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הודעה
לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(, 

התשמ"ד-1984
לפי סעיף 13 לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה 
ועדת  כי  מודיעה  אני  התשמ"ד-11984,  שופטים(,  לבחירת 
הבחירה בישיבתה מיום ג' בטבת התשע"ו )15 בדצמבר 2015(, 

החליטה לבחור במפורטים להלן:

עורכת הדין יפית זלמנוביץ גיסין, נבחרה לכהונת שופטת   )1(
של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב;

הרשמת כרמית פלד, נבחרה לכהונת שופטת של בית הדין   )2(
האזורי לעבודה בתל אביב;

הדין  בית  לכהונת שופט של  נבחר  קרת,  רועי  הדין  עורך   )3(
האזורי לעבודה בירושלים;

בתי  שופטת  לכהונת  נבחרה  בלק,  אידית  הדין  עורכת   )4(
משפט השלום במחוז תל אביב;

שופטת  לכהונת  נבחרה  אליעזר,  בן  כרמית  הדין  עורכת   )5(
בתי משפט השלום במחוז מרכז;

בתי  שופט  לכהונת  נבחר  פירר,  )מוטי(  מרדכי  הדין  עורך   )6(
משפט השלום במחוז מרכז;

זנו, נבחר לכהונת שופט בתי משפט  ניר משה  עורך הדין   )7(
השלום )נוער( במחוז ירושלים;

לכהונת  נבחרה  נאוי,  אוסטפלד  טל  התעבורה  שופטת   )8(
שופטת בתי משפט השלום במחוז מרכז;

שופט התעבורה אהרן האוזרמן, נבחר לכהונת שופט בתי   )9(
משפט השלום במחוז תל אביב;

שופטת התעבורה דלית ורד, נבחרה לכהונת שופטת בתי   )10(
משפט השלום במחוז תל אביב;

בתי  שופט  לכהונת  נבחר  נהרי,  עופר  התעבורה  שופט   )11(
משפט השלום במחוז תל אביב;

שופט התעבורה רועי פרי, נבחר לכהונת שופט בתי משפט   )12(
השלום במחוז תל אביב;

שופטת התעבורה שרית קריספין אברהם, נבחרה לכהונת   )13(
שופטת בתי משפט השלום במחוז תל אביב.

ג' בטבת התשע"ו )15 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1803-ה2(

איילת שקד   
שרת המשפטים  

1  ק"ת התשמ"ד, עמ' 2370; התשנ"ד, עמ' 218.

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

לעבודה,  הדין  בית  לחוק   10 סעיף  לפי  סמכותנו1  בתוקף 
המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  התשכ"ט-21969, 
לנציגי  שלהלן  האנשים  את  ממנים  אנו  ציבור,  נציגי  לעניין 
ומודיעים על הפסקות כהונה כפי  ציבור בבתי הדין לעבודה 

שיפורט להלן:

מינויים חדשים  .1

בית הדין האזורי חיפה

נציגי מעסיקים:  

חיים וייצמן אזלן   

י"פ התשע"ה, עמ' 7608.  1

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ד, עמ' 600.  2

                בית הדין האזורי תל אביב

נציגי עובדים:   נציגי מעסיקים:     

שוש ברוך  גבריאל קינן    
שושנה גולנד  

                בית הדין האזורי ירושלים

נציגי מעסיקים:   

תמר נוי   

הארכות כהונה3:  .2
                  בית הדין הארצי לעבודה

נציגי עובדים:  נציגי מעסיקים:     

ישראל דורון אמנון גדעון    
נתן זאב מאיר      

                בית הדין האזורי באר שבע

נציגי עובדים: נציגי מעסיקים:    

ישראל עמי שי יאיר כפיר    
יורם סדן   

מאיר סהר  
רות קפלן   

        בית הדין האזורי באר שבע בשבתו באילת

נציגי עובדים: נציגי מעסיקים:    

סמדר פלד יצחק כוחיי    
חגית שילו     

                  בית הדין האזורי חיפה

נציגי עובדים: נציגי מעסיקים:    

פיני שורצברד יוסף משען      

יצחק רפאל גבאי עודד ליפשיץ    

יעקב גרינשטיין יעקב זיגדון    

מאיר בוחבוט     

יעקב בן הר     

                בית הדין האזורי ירושלים

נציגי מעסיקים:  

תמר סלימן  

                בית הדין האזורי נצרת

נציגי עובדים:  

אברהם אלוק  
שולמית בר   
ויולת חורי  

                 בית הדין האזורי תל אביב

נציגי עובדים: נציגי מעסיקים:    

חנה קפלינקוב מאיר און    
צבי רוזנצוייג אליעזר ביהרי    

לאה חלה אלכסנדר ליפשיץ    
צפורה ארליך   

י"פ התשע"ב, עמ' 2894.  3
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            בית הדין האזורי תל אביב )המשך(
נציגי מעסיקים:  
אברהם ענתבי  

מאירה עזר  
יעקב גונצרובסקי               

נירה עילם  
עינת ברכה  

התשע"ט  בכסלו  כ"ב  יום  עד  מאיר  זאב  נתן  של   מינויו 
)30 בנובמבר 2018(.

התשע"ט  א'  באדר  י"א  יום  עד  סלימן  תמר  של   מינויה 
)16 בפברואר 2019(

התשע"ט  בכסלו  י"ד  יום  עד  בר  שולמית  של   מינויה 
)22 בנובמבר 2018(

הפסקות כהונה:  .3
בית הדין האזורי ירושלים4

נציגי מעסיקים:   

פנחס כנעני  
שני גבעון  

בית הדין האזורי באר שבע

נציגי מעסיקים:   

נובוגרוצקי זלץ נגה  

י"ד בחשוון התשע"ו )27 באוקטובר 2015(
)חמ 3-178-ה1(  

דוד אזולאי    איילת שקד  
השר לשירותי דת  שרת המשפטים 

 
י"פ התשע"ה, עמ' 2658.  4

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 הרשומות מטה לקצינות מבחן 

לנוער, לפי החוק האמור:

ענבר אילוז, מס' רישום 25259, במחוז תל אביב;

איילת לוי, מס' רישום 27734, במחוז תל אביב;

חרות פייגלין, מס' רישום 25893, במחוז תל אביב.

כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(
)חמ 3-141-ה2(

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

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 החוק האמור:    
 

1  ק"ת התש"ך, עמ' 52.

אינאס עליאן, מס' רישום 29607, בעיריית ירושלים;  .1

המקומית  במועצה   ,23382 רישום  מס'  פרוינד,  בינה  עדי   .2
מבשרת ציון;

מונא עתאמלה עדוי, מס' רישום 25044, במועצה המקומית   .3
דאלית אל–כרמל;

עמיאל אליעזר דלטרוף, מס' רישום 25577, בעיריית נתיבות;  .4

שרה לאה הימליך, מס' רישום 28041, בעיריית ירושלים;  .5

איילה רוחמה בר שאול, מס' רישום 25727, בעיריית אריאל;  .6

מילי כהן, מס' רישום 25411, בעיריית קריית מלאכי;  .7

ציפורה אמבר, מס' רישום 19364, במועצה האזורית ערבה   .8
תיכונה;

אהובה רוט, מס' רישום 27997, בעיריית ביתר עילית;  .9

מודיעין  בעיריית   ,18343 רישום  מס'  בלוך,  שולמית    .10
-מכבים-רעות;

הגר רוחמה זינו, מס' רישום 27397, בעיריית אילת.  .11

כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(
)חמ 3-142(

חיים כץ  
                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

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

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

לעובדת סוציאלית, לפי החוק האמור:

"מועצה  במקום   ,19855 רישום  מס'  חסירה2,  אבו  אופיר 
אזורית חוף הכרמל" יבוא "עיריית נשר".

כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(
)חמ 3-142(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

1  ס"ח התש"ך, עמ' 52.

2  י"פ התש"ע, עמ' 412.

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  ממנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 

הרשומות מטה לעובדות סוציאליות לפי החוק האמור:

נעמי קאופמן, מס' רישום 28804, בעיריית נתניה;

 חולה שחאדה, מס' רישום 24344, במועצה המקומית כאבול;

נעמה אילן, מס' רישום 28259, בעיריית ירושלים;

המקומית  במועצה   ,15434 רישום  מס'  מנצור,  קאדי  יסמין 
חורפיש.

כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(
)חמ 3-143(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.



ילקוט הפרסומים 7173, ט"ו בטבת התשע"ו, 27.12.2015  2230

הודעה על עדכון סכומים
לפי תקנות העיריות )סכום מרבי של אגרה או היטל בעד 
שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית(, 

התשע"ג-2013

אני מודיעה לפי תקנה 3)ב( לתקנות העיריות )סכום מרבי 
של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי 
עקב  כי  התקנות(,   - )להלן  התשע"ג-12013  מקומית(,  ברשות 
 2015 אוקטובר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  מדד  עדכון 
לעומת מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש אוקטובר 2014, 
י"ט  ומיום  לתקנות,  בתוספת  המופיעים  הסכומים  התעדכנו 
האמורה  התוספת  נוסח   ,)2015 בנובמבר   1( התשע"ו  בחשוון 

הוא כלהלן:
"תוספת
)תקנה 2(

טור א'

טור ב'
לכל הרשויות 

המקומיות למעט 
 מועצות אזוריות,
למ"ר בנוי, לשנה

טור ג'
למועצות אזוריות, 

למ"ר בנוי, לשנה

בשקלים חדשים

4.77  1.54 1. התעריף הבסיסי 

2. רשות מקומית 
 שיש לה קו חוף
)10% מהתעריף 

הבסיסי(

0.150.47

3. רשות מקומית 
 באזור קו התפר

)15% מהתעריף 
הבסיסי(

 0.23 0.71

4. רשות מקומית 
שאחוז 

התלמידים 
באוכלוסייתה 
גבוה מ–25% 

)10% מהתעריף 
הבסיסי(

 0.150.47

5. רשות מקומית 
שבמעמד חברתי 

- כלכלי 6-4 
)20% מהתעריף 

הבסיסי(

0.30 0.95

6. רשות מקומית 
שבמעמד חברתי 

- כלכלי 10-7 
)30% מהתעריף 

הבסיסי(

 0.46 1.42

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

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את   ממנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 
לפי  סוציאלית  לעובדת   ,8516 רישום  מס'  קריגספלד,  אינגה 

החוק האמור, בכל הארץ.

ד' בכסלו התשע"ו )16 בנובמבר 2015(
)חמ 3-143(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.

מינוי מפקחת
לפי חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965

מעונות,  על  הפיקוח  לחוק  7)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965, אני ממנה את ורד לוי חסדאי דוד, מס' רישום 

23428, למפקחת מחוזית במחוז הדרום לעניין החוק האמור.

כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2056(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

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

הכרה במוסדות, בתארים, ובתעודות גמר לעניין 
כשירות לעבודה סוציאלית

לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996

העובדים  לחוק  9)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עם המועצה   ולאחר התייעצות  הסוציאליים, התשנ"ו-11996, 
מחוץ  גבוהה  להשכלה  במוסד  מכיר  אני  סוציאלית,  לעבודה 
כשירות   לעניין  ידו  על  הניתן  ובתואר  להלן,  המצוין  לישראל 

לעבודה סוציאלית:

תואר ראשון בעבודה סוציאלית מסמינר הרבנים הארצי,   .1
האוניברסיטה היהודית, בודפשט, הונגריה

Bachelor Of Arts Social Work from Jewish 
Theological Seminary University of Jewish Studies, 
Budapest, Hungary;
תואר שני בעבודה סוציאלית מרוד איילנד קולג', ארה"ב  .2

Master of Social Work from Rhode Island College, 
U.S.A;
תואר שני בעבודה סוציאלית מהאוניברסיטה של קוויבק   .3

במונטריאול, קנדה

Master of Social Work from Université du Qu'ebec a' 
Montre'al, Quebec, Canada;
תואר שני בעבודה סוציאלית מהאוניברסיטה הבלרוסית   .4

הממלכתית, מינסק, בלרוס

Master of Social Work from Belarus University, 
Minsk, Belarus;

י"ח בכסלו התשע"ו )30 בנובמבר 2015(
)חמ 3-2795-ה1(

חיים כץ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.

