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מינוי מעריכת מסוכנות
לפי חוק הגנה על הציבור מפני עבירות מין, התשס"ו-2006

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 5 לחוק הגנה על הציבור מפני 
מס'  גיא,  אסנת  את  ממנים  אנו  התשס"ו-12006,  מין,  עבירות 

רישום 4378, למעריכת מסוכנות לפי החוק האמור.

מינוי זה יעמוד בתוקפו עד יום י"ד בחשוון התשע"ו )27 
באוקטובר 2016(.

ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 2015(
)חמ 3-5098(

                            חיים כץ                יעקב ליצמן
           שר הרווחה והשירותים החברתיים    שר הבריאות

              
ס"ח התשס"ו, עמ' 234.  1

מינוי מעריכת מסוכנות
לפי חוק הגנה על הציבור מפני עבירות מין, התשס"ו-2006

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 5 לחוק הגנה על הציבור מפני 
מס'  קמחי,  אטד  את  ממנים  אנו  התשס"ו-12006,  מין,  עבירות 

רישום 14156, למעריכת מסוכנות לפי החוק האמור.

מינוי זה יעמוד בתוקפו לתקופה של שנה מיום חתימתו.

ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 2015(
)חמ 3-5098(

                            חיים כץ                יעקב ליצמן
           שר הרווחה והשירותים החברתיים    שר הבריאות

              
ס"ח התשס"ו, עמ' 234.  1

הודעה על הרכב ועדה לתיאום תשתיות
לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002

הטבעי,  הגז  משק  לחוק  55ג)ה(  סעיף  לפי  מודיע  אני 
לתיאום  הוועדה  הרכב  על  החוק(,   - )להלן  התשס"ב-12002 

תשתיות, כמפורט להלן:

היושב   - האוצר  משרד  של  הכללי  המנהל  באב"ד,  שי   )1(
ראש, ואהוד אדירי, סגן הממונה על התקציבים - ממלא 

מקומו, שמונו לפי סעיף 55ג)א()1( לחוק;

יערה למברגר שמונתה לפי סעיף 55ג)א()2( לחוק;  )2(

דורית הוכנר, וממלאי מקומה - שירלי לוי, אריאל פרינץ   )3(
ואוריאל מאיר, שמונו לפי סעיף 55ג)א()3( לחוק;

נתנאל היימן שמונה לפי סעיף 55ג)א()4( לחוק;  )4(

יורבורסקי,  יאשה   - וממלאי מקומו  וורשבסקי,  אלכסנדר   )5(
לפי סעיף  כהן, שמונו  ואסף  חיים מלמד  בלוז,  קונסטנטין 

55ג)א()5( לחוק;

יובב גביש, וממלא מקומו - שגיא כהן, שמונו לפי סעיף   )6(
55ג)א()7()א( לחוק.

כ"ה בשבט התשע"ו )4 בפברואר 2016(
)חמ 3-5174(

יובל שטייניץ  
שר התשתיות הלאומיות                                

האנרגיה והמים  
ס"ח התשס"ב, עמ' 55; התשע"ו, עמ' 73.  1

הודעה על מינוי ועדה מייעצת לפרי הדר
לפי חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, התשי"ד-1954

5 לחוק לפיקוח  כי בתוקף הסמכות לפי סעיף  אני מודיע 
על יצוא הצמח ומוצריו, התשי"ד-11954, מונתה ועדה מייעצת 

לפרי הדר בהרכב זה:

חברים שמינה שר החקלאות ופיתוח הכפר:

אמיר גינוסר

אסיה פורמן

רן בן דוד - יושב ראש

חברים שמינתה מועצת הצמחים:

חי בנימיני

קובי רייך

רמי סיגל.

מינוי ועדה מייעצת לפרי הדר שהודעה עליו פורסמה2 - 
בטל.

ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1114(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ד, עמ' 137; התשס"ג, עמ' 454.  1

י"פ התשנ"ה, עמ' 405.  2

הארכת מינוי מנהל לבתי הדין הרבניים
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

הדיינים,  לחוק  13)א(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
ובאישור  הגדול  הדין  בית  נשיא  בהסכמת  התשט"ו-21955, 
הוועדה לבחירת דיינים, אני מאריך את מינויו של הרב שמעון 
יעקבי, למנהל בפועל של בתי הדין הרבניים, עד יום ב' בניסן 

התשע"ו )10 באפריל 2016(.

ב' בשבט התשע"ו )12 בינואר 2016(
)חמ 3-403-ה5(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

י"פ התשע"ה, עמ' 7609.  1

ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 262; התשע"ג, עמ' 38.  2

הודעה בדבר בחירת רב עיר למעלות
לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, 

התשס"ז-2007

תקנה  לפי  מודיעה,  למעלות  עיר  לרב  הבחירות  ועדת 
עיר(,  רבני  )בחירות  היהודיים  הדת  שירותי  לתקנות  18)ד( 
התשס"ז-12007, כי האסיפה הבוחרת בחרה ביום כ"ח בכסלו 
עיר  לרב  סייג  מאיר  הרב  את   )2015 בדצמבר   10( התשע"ו 

למעלות.

כ"ו בטבת התשע"ו )7 בינואר 2016(
)חמ 3-44-ה1(

זבדיה כהן  
יושב ראש ועדת הבחירות   

לרב עיר למעלות  
ק"ת התשס"ז, עמ' 1150; התשע"ד, עמ' 704.  1
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הודעה בדבר מועד ישיבת ועדת הרישיונות
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

בהתאם לתקנה 30)ב( לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-11977,  
ניתנת בזה הודעה, כי ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים, 
התשל"ו-21976, תתכנס ביום ד', כ' באדר ב' התשע"ו )30 במרס 
2016(, בשעה 9.00, במשרד המשפטים, רח' כנפי נשרים 15, בניין 

התאומים, קומה 2, גבעת שאול, ירושלים 91343.

ב' באדר א' התשע"ו )11 בפברואר 2016(
)חמ 3-303-ה2(

                                                   אמי פלמור
                                  המנהלת הכללית של משרד המשפטים

                                        יושבת ראש ועדת הרישיונות
ק"ת התשל"ז, עמ' 1724.  1

הודעה על מינוי חברים לוועדה מייעצת
 לפי תקנות המכינות הקדם–צבאיות )הכרה במכינה 

קדם–צבאית(, התש"ע-2009

לתקנות  2)א(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיעה  אני 
קדם–צבאית(,  במכינה  )הכרה  הקדם–צבאיות  המכינות 
הוועדה  לחברי  מטה  הרשומים  את  מיניתי  התש"ע-12009, 

המייעצת לעניין המכינות הקדם–צבאיות:
תמר קנר, עובדת משרד החינוך, במקום נסי אנג'ל-כץ2

יוסי שטראוס, חשב המשרד, במקום אריאלה טוקר3

כ"ב בטבת התשע"ו )3 בינואר 2016(
)חמ 3-3904-ה1(

מיכל כהן  
המנהלת הכללית   
של משרד החינוך  

ק"ת התש"ע, עמ' 156.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 6885.  2

י"פ התשע"ג, עמ' 3541.  3

הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר
לפי תקנות בית הדין לעבודה )קביעת סכום התביעה בדיון 

מהיר(, התש"ן-1990

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1א לתקנות בית הדין לעבודה 
)קביעת סכום התביעה בדיון מהיר(, התש"ן-11990, אני מודיע 
כי מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, הסכום של התובענות 

בדיון מהיר הוגדל ל–28,000 שקלים חדשים.

ח' בשבט התשע"ו )18 בינואר 2016(
)חמ 3-730-ה2(

מיכאל שפיצר  
מנהל בתי המשפט  

ק"ת התש"ן, עמ' 966; התשנ"ג, עמ' 794; י"פ התשע"ה,  1

עמ' 3840.  

