ 51-252115-4(

)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 
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ד. פלד ניהול פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-258334-5(

)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 
התקבלה   ,15.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דוד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 
 ,052-2213210 טל'  לציון,  ראשון   ,23/3 עשר  האחד  מרח'  פלד, 

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.

 ,15.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
דוד פלד, מפרק

לקו איט בע"מ
)ח"פ 51-479118-5(

)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 
התקבלה   ,19.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

קונסטנטין מוגילניצקי 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.

 ,20.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,28 הנציב  שמואל  רח'  קורזן,  אהרון  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
קונסטנטין מוגילניצקי, מפרק

יסקין ניהול כספים בע"מ
)ח"פ 51-486801-7(

)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 

 ,25.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
גילה קונפינו, עו"ד, מפרקת

ב.ס. דיפוזיון בע"מ
)ח"פ 51-516977-9(

)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   ,1.9.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דב 
שלו, מרח' צמרות 2, הרצליה, טל' 050-6950015, 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.

 ,1.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.
דב שלו, עו"ד, מפרק

האחים חינאוי בע"מ
)ח"פ 51-406450-6(

)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   ,6.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
נאילה דיק, מרח' מאור עיניים 2, ת"ד 41165, תל–אביב-יפו, טל' 

03-5076811, 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.

 ,8.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,17.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
נאילה דיק, עו"ד, מפרקת
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האחים קפלן בע"מ
)ח"פ 51-100297-4(

)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 30.8.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

טרנסדרמה בע"מ
)ח"פ 51-407491-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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 2.9.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבי אופיר, מרח' יוסף קארו 
תל   ,30 ענתות  מרח'  רזיאל,  לוריא  ד"ר  ואת  לציון,  ראשון   ,6

אביב, למפרקי החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

גבי אופיר         ד"ר לוריא רזיאל

ם י ק ר פ מ           

היכל - טבע האדם בע"מ
)ח"פ 51-273484-9(

)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 2.9.2015, התקבלה החלטה 
ממשרדי  פרץ,  אברהם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
למפרק  גן,  רמת   ,14 בגין  מנחם  רח'  בע"מ,  יועצים  קומטקס 

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.

התקבלה   ,11.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

יסקין, מרח' הרימון 8, פתח תקווה, למפרק החברה.

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

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

 ,31.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי ב"כ החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

משה יסקין, מפרק

קונסטנט פייננס גרופ בע"מ
)ח"פ 51-451595-6(

)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 30.6.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהונתן גלאור, מרח' משה 

סנה 16, 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.

יהונתן גלאור, מפרק

מ.ט.ב. - בניה פקוח ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-207205-9(

)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 19.8.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר בר, מרח' התע"ש 

10, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר בר, עו"ד, מפרק
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גילי בר–לב, רו"ח, מפרק

אופטים פריקוונסי בע"מ
)ח"פ 51-408198-3(

)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 1.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן עמית, מרח' ה' 

באייר 12, 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.

איתן עמית, עו"ד, מפרק

מלאל פתרונות הנדסיים בע"מ
)ח"פ 51-360169-0(

)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 6.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד לצרס, רישיון מס' 

32372, מרח' כיאט 6, חיפה, טל' 04-8370420, 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 לצרס, עו"ד, מפרק

יס ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-495122-7(

)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 6.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק סימן–טוב, מרח' בית 

אורן 6, הוד השרון 4538420, 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 פרץ, מפרק

מקושרים בע"מ
)ח"פ 51-379423-0(

)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 8.9.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר הראל, מרח' יבנה 

30, 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.

ניר הראל, עו"ד, מפרק

לנגרמן קם השקעות בע"מ
)ח"פ 51-453388-4(

)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 17.9.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שילה קם, מרח' כרמל 14, 

רחובות 7630514, 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.

שילה קם, מפרק

לונה הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-451455-3(

)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 1.10.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  בר–לב,  גילי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

תע"ש 10, רמת גן 5251249, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יורם בר, עו"ד, מפרק

יקבי בנימינה בע"מ
)ח"פ 51-213606-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.10.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל בן–יוסף 

כהן, מרח' הנפח 2, חולון, 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 בן–יוסף כהן, עו"ד, מפרקת

יקבי בנימינה - עיבודים חקלאיים בע"מ
)ח"פ 51-429613-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.10.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל בן–יוסף 

כהן, מרח' הנפח 2, חולון, 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 בן–יוסף כהן, עו"ד, מפרקת

יקב המערה בע"מ
)ח"פ 51-362524-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.10.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל בן–יוסף 

כהן, מרח' הנפח 2, חולון, 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.