 
1  ק"ת התשע"ג, עמ' 584.
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לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
זכות מטפחים  מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות 

של זני צמחים, התשל"ד-21974.

כ"ט בחשוון התשע"ו )11 בנובמבר 2015(
)חמ 3-235-ה1(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים  

2  ק"ת התשל"ד, עמ' 713.

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

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

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

ת"י 1001 חלק 4 - בטיחות אש בבניינים: מדפי עשן, מנובמבר 
2015 בא במקום המהדורה מיולי 2009;

)פתר"ם(,  מטפסים  תורן  פיגומי  פיגומים:   -  4 חלק   1139 ת"י 
מנובמבר 2015 בא במקום המהדורה מדצמבר 2004;

לגילוי  אמצעים  עבור  מינימום  דרישות   -  1 חלק   5140 ת"י 
יחידות  הכוללת  מערכת  תנועה:  עברות  של  ולתיעוד 
קצה אוטומטיות לא מאוישות, מנובמבר 2015 בא במקום 
 2011 מינואר  התיקון  וגיליונות   2005 מדצמבר  המהדורה 

וממרס 2012;

ת"י 961 חלק 13 - תאימות אלקטרומגנטית: מקלטים לשידורי 
 - רדיו  הפרעות  אופייני   - נלווה  וציוד  וטלוויזיה  קול 
גבולים ושיטות מדידה, מנובמבר 2015 בא במקום ת"י 961 

חלק 4.1 מאפריל 2004;

ת"י 961 חלק 14.2 - תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי 
חשמל  ולמכשירי  חשמליים  עבודה  לכלי  ביתיים,  חשמל 
דומים - חסינות - תקן קבוצתי למוצר, מנובמבר 2015 בא 

במקום ת"י 961 חלק 1.2 מינואר 2013;

ושיטות  גבולים  אלקטרומגנטית:  תאימות   -  15 חלק   961 ת"י 
מדידה של אופייני הפרעות רדיו של ציוד תאורה חשמלי 
 2.1 961 חלק  2015 בא במקום ת"י  דומה, מנובמבר  וציוד 

מאוקטובר 2010;

ת"י 961 חלק 20 - תאימות אלקטרומגנטית: מקלטים לשידורי 
גבולים   - חסינות  אופייני   - נלווה  וציוד  וטלוויזיה  קול 
ושיטות מדידה, מנובמבר 2015 בא במקום ת"י 961 חלק 4.2 

מאוקטובר 2007;

ת"י 10499 - כיסויי גומי מבדדים, מנובמבר 2015;

ת"י 27033 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - 
אבטחת רשת: סקירה כללית ומושגים, מנובמבר 2015;

ת"י 27033 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - 
אבטחת  של  וליישום  לתכן  מנחים  קווים  רשת:  אבטחת 

רשת, מנובמבר 2015;

אבטחה  טכניקות   - המידע  טכנולוגיית   -  3 חלק   27033 ת"י 
איומים,   - מקושרות  רשתות  תרחישי  רשת:  אבטחת   -

טכניקות תכן וסוגיות בקרה, מנובמבר 2015;

 
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.

טור א'

טור ב'
לכל הרשויות 

המקומיות למעט 
 מועצות אזוריות,
למ"ר בנוי, לשנה

טור ג'
למועצות אזוריות, 

למ"ר בנוי, לשנה

בשקלים חדשים

7. רשות מקומית 
שהיא עיר 
מטרופולין 

)5% מהתעריף 
הבסיסי(

"0.07

ח' בטבת התשע"ו )20 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4369( 

אורנה הוזמן בכור  
                                          המנהלת הכללית של משרד הפנים

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים 
החלטתי  החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973  צמחים,  זני  של 
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות 

מטפחים שלהלן:

מבקשה מס' 4602/15 עד בקשה מס' 4603/15
שם המבקש: דנציגר משק פרחים "דן", משמר השבעה

שם המטפח:  גבריאל דנציגר, משמר השבעה 
שם הגידול: קריופטריס

תאריך הבקשות: 05/11/2015

מס' הבקשה: 4602/15
  DCARLAGOON :השם המוצע לזן

PAGODA™ LAGOON :סימון הזן
חזק;   - צימוח  און  גבוה,   - גובה  ותכונותיו: צמח:  הזן  תיאור 
עלה: שעירות - אין; טרף עלה: אורך - בינוני; עלה: צורה 
- אליפטי, שינון שוליים - שן; עטיף: צבע - סגול, צורה 

- דמוי משפך.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מס' הבקשה: 4603/15
  DCAROCEAN :השם המוצע לזן

PAGODA™ OCEAN :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: צמח: גובה - בינוני; און צימוח - חזק; 
עלה: שעירות - אין; טרף עלה: אורך - בינוני; עלה: צורה 
- אליפטי, שינון שוליים - שן; עטיף: צבע - סגול, צורה 

- דמוי משפך.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

 
1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.
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אבטחה  טכניקות   - המידע  טכנולוגיית   -  4 חלק   27033 ת"י 
בין רשתות באמצעות  - אבטחת רשת: אבטחת תקשורת 

שערי אבטחה )Gateways(, מנובמבר 2015;

אבטחה  טכניקות   - המידע  טכנולוגיית   -  5 חלק   27033 ת"י 
באמצעות  רשתות  בין  תקשרת  אבטחת  רשת:  אבטחת   -

רשתות פרטיות וירטואליות )VPNs(, מנובמבר 2015;

ת"י 27034 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - 
אבטחת יישומים: סקירה כללית ומושגים, מנובמבר 2015;

ת"י 27034 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - 
מנובמבר  נורמטיבית,  ארגונית  מסגרת  יישומים:  אבטחת 

;2015

אבטחה  טכניקות   - המידע  טכנולוגיית   -  1 חלק   27036 ת"י 
ומושגים,  כללית  סקירה  ספקים:  לקשרי  מידע  אבטחת   -

מנובמבר 2015;

ת"י 27036 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - 
אבטחת מידע לקשרי ספקים: דרישות, מנובמבר 2015;