הרשאה
לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ח( לחוק החומרים המסוכנים, 
התשנ"ג-11993 )להלן - החוק(, אני מרשה לערן חקלאי לבקר 

בתפקידו  משמש  הוא  עוד  כל  האמור,  הסעיף  לפי  פנקסים 
במשרד להגנת הסביבה.

י"א בטבת התשע"ו )23 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2462(

איה פכט  
                                 ממונה לפי חוק החומרים המסוכנים

הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה

הרישוי"  "רשות  בהגדרת  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
את  עובדיה  לשמעון  אצלתי  התעבורה1  לפקודת   1 שבסעיף 
סמכויותי כרשות רישוי, לעניין תקנות 39ג)ג(, 39ד)א(, 39ה)ג(, 
91)ג(,  91)ב(,  91)א(,  90)ה(,   ,)3(86 85ב)ב(,  85א)ח(,  82)ב(,  82)א(, 
 ,350 320)ד(,  314א,  282)א()2(,   ,277 ו–)ב(,  271א)א(   ,271 92)ג(, 
360, 370ב, 372)א( ו–)ב(, 380)א(, 467)ב(, 481, 483א, 506, לתקנות 

התעבורה, התשכ"א-21961.

ח' בשבט התשע"ו )18 בינואר 2016(
)חמ 3-214(

אבנר פלור  
רשות הרישוי  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  2

הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה

הרישוי"  "רשות  בהגדרת  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
שבסעיף 1 לפקודת התעבורה1, אצלתי לרביד פאר את סמכויותי 
כרשות רישוי, לעניין תקנות 39ג)ג(, 39ד)א(, 39ה)ג(, 82)א(, 82)ב(, 
 ,271 92)ג(,  91)ג(,  91)ב(,  91)א(,  90)ה(,   ,)3(86 85ב)ב(,  85א)ח(, 
370ב,   ,360  ,350 320)ד(,  314א,  282)א()2(,   ,277 ו–)ב(,  271א)א( 
372)א( ו–)ב(, 380)א(, 467)ב(, 481, 483א, 506, לתקנות התעבורה, 

התשכ"א-21961.

ח' בשבט התשע"ו )18 בינואר 2016(
)חמ 3-214(

אבנר פלור  
רשות הרישוי  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  2

מינוי ועדה מייעצת
לפי כללי שדות התעופה )תנועה בשטח המבצעי בנמל 

התעופה בן–גוריון(, התשמ"ד-1984

שדות  רשות  לכללי  17)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בן–גוריון(,  התעופה  בנמל  המבצעי  בשטח  )תנועה  התעופה 
לדון  שתפקידה  מייעצת  ועדה  ממנה  אני  התשמ"ד-11984, 
בתלונות שהגישו מפקחים על מי שעבר על הוראות הכללים 
)כניסה  רשות שדות התעופה  כללי  הוראות  על  או  האמורים 
מקום  וממלאי  ושחבריה  התשמ"ג-21983,  מוגבלים(,  לשטחים 

חבריה, הם כמפורט להלן:

              
ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.  1

              
ק"ת התשמ"ד, עמ' 925.  1

ק"ת התשמ"ג, עמ' 1097.  2
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
19,991,000שכר כללי

35,187,000פעולות כלליות
10,307,000מפעל המים

65,485,000סך הכול הוצאות כלליות

17,027,000שכר עובדי חינוך
25,687,000פעולות חינוך
42,714,000סך הכול חינוך

3,291,000שכר עובדי רווחה
11,914,000פעולות רווחה
15,205,000סך הכול רווחה

463,000פירעון מילוות מים וביוב
8,865,000פירעון מילוות אחר

9,328,000סך הכול פירעון - מילוות

461,000הוצאות מימון
    -הוצאת בחירות

    -הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי 

גירעון נצבר
133,193,000

7,200,000  הנחות בארנונה
    -  הוצאות לכיסוי גירעון נצבר

140,393,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
140,393,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

ו' בכסלו התשע"ו )18 בנובמבר 2015(
)חמ 3-360-ה1(

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית ערד לשנת 
הכספים 2015

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

2015, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
53,547,000ארנונה כללית