יצחק סימן–טוב, מפרק

מתחם 1201 בע"מ
)ח"פ 51-495283-7(

)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 6.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק סימן–טוב, מרח' בית 

אורן 6, הוד השרון 4538420, 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 סימן–טוב, מפרק

קיי פי אמ ג'י טרוסט קומפני )1993( בע"מ
)ח"פ 51-181480-8(

)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 11.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יורם בר, מרח' יעבץ 

33, תל אביב, 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.

יורם בר, עו"ד, מפרק

סומך חייקין שרותי נאמנויות )2002( בע"מ
)ח"פ 51-324309-7(

)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 11.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יורם בר, מרח' יעבץ 

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

אוסנת מלכה, עו"ד, מפרקת

אנטולי קו החיוך בע"מ
)ח"פ 51-270440-4(

)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 12.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אוסנת מלכה, מרח' 

הגליל 52, טבריה, 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.

אוסנת מלכה, עו"ד, מפרקת

די.אמ.פי הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-173389-1(

)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 14.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד וישניא, מרח' הטייסים 

35, רעננה, 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 וישניא, מפרק

איחוד המוסכים באר שבע בע"מ
)ח"פ 51-294337-4(

)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 18.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בוריס טיברמן, מרח' מור 2, 

עומר, 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.

יעל בן–יוסף כהן, עו"ד, מפרקת

יקבי הגפן - א.ב התשס"ט בע"מ
)ח"פ 51-427062-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.10.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל בן–יוסף 

כהן, מרח' הנפח 2, חולון, 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 בן–יוסף כהן, עו"ד, מפרקת

"רמט - קור" מיזוג אויר ועבודות חשמל בע"מ
)ח"פ 51-284413-5(

)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 12.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הילה קדוש זלצמן, 

מרח' רוטשילד 37, ראשון לציון, 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.

הילה קדוש זלצמן, עו"ד, מפרקת

קו החיוך בע"מ
)ח"פ 51-260170-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אוסנת מלכה, מרח' 

הגליל 52, טבריה, 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.
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ח"פ  בע"מ,  טכנולוגיות  נובקום  המוגבלים,  העבירו השותפים 
51-131231-6, שיריז חברה לנאמנות בע"מ, ח"פ 51-179771-4, 
ונצ'ר  לקסניה  בשותפות,  זכויותיהם  מלוא  את  בנדולי,  וערן 

קפיטל בע"מ, ח"פ 51-381316-2.
ענת סגל, מנכ"ל

חוות טורבינות ב. אלפא
)ש"מ 55-025880-0(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי בלו סקיי אנרג'י  השותפויות 
מוגבל  כשותף  לכהן  חדלה   ,51-473164-5 ח"פ  בע"מ,  רוח 
תכהן   ,55-026198-6 ש"מ  רוח,  אנרגיית  ובי.אס.אי  בשותפות, 

מעתה כשותף מוגבל בשותפות.
אילן לישנר, עו"ד
בא כוח השותפות

חוות טורבינות עין חרוד
)ש"מ 55-025915-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי בלו סקיי אנרג'י  השותפויות 
מוגבל  כשותף  לכהן  חדלה   ,51-473164-5 ח"פ  בע"מ,  רוח 
תכהן   ,55-026198-6 ש"מ  רוח,  אנרגיית  ובי.אס.אי  בשותפות, 

מעתה כשותף מוגבל בשותפות.
אילן לישנר, עו"ד
בא כוח השותפות

חוות טורבינות גבע
)ש"מ 55-025914-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי בלו סקיי אנרג'י  השותפויות 
מוגבל  כשותף  לכהן  חדלה   ,51-473164-5 ח"פ  בע"מ,  רוח 
תכהן   ,55-026198-6 ש"מ  רוח,  אנרגיית  ובי.אס.אי  בשותפות, 

מעתה כשותף מוגבל בשותפות.
אילן לישנר, עו"ד
בא כוח השותפות

חוות טורבינות יחזקאל
)ש"מ 55-025913-9(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי בלו סקיי אנרג'י  השותפויות 
מוגבל  כשותף  לכהן  חדלה   ,51-473164-5 ח"פ  בע"מ,  רוח 
תכהן   ,55-026198-6 ש"מ  רוח,  אנרגיית  ובי.אס.אי  בשותפות, 

מעתה כשותף מוגבל בשותפות.
אילן לישנר, עו"ד
בא כוח השותפות

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

בוריס טיברמן, מפרק

פאשוהוליק בע"מ
)ח"פ 51-450720-1(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיה בר–און, מרח' בן 

גוריון 2, רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיה בר–און, עו"ד, מפרקת

או.קיי. 85 בע"מ
)ח"פ 51-403553-4(

)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 
נדל"ן  סיטי  אור  אצל   ,10.00 בשעה   ,20.12.2015 ביום  תתכנס 
בע"מ, רח' דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1, קומה 21, בניין 
עגול, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ענבל אור גרינפלד, מפרק

עמותת מרכז הילד 
)ע"ר 58-014665-2(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 30.9.2015, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את רו"ח רובי רוקח, מרח' זד"ל 1, ראשון לציון, 

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.