אבטחה  טכניקות   - המידע  טכנולוגיית   -  3 חלק   27036 ת"י 
לאבטחת  מנחים  קווים  ספקים:  לקשרי  מידע  אבטחת   -
והתקשורת,  המידע  בטכנולוגיית  האספקה  שרשרת 

מנובמבר 2015;

ת"י 27037 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - הנחיות 
דיגיטליות,  ראיות  ולשימור של  לרכישה  לזיהוי, לאיסוף, 

מנובמבר 2015;

ת"י 31489 חלק 3 - תאימות אלקטרומגנטית וענייני ספקטרום 
ושל  רדיו  ציוד  של  אלקטרומגנטית  תאימות  תקן  רדיו: 
טווח  קצרי  להתקנים  מיוחדים  תנאים   - רדיו  שירותי 
הפועלים בתדרים שבין 9 קה"ר ל–246 גה"ר, מנובמבר 2015 

בא במקום ת"י 961 חלק 48.3 מנובמבר 2011;

ת"י 50004 - מערכות ניהול אנרגייה - הנחיות ליישום, לתחזוקה 
ולשיפור של מערכת ניהול אנרגייה, מנובמבר 2015;

ת"י 50006 - מערכות ניהול אנרגייה - מדידת ביצועי אנרגייה 
באמצעות שימוש בקווי בסיס לאנרגייה ובמדדים לביצועי 

אנרגייה - עקרונות כלליים והנחיות, מנובמבר 2015;

ת"י 51900 - כלי עבודה מומלצים ודרישות לבקרת ההרמוניות 
במערכות הספק חשמלי, מנובמבר 2015;

דרישות  רפואי:  לשימוש  חשמלי  ציוד   -  1.2 חלק   60601 ת"י 
כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: 
מנובמבר  ובדיקות,  דרישות   - אלקטרומגנטיות  הפרעות 

2015 בא במקום המהדורה מאפריל 2008;

דרישות  רפואי:  לשימוש  חשמלי  ציוד   -  1.6 חלק   60601 ת"י 
כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: 
מנובמבר  המהדורה  במקום  בא   2015 מנובמבר  שמישות, 

;2011

דרישות  רפואי:  לשימוש  חשמלי  ציוד   -  1.8 חלק   60601 ת"י 
כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: 
והנחיות עבור מערכות אזעקה  דרישות כלליות, בדיקות 
רפואיות-חשמליות,  ובמערכות  רפואי-חשמלי  בציוד 

מנובמבר 2015 בא במקום המהדורה מאפריל 2010;

רפואי: דרישות  ציוד חשמלי לשימוש   -  1.11 60601 חלק  ת"י 
כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: 
רפואיות- ולמערכות  רפואי-חשמלי  לציוד  דרישות 
מנובמבר  ביתית,  רפואית  בסביבה  המשמשים  חשמליות 

2015 בא במקום המהדורה מנובמבר 2012;

רפואי: דרישות  ציוד חשמלי לשימוש   -  2.16 60601 חלק  ת"י 
ציוד  של  חיוניים  ולביצועים  בסיסית  לבטיחות  מיוחדות 
ולהמופילטרציה,  להמודיאפילטרציה  להמודיאליזה, 

מנובמבר 2015 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2010;

רפואי: דרישות  ציוד חשמלי לשימוש   -  2.22 60601 חלק  ת"י 
ציוד  של  חיוניים  ולביצועים  בסיסית  לבטיחות  מיוחדות 
לייזר ליישומים כירורגיים, קוסמטיים, רפויים ואבחוניים, 

מנובמבר 2015 בא במקום המהדורה מנובמבר 2008;

רפואי: דרישות  ציוד חשמלי לשימוש   -  2.24 60601 חלק  ת"י 
של  חיוניים  ולביצועים  בסיסית  לבטיחות  מיוחדות 
ת"י  במקום  בא   2015 מנובמבר  ובקרים,  עירוי  משאבות 

1011 חלק 2.24 מדצמבר 1999;

ת"י 60825 חלק 1 - בטיחות מוצרי לייזר: מיון הציוד ודרישות, 
מנובמבר 2015 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2010;

ת"י 60900 - עבודה במתקן חי - כלי עבודה ידניים לשימוש 
ישר,  זרם   1,500 ועד  חילופים  זרם  וולט   1,000 עד  במתח 

מנובמבר 2015 בא במקום ת"י 1025 ממאי 1980;

חשמל,  מבדדות  כפפות   - חי  במתקן  עבודה   -  60903 ת"י 
מנובמבר 2015;

חשמל,  מבדדי  שרוולים   - חי  במתקן  עבודה   -  60984 ת"י 
מנובמבר 2015;

 - גבולות  אלקטרומגנטית:  תאימות   -  3.2 חלק   61000 ת"י 
עד  מבוא  זרם  עם  )ציוד  הרמוניות  זרמי  לפליטת  גבולות 
16 אמפר למופע(, מנובמבר 2015 בא במקום ת"י 961 חלק 

12.3 מיוני 2010;

ת"י 61000 חלק 3.3 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - הגבלת 
שינויי מתח, תנודות מתח והבהובים )flicker( במערכות 
ציבוריות לאספקת חשמל במתח נמוך, לציוד עם זרם נקוב 
עד 16 אמפר למופע שאינו מצריך חיבור בתנאים מיוחדים, 

מנובמבר 2015 בא במקום ת"י 961 חלק 12.5 מיוני 2010;

ת"י 61111 - עבודה במתקן חי - כיסוי רצפה )שטיחים( מבדדי 
חשמל, מנובמבר 2015;

חשמל,  מבדדות  יריעות   - חי  במתקן  עבודה   -  61112 ת"י 
מנובמבר 2015;

ת"י 61229 - כיסויי הגנה לעבודה במתקן חי בהתקנות של זרם 
חילופים, מנובמבר 2015;

מבדדים  חלולים  מוטות   - חי  במתקן  עבודה   -  61235 ת"י 
למטרות חשמל, מנובמבר 2015;

ת"י 62384 - אבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם 
ישר או בזרם חילופים והמיועדים למודולי דיודה פולטת 

אור )LED(: דרישות ביצועים, מנובמבר 2015;

ת"י 62443 חלק 1.1 - רשתות תקשורת תעשייתיות - אבטחת 
רשת ומערכת: מונחים, מושגים ומודלים, מנובמבר 2015;

ת"י 62722 חלק 2.1 - ביצועי מנורות: דרישות מיוחדות למנורות 
דיודה פולטת אור )LED(, מנובמבר 2015;

ת"י 62776 - נורות דיודה פולטת אור )LED( בעלות שתי כיפות 
שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות - דרישות 

בטיחות, מנובמבר 2015.