300,000מפעל המים
2,513,000עצמיות חינוך
828,000עצמיות רווחה

18,751,000עצמיות אחר
75,939,000סך הכול עצמיות

14,358,000תקבולים ממשרד החינוך
והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 

החברתיים
17,500,000

1,668,000תקבולים ממשלתיים אחרים
24,403,000מענק כללי לאיזון

רמי ניר, ראש אגף מבצעי קרקע, רשות שדות התעופה - יושב ראש;

ציון שבו - ממלא מקום מנהל מרכז תיאום - חבר וממלא מקום 
יושב ראש;

מאיר רחמים, קצין בטיחות בתעבורה - חבר וממלא מקום יושב 
ראש;

נועם רוזמן - אחראי הדרכה ופרויקטים מח' בטיחות בתעבורה 
- חבר;

רשות  המשפטי,  ליועץ  בכירה  סגנית   - כהן  קרן  דין  עורכת 
שדות התעופה - חברה;

שדות  רשות  עבירות,  למניעת  היחידה  ראש  בנאש,  רונן 
התעופה - חבר;

אילן סלע - אחראי מינהלה, היחידה למניעת עבירות, רשות 
שדות התעופה - ממלא מקום חבר.

ג' בשבט התשע"ו )13 בינואר 2016(
שמואל זכאי)חמ 3-1518(  

                                       מנהל נמל התעופה בן–גוריון

 תמצית תקציב רגיל של עיריית גבעת שמואל לשנת 
הכספים 2015

לפי פקודת העיריות
 - )להלן  העיריות1  לפקודת   209 סעיף  לפי  מודיעה  אני 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
שמואל  גבעת  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  מאשרת  אני  לי2, 

לשנת הכספים 2015, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
61,955,000ארנונה כללית

10,702,000מפעל המים
2,893,000עצמיות חינוך
452,000עצמיות רווחה

17,607,000עצמיות אחר
93,609,000סך הכול עצמיות

21,608,000תקבולים ממשרד החינוך
והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 

החברתיים
8,566,000

1,052,000תקבולים ממשלתיים אחרים
2,066,000מענק כללי לאיזון

2,336,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
35,628,000סך הכול תקבולי ממשלה

3,956,000תקבולים אחרים
    -הכנסת חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
133,193,000

7,200,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

    -כיסוי מקורות הרשות בשנים הבאות
140,393,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
140,393,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההכנסות
12,200,000ארנונה כללית

6,000,000מפעל המים
100,000עצמיות חינוך
342,000עצמיות רווחה

2,200,000עצמיות אחר
20,842,000סך הכול עצמיות

24,298,000תקבולים ממשרד החינוך
והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 

החברתיים
8,598,000

937,000תקבולים ממשלתיים אחרים
12,645,000מענק כללי לאיזון

2,820,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
49,098,000סך הכול תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
    -הכנסת חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

69,940,000

3,000,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

    -כיסוי מקורות הרשות בשנים הבאות
72,940,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
72,940,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
8,721,000שכר כללי

12,530,000פעולות כלליות
3,911,000מפעל המים

25,182,000סך הכול הוצאות כלליות

14,998,000שכר עובדי חינוך
14,575,000פעולות חינוך

29,573,000סך הכול חינוך

3,151,000שכר עובדי רווחה
9,248,000פעולות רווחה
12,397,000סך הכול רווחה

1,598,000פירעון מילוות מים וביוב
561,000פירעון מילוות אחר

2,157,000סך הכול פירעון - מילוות

600,000הוצאות מימון
    -הוצאת בחירות

51,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי 

גירעון נצבר
89,940,000

3,000,000  הנחות בארנונה
    -  הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

72,940,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
3,739,000מענקים אחרים ממשרד הפנים

61,668,000סך הכול תקבולי ממשלה

2,930,000תקבולים אחרים
435,000הכנסת חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
כיסוי מקורות הרשות מהשנים הבאות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