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

רובי רוקח, רו"ח, מפרק

קסניה ונצ'רס
)ש"מ 55-021341-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 28.5.2006 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
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בשקלים חדשים

ב. סך כל המטבע במחזור ביום כ"ה 
באלול התשע"ה )9 בספטמבר 2015(

70,559,805,186

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

634,490,266

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום ג' 

בתשרי התשע"ו )16 בספטמבר 2015(

71,194,295,452

ד' בתשרי התשע"ו )17 בספטמבר 2015(
             אילן שטיינר

הממונה על מחלקת המטבע  

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים 
 24( התשע"ו  בתשרי  י"א  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים 

בספטמבר 2015(:

בשקלים חדשים

א. סך כל המטבע במחזור ביום י"א 
בתשרי התשע"ו )24 בספטמבר 2015(

73,024,547,257

ב. סך כל המטבע במחזור ביום ג' 
בתשרי התשע"ו )16 בספטמבר 2015(

71,194,295,452

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

1,830,251,805

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום י"א 

בתשרי התשע"ו )24 בספטמבר 2015(

73,024,547,257

י"ב בתשרי התשע"ו )25 בספטמבר 2015(
             אילן שטיינר

הממונה על מחלקת המטבע  

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים 
 7( התשע"ו  בתשרי  כ"ד  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים 

באוקטובר 2015(:

בשקלים חדשים

א. סך כל המטבע במחזור ביום כ"ד 
בתשרי התשע"ו )7 באוקטובר 2015(

72,980,839,317

ב. סך כל המטבע במחזור ביום י"א 
בתשרי התשע"ו )24 בספטמבר 2015(

73,024,547,257

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

-43,707,940

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום כ"ד 
בתשרי התשע"ו )7 באוקטובר 2015(

72,980,839,317

כ"ה בתשרי התשע"ו )8 באוקטובר 2015(

             אילן שטיינר
הממונה על מחלקת המטבע  

חוות טורבינות מסילות
)ש"מ 55-026201-8(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי בלו סקיי אנרג'י  השותפויות 
מוגבל  כשותף  לכהן  חדלה   ,51-473164-5 ח"פ  בע"מ,  רוח 
תכהן   ,55-026198-6 ש"מ  רוח,  אנרגיית  ובי.אס.אי  בשותפות, 

מעתה כשותף מוגבל בשותפות.
אילן לישנר, עו"ד
בא כוח השותפות

חוות טורבינות דגניה
)ש"מ 55-026200-0(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי בלו סקיי אנרג'י  השותפויות 
מוגבל  כשותף  לכהן  חדלה   ,51-473164-5 ח"פ  בע"מ,  רוח 
תכהן   ,55-026198-6 ש"מ  רוח,  אנרגיית  ובי.אס.אי  בשותפות, 

מעתה כשותף מוגבל בשותפות.
אילן לישנר, עו"ד
בא כוח השותפות

הודעות מאת בנק ישראל

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים 
 9( התשע"ה  באלול  כ"ה  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים 

בספטמבר 2015(:

בשקלים חדשים

א. סך כל המטבע במחזור ביום כ"ה 
באלול התשע"ה )9 בספטמבר 2015(

70,559,805,186

ב. סך כל המטבע במחזור ביום י"ח 
באלול התשע"ה )2 בספטמבר 2015(

69,792,789,136

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

767,016,050

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום כ"ה 
באלול התשע"ה )9 בספטמבר 2015(

70,559,805,186

כ"ו באלול התשע"ה )10 בספטמבר 2015(

             אילן שטיינר
הממונה על מחלקת המטבע  

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים 
 16( התשע"ו  בתשרי  ג'  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים 

בספטמבר 2015(:

בשקלים חדשים

א. סך כל המטבע במחזור ביום ג' 
בתשרי התשע"ו )16 בספטמבר 2015(

71,194,295,452