ג' בכסלו התשע"ו )15 בנובמבר 2015(
)חמ 3-96-ה1(

אלי שטיין  
המנהל הכללי של  

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

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

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

בא   2015 מאוקטובר  חמים,  למים  הסקה  מתקני   -  1676 ת" 
במקום המהדורה מינואר 2003;

כלליות,  דרישות  נמוך:  למתח  נתיכים   -  1 חלק   60269 ת"י 
מאוקטובר 2015 בא במקום המהדורה מאפריל 2013;

מיוחדות  דרישות  נמוך:  למתח  נתיכים   -  2 חלק   60269 ת"י 
לשימוש  )נתיכים  מורשים  אנשים  בידי  לטיפול  לנתיכים 
תעשייתי בעיקר( - דוגמות למערכות תקניות של נתיכים 
A עד K, מאוקטובר 2015 בא במקום המהדורה מפברואר 

.2009

ט"ז בחשוון התשע"ו )29 באוקטובר 2015(
)חמ 3-96-ה1(

אלי שטיין  
המנהל הכללי של  

מכון התקנים הישראלי  
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.

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

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

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

נטולי  באתרים  גופנית  לפעילות  מתקנים   -  1 חלק   1497 ת"י 
גיליון  בדיקה,  ושיטות  כלליות  בטיחות  דרישות  השגחה: 
 2012 מאוקטובר  למהדורה   2015 מאוקטובר   2 מס'  תיקון 

ולגיליון התיקון מיוני 2013;

לריצוף  קרמיקה  ואריחי  פסיפס  מערכת   -  2 חלק   1555 ת"י 
ולחיפוי בבניינים: חיפוי פנים בהדבקה, גיליון תיקון מס' 1 

מאוקטובר 2015 למהדורה מאפריל 2014;

טבעית  אבן  טבעית:  באבן  מחופים  קירות   -  1 חלק   2378 ת"י 
תיקון  גיליון  החיפוי,  ממערכת  כלליות  ודרישות  לחיפוי 

מס' 1 מאוקטובר 2015 למהדורה מיוני 2012;

ת"י 71568 חלק 1 - אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט 
דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות בינוני להשמה 
על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים, גיליון תיקון מס' 

1 מאוקטובר 2015 למהדורה מאוגוסט 2014;

ת"י 71568 חלק 2 - אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט 
דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות גבוה להשמה 

על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים, גיליון תיקון מס' 
1 מאוקטובר 2015 למהדורה מאוגוסט 2014.

ט"ז בחשוון התשע"ו )29 באוקטובר 2015(
)חמ 3-96-ה5(

אלי שטיין  
המנהל הכללי של  

מכון התקנים הישראלי  

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

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

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

ודרישות,  הגדרות   - לריצוף  )"טיט"(  מלט-צמנט   -  6069 ת"י 
גיליון תיקון מס' 1 מנובמבר 2015 למהדורה מדצמבר 2011;

רפואי: דרישות  ציוד חשמלי לשימוש   -  2.19 60601 חלק  ת"י 
של  חיוניים  ולביצועים  בסיסית  לבטיחות  מיוחדות 
אינקובטורים לתינוקות, גיליון תיקון מס' 1 מנובמבר 2015 

למהדורה מנובמבר 2011;

רפואי: דרישות  ציוד חשמלי לשימוש   -  2.21 60601 חלק  ת"י 
של  חיוניים  ולביצועים  בסיסית  לבטיחות  מיוחדות 
 1 מס'  תיקון  גיליון  לתינוקות,  קורניים  חימום  מכשירי 

מנובמבר 2015 למהדורה מנובמבר 2011.

ג' בכסלו התשע"ו )15 בנובמבר 2015(
)חמ 3-96-ה5(

אלי שטיין  
המנהל הכללי של  

מכון התקנים הישראלי  
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.

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

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

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

ת"י 362 חלק 1 - תערובות אספלט חמות: גיליון תיקון מס' 1 
מדצמבר 2015 למהדורה מיולי 2009;

ת"י 1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים, גיליון 
תיקון מס' 4 מדצמבר 2015 למהדורה מיולי 2011 ולגיליונות 

התיקון מינואר 2013, מיולי 2014 ומפברואר 2015;

דרישות  רפואיים:  התקנים  של  לעיקור  מארזים   -  11607 ת"י 
אריזה,  ולמערכות  עיקור  שומרות  למערכות  לחומרים, 
גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2015 למהדורה מדצמבר 2010.

כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(
)חמ 3-96-ה5(

אלי שטיין  
המנהל הכללי של  

מכון התקנים הישראלי  
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.

 
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  הצפון
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:גולן
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 29202מפורטת מס':ג/ 
 שם התכנית:תוכנית מתאר "רמות".

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
דבר אישור תכנית מתאר , ב1965 –והבניה, התשכ"ה 

   29202מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בניה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתיחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2218ג/  שינוי
 2/ 11081גו/ מק/  שינוי
 1/ 11081גו/ מק/  שינוי
 18101ג/  שינוי
 11/ 11081גו/ מק/  שינוי
 1/ 11081גו/ מק/  שינוי
 11811ג/  שינוי
 12111ג/  שינוי
 11081ג/  שינוי
 2811ג/  שינוי

 10תמא/  כפיפות
 18892ג/  כפיפות
 5/ ב/ 11תמא/  כפיפות
 5891ג/  כפיפות
 1/ ב/ 11תמא/  כפיפות
 11129גנ/  כפיפות
 1/ / ב11תמא/  כפיפות
 11111ג/  כפיפות
 15תמא/  כפיפות
 1/ 2תממ/  כפיפות
 1/ 12תמא/  כפיפות
 11011ג/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות

 22תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 / ב11/ 1תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 1/ 11תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מושב רמות, ישוב: רמות

 

 לקות:גושים וח
 .19, 11 - 15, 11חלקי חלקות:  299999גוש: 

 X: 262500קואורדינטה 
 Y: 751000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
תוכנית מתאר להסדרת גבולות בנחלות בלבד וכן 

 הסדרת ייעודי ושימושי קרקע לקיים ולהרחבת הייישוב.

 עיקרי הוראות התכנית:
= סה"כ  יח"ד מאושרות 118יח"ד ל  20התכנית מוסיפה 

 יח"ד קטנות בישוב כפרי. 05יח"ד בישוב, מתוכן  111
חקלאי למגורים ודרכים לצורך  שינויי ייעוד משצ"פ,

 הוספת יח"ד ופיתוח הישוב.
 דונם . 2.5-השלמת שטח ראש הנחלה ) מגורים( ל 

הסדרה והתרה של שימושים נוספים שלא למטרות 
 ה. חקלאיות בתחום אזור המגורים בנחלה לצרכי תעסוק

 הסדרת אזורים לתעסוקה לכלל האכלוסיה בישוב. 
קביעת זכויות בניייה ותכליות תוך ניצול מושכל של 

 תשתיות קיימות במושב ומניעת עומס יתר. 
קביעת הוראות בינוי ופיתוח תוך שמירה על שטחים 

 כפרי של המושב.  -פתוחים ואופי החקלאי  
ויות שמירת האיזון החברתי במושב בהתייחס להתפתח

 כלכליות צפויות. -סציו 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 8281ובילקוט הפרסומים  20/92/2911

 .22/92/2911בתאריך  ,1111
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  20לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 91-8592555טלפון:  1151995
 טלפון:  12099מקומית לתכנון ולבניה גולן,   קצרין 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 91-8080112
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המזרחי
 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':

 22322ג/ 
 כפר כמא -שם התכנית: תכנית מתאר 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר , בדבר אישור 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   21121מקומית מס': ג/ 
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:

 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בניה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 1189ג/  שינוי
 191/ 5119גמ/ מק/  שינוי
 19181ג/  שינוי
 1102ג/  שינוי
 121ג/ במ/  שינוי
 5119ג/  שינוי
 29115ג/  שינוי

 1258ג/  ביטול
 1/ ב/ 11תמא/  כפיפות
 15תמא/  כפיפות
 0/ 2תממ/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 211/ 1151גמ/ מק/  כפיפות
 12209ג/  כפיפות
 19211ג/  כפיפות
 19212ג/  כפיפות
 1151ג/  כפיפות
 0219ג/  כפיפות

 / ג11/ 1תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ישוב: כפר כמא    .

ק"מ  1-כנרת המושבה, כ-כפר תבור-181על כביש 
 ממזרח לצומת כפר תבור, בין שדמות דבורה לשרונה

 

 גושים וחלקות:
, 15151, 15151, 15152, 15151גושים בשלמות: 

15155 ,15158 ,15151 ,15152. 
 .21 - 10, 11, 15, 11 - 1חלקות במלואן:  15119גוש: 
 .12, 18, 11חלקי חלקות:  15119גוש: 
 .02, 20 - 28, 12 - 1חלקות במלואן:  15111גוש: 
 81, 21 - 29, 11 - 15, 11חלקי חלקות:  15111גוש: 

- 82 ,11 ,21 - 21. 
 .00 - 21, 21 - 11חלקי חלקות:  15112גוש: 
 - 22, 28 - 25, 22 - 58חלקות במלואן:  15111גוש: 
191 ,191 ,195 - 111 ,111 - 111 ,111 - 100. 

 - 15, 11 - 12, 19 - 21חלקי חלקות:  15111גוש: 
18 ,12 ,11 - 11 ,15 - 18 ,12 - 59 ,52 ,115. 

 .118, 15 - 12חלקות במלואן:  15111גוש: 
, 18, 18 - 11, 20, 21 - 21חלקי חלקות:  15111גוש: 

00 - 199 ,191 - 191 ,191 - 192 ,111 - 115. 
 .25, 82, 51 - 12חלקות במלואן:  15112גוש: 
 .11חלקי חלקות:  15112גוש: 
 ,29, 11, 11 ,12, 19 ,0חלקות במלואן:  15110גוש: 

21 ,81, 85 ,82 - 19. 
, 21 - 22, 10 ,12, 18 - 11חלקי חלקות:  15110גוש: 

12 - 11, 81 ,81 ,88 - 81. 
 X: 241625קואורדינטה 
 Y: 735375קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הקצאת שטח להרחבת היישוב כפר כמא באופן שייתן 

 -מענה לכלל צרכי היישוב עד לשנת היעד שנקבעה ב
2919. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע בשטחים שבהיקפו של היישוב  יקביעת ייעוד  -

 .181הקיים, מצפון וממערב לדרך 
הגדלת שטחי המגורים על מנת שיענו לצרכי גידול   -

 האוכלוסייה הצפוי עד לשנת היעד.
הגדרת אזורי מגורים בהם יותר שימוש מסחרי   -

 בקומת הקרקע.
בנייה, קווי בנייה קביעת אחוזי בנייה, צפיפות   -

 בשכונות המגורים.
 שיפור רשת הכבישים המקומית בכל הרמות.  -
 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי לשכונות המגורים. -

 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי בגרעין הכפר.  -
 קביעת הנחיות שימור. -
הקצאת שטחים נוספים לבנייני ציבור, שצ"פים,   -

 ספורט ונופש.
 קביעת הנחיות סביבתיות. -
 181ות דרכים מקומיות לדרך מס' אישור להתחבר -

מ', באישור  25 -מ' ל 29-והקלה בקו בניין מ
 הוולנת"ע.

 קביעת הוראות ושימושים לכל ייעודי הקרקע. -
 קביעת שלבי ביצוע. -
 הקרקע יקביעת הוראות ושימושים לכל ייעוד -
 קביעת שלב הביצוע  -

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 8002ובילקוט הפרסומים  21/91/2915

 .92/91/2915, בתאריך 1281עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  20לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. וכן במשרדי: ועדה 91-8592555טלפון:  1151995
מקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי,   כפר תבור 

, וכל המעוניין רשאי לעיין 91-8112111טלפון:  15211
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 

 אורי אילן
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 ז צפון מחו

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 38036-08-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,
ח"פ בע"מ,  מטבחים   33 פרנקל  חברת  פירוק   ובעניין 

51-478987-4, מרח' אלי כהן 25, בת ים 59611,

והמבקשת: נוף עיצובים, ח"פ 51-40874-8, ע"י ב"כ עו"ד 
יוליה  ו/או  ו/או ליליה שבשאי  פבל מורוז, רישיון מס' 18651 
יוסף  ו/או  ווייס  אלכס  ו/או  גולד  ואקנין  מיטל  ו/או  סניגיר 
לציון  ראשון   ,22 סחרוב  מרח'  וינאקורוב,  פבל  ו/או  פיטלמן 

75707, טל' 03-9412222, פקס' 03-9412202.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.9.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.1.2016, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.30, 

ביום 15.1.2016.
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המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

פבל מורוז, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 34677-09-15

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

ח"פ בע"מ,  מצליח  דוד  אופנת  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-092577-9

עו"ד  ב"כ  ע"י  צוריאל,  ודינה  אשכנזי  קורין  והמבקשות: 
אסף אוסלקה, מדרך מנחם בגין 23, תל אביב, טל' 073-7961496, 

פקס' 03-6868099.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.9.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.1.2016, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00, 

ביום 6.11.2016.

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

אסף אוסלקה, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 41120-06-15

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

ובעניין פירוק חברת ג.מ. ראבוס הנדסה ובניה בע"מ, ח"פ 
,51-451004-9

.51-54526-6 ח"פ  בע"מ,  סנטר  ראבוס   .1  והמבקשים: 
 2. מוחמד אל גיוסי. 3. ראיד סלאמה, ע"י ב"כ עו"ד ראאד ותד
ו/או עו"ד מוחמד ותד ו/או עו"ד מנאר מוואסי ו/או עו"ד ראאד 
אבומוך ו/או עו"ד מראם עומר ו/או עו"ד וסים גרה ו/או עו"ד 
 ,362 גרה מג'ד, ת"ד  ו/או  גרה  ו/או עו"ד עפיף  מוחמד בדראן 

באקה אלגרבייה 30100, טל' 04-6281295/6, פקס' 04-6281297.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.6.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.1.2016, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00, 

ביום 31.12.2015.

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

ראאד ותד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  )1(
שם האגודה: איגוד מורי נהיגה - אגודה שיתופית בע"מ.  

מס' האגודה: 57-006001-2.  

המען: רח' יצחק בן צבי 20, חיפה 2622926.  

תאריך רישום: כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(.  

סוג ראשי: יצרנות שירותים ותחבורה.  

סוג משני: שירותים.  

שיכון  לשירותי  הערבית  השיתופית  האגודה  האגודה:  שם   )2(
בעכו - אגודה שיתופית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006003-8.  

המען: רח' סיר אייזק 4/34, עכו 24260  

תאריך רישום: כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(.  

סוג ראשי: יצרנות שירותים ותחבורה.  

סוג משני: שירותים.  

כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם: גרעין שובה - אגודה שיתופית קהילתית בע"מ.

השם החדש: חצים - אגודה שיתופית קהילתית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005337-1.

מיום: כ"ד בכסלו התשע"ו )6 בדצמבר 2015(.

כ"ד בכסלו התשע"ו )6 בדצמבר 2015(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודה שיתופית
מימי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   27.7.20115 וביום  הואיל 
ניצנה - אגודה לאספקת מים בע"מ, מס' אגודה 57-003568-3, 
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 7101, התשע"ה, עמ' 8313, והואיל 
והפירוק הנ"ל הושלם ביום 3.12.2015, ניתנת בזה הודעה כי רישום 
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

בילו סנטר חברה לניהול בע"מ 
)ח"פ 512195504(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 07/02/2016, בשעה 10:00, במשרדי המפרקת, רח' 
דרך בגין 23, תל–אביב-יפו, טל' 03-7100200, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ורד לזר ארביב, עו"ד, מפרקת 

איי.אר יבוא ושיווק כלי עבודה 
)ח"פ 512166828(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,09:00 בשעה   ,07/02/2016 ביום  תתכנס 
הנביאים 20, חיפה 3330504, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף אסף קדוש, עו"ד, מפרק 

לנאו גרופ בע"מ 
)ח"פ 514030139(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   07/12/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יוסף דוב אונטרמן, מרח' התעשיה 25, רעננה, טל' 054-5746698,  

למפרק  החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/04/2016  
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.         

יוסף דוב אונטרמן, עו"ד, מפרק 

זון אפ בע"מ 
)ח"פ 515320992(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   14/12/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תומר  
למפרק    ,054-4915027 טל'  הרצליה,   ,17 קלישר  מרח'  לארק, 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/05/2016  
בשעה 19:00, אצל עו"ד עמית גייגר, רח' ניל"י 40, הרצליה, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.         

תומר לארק, מפרק 

ט.א.ס. טק בע"מ
)ח"פ 51-438036-9(

)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 
כללית של  כי באסיפה  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
10.12.2015, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
גן, טל' 03-6193999,  44, רמת  מנחם קירשבלום, מרח' הרואה 

למפרק החברה.

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

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

 ,30.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, 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.

מנחם קירשבלום, מפרק

אל.אי.אי. דיאומנדס בע"מ
)ח"פ 51-404097-1(

)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 



ילקוט הפרסומים 7173, ט"ו בטבת התשע"ו, 27.12.2015  2238

התקבלה   ,6.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אליעזר איזנשטיין, מרח' השריון 17, נס ציונה, למפרק החברה.

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

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

 ,10.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר איזנשטיין, מפרק

ג'יגה נט בע"מ
)ח"פ 51-420403-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
גת,  קריית  סנטר,  גת  קניון  נתנאלה אבוקסיס, מרח' הגפן 5,   עו"ד 

טל' 073-7431763, 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 
בשעה 12.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נתנאלה אבוקסיס, עו"ד, מפרקת

א.ש.נ.ע.ב. מזנונים בע"מ
)ח"פ 51-236712-9(

)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  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
התקבלה   ,2.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

שלום אדרי, מרח' עגור 38, קיסריה, 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 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 אדרי, מפרק

אסולין טרייד אין בע"מ
)ח"פ 51-359345-9(

)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   ,2.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
סימון שמעון אסולין, מרח' אטד 80, באר שבע, 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 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.

סימון שמעון אסולין, מפרק

ח.א.ש.ש. עסקים בע"מ
)ח"פ 51-218595-0(

)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   ,2.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
סימון שמעון אסולין, מרח' אטד 80, באר שבע, 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 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.

סימון שמעון אסולין, מפרק

גראב שירותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-524130-5(

)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   ,2.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

שרגא גרבינסקי, מרח' הנחל 5, רעננה, למפרק החברה.
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נט קופון בע"מ
)ח"פ 51-279588-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 1.8.2015, התקבלה החלטה 
ולמנות את מרדכי מערבי,  במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

אצל עו"ד צילה שטורם, רח' דיזנגוף 37, 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.

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

מרדכי מערבי, מפרק

בלינקי הנדסה אזרחית בע"מ
)ח"פ 51-477982-6(

)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   ,1.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אייל סילמן, מרח' דרך מנחם בגין 23, תל אביב, טל' 03-7103111, 

טל' 054-5571723, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.3.2016, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל סילמן, עו"ד, מפרק

מיני מרקט ק. גורדון בע"מ
)ח"פ 51-341922-6(

)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   ,1.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אייל סילמן, מרח' דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 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 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.

שרגא גרבינסקי, מפרק

ברזני פיננסים ניהול ניירות ערך בע"מ
)ח"פ 51-415015-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
19.11.2015, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
רחובות,   ,10 פלאוט  רח'  פריד,  רונן  עו"ד  אצל  ברזני,   אילן 

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.

 ,19.2.2016 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 בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן ברזני, מפרק

בר אסניר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-260058-6(

)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   ,25.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי לרר, 
אצל הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי, רו"ח, רח' היוצרים 19, 

כרמיאל, למפרק החברה.

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

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

 ,25.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי לרר, מפרק
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צ.י.ל יועצים בע"מ
)ח"פ 51-335739-2(

)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   ,7.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

מיכאל אוסטרובסקי, מרח' בגין 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.3.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל אוסטרובסקי, עו"ד, מפרק

דר' פריידון נחום בע"מ
)ח"פ 51-436087-4(

)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   ,30.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

טל מיק, מרח' ברקוביץ' 4, ת"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.

 ,30.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  13.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק

אבי בן וויין אימפורט בע"מ
)ח"פ 51-325798-0(

)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   ,7.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
יגאל חברוני, מרח' סוקולוב 15, ירושלים 9214423, טל' 02-6233344, 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.3.2016, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל סילמן, עו"ד, מפרק

שחרית מכשירים פיננסים תפעול בע"מ
)ח"פ 51-366605-7(

)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   ,11.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 
מערבי, אצל עו"ד צילה שטורם, מרח' דינזגוף 37, 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.

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

מרדכי מערבי, מפרק

דניס - תורת ההשרדות בע"מ
)ח"פ 51-150530-7(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,3.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
10, רחובות,   את ירון הנובר, אצל עו"ד רונן פריד, רח' פלאוט 

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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.3.2016, בשעה 
12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ירון הנובר, מפרק
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כ.צ.ש. יועצים בע"מ
)ח"פ 51-405425-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,1.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
למפרק   ,057-3353584 טל'  רעננה,   ,12 הדקל  מרח'  כץ,  שמואל  צבי 

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.

 ,15.4.2016 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.

צבי שמואל כץ, מפרק

סמיר יונס בע"מ
)ח"פ 51-302797-9(

)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   ,8.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

יונס סמיר, מערערה 30026, למפרק החברה.

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

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

 ,30.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
אלבאטן,  רח'  אחמד,  סעאדה  רו"ח  במשרד   ,11.00  בשעה 
אום אל–פחם 30010, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סמיר עבד אל פחיז יונס, מפרק

מיזוג נטו )ירושלים( בע"מ
)ח"פ 51-412369-4(

)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   ,2.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.4.2016, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל חברוני, עו"ד, מפרק

יופי מוחלט בע"מ
)ח"פ 51-469809-1(

)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   ,3.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,03-5106855 טל'  אביב,  תל   ,4 קויפמן  מרח'  ברין,  דוד 

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 4.4.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד ברין, עו"ד, מפרק

בי.אס.פי. אם.אן. בע"מ
)ח"פ 51-380069-8(

)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   ,6.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארנון 
למפרק   ,03-5252530 טל'  אביב,  תל   ,57 רוטשילד  משד'  שגב, 

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 6.4.2016, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארנון שגב, מפרק
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 ,30.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, 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.

מנחם קירשבלום, מפרק

ר.א. עמרם בע"מ
)ח"פ 51-399819-5(

)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   ,3.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 עמרם אבשלום, אצל עו"ד רונן פריד, רח' פלאוט 10, 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.

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

עמרם אבשלום, מפרק

לי-בן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-471679-4(

)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   ,3.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל' 077-3393831,  גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור,  לירז 

למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.4.2016, בשעה 
9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רונן מזרחי, מהגן הטכנולוגי, מלחה, ירושלים, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2016, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן מזרחי, עו"ד, מפרק

יום יום באילת בע"מ
)ח"פ 51-394254-0(

)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   ,7.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רותם 
נועם, מרח' דקר 12/34, אילת, טל' 054-4320580, 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 6.5.2016, בשעה 
9.30, במשרד המפרק, רח' מדיין 11, מרכז הוכמן, אילת, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

רותם נועם, מפרק

מנחם הנדלר פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-481931-7(

)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 
כללית של  כי באסיפה  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
10.12.2015, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
גן, טל' 03-6193999,  44, רמת  מנחם קירשבלום, מרח' הרואה 

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.