140,972,000

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

150,972,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

3,274,000הכנסה מותנה
154,246,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
45,636,000שכר כללי

27,706,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

73,342,000סך הכול כלליות

14,876,000שכר עובדי חינוך
19,369,000פעולות חינוך
34,245,000סך הכול חינוך

5,689,000שכר עובדי רווחה
19,460,000פעולות רווחה
25,149,000סך הכול רווחה

260,000פירעון מילוות מים וביוב
7,146,000פירעון מילוות אחר

7,406,000סך הכול פירעון - מילוות

730,000הוצאות מימון
100,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי 
גירעון נצבר

140,972,000

10,000,000  הנחות בארנונה
    -  הוצאות לכיסוי גירעון נצבר

150,972,000סך הכול הוצאות בלא מותנה
3,274,000הוצאה מותנה

154,246,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

י"ב בכסלו התשע"ו )24 בנובמבר 2015(
)חמ 3-360-ה1(

אורנה הוזמן בכור  
הממונה על מחוז הדרום  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית קלנסוואה לשנת 
הכספים 2015

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

הכספים 2015, שתמציתו להלן:
__________

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

מודול בטון תעשיות )1975( בע"מ
)ח"פ 51-070221-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נועם שצ'לקה, אצל מודול 
בטון תעשיות )1975(, ת"ד 1120, קריית שדה התעופה 7010000, 

למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נועם שצ'לקה, מפרק

דבוש לוי סחר )1993( בע"מ
)ח"פ 51-188247-4(

)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 24.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לוי דבוש, אצל עו"ד רונן פריד, 

רח' פלאוט 10, רחובות 76706, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

לוי דבוש, מפרק

אשאם אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-386363-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.1.2016, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב צישלביץ, 

מרח' נחום 35, גבעת שמואל, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
    -הוצאה מותנה

72,940,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

כ"ה בכסלו התשע"ו )7 בדצמבר 2015(
)חמ 3-360-ה1(

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז  

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   2 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
 ,10/15 מס'  בישיבתה  ציון,  מבשרת  המקומית  המועצה  מינתה 
מיום ה' בתמוז התשע"ה )22 ביוני 2015(, את גזבר המועצה, יוסי 

גרשוני, למנהל הארנונה לעניין החוק האמור.

ה' בחשוון התשע"ו )18 באוקטובר 2015(
)חמ 3-265-ה2(

יורם שמעון  
ראש המועצה המקומית  

מבשרת ציון  
__________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

הודעה על מינוי יושב ראש ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בכסלו  י"ד  מיום  בישיבתה  רעננה,  עיריית  מועצת  מינתה 
התשע"ו )26 בנובמבר 2015(, את עורכת הדין שרונה לוי, ליושבת 

ראש ועדת ערר במקומה של עורכת הדין רויטל סוויד2.

כ"ב בטבת התשע"ו )3 בינואר 2016(
)חמ 3-265-ה1(

זאב בילסקי  
ראש עיריית רעננה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 5787.  2

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

התשכ"ט-1969

רישום  גוש  של  הזכויות  לוח  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
בשבט  כ"ה  ביום  הוצג  ירושלים,  נפת  ירושלים,   -  30805 מס' 
התשע"ו )4 בפברואר 2016(, למשך שלושים ימים לעיון בלשכת 
ירושלים,   ,34 יהודה  בן  רח'  ירושלים,  המקרקעין  הסדר  פקיד 
בלשכת הממונה על מחוז ירושלים, משרד הפנים, רח' שלומציון 
המלכה 1, ירושלים, ובעיריית ירושלים, מחלקת הנכסים, כיכר 

ספרא 1, ירושלים.

דניאל אוסטר  
פקיד הסדר המקרקעין  

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

אדם בן גור, מפרק

בכר יוסי - בניה ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-267992-9(

)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 25.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב בטש, מרח' דרך 

מנחם בגין 23, תל אביב, טל' 03-5662030, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב בטש, עו"ד, מפרק

אי אס טי חברה לנהול ולהשקעות בע"מ
)ח"פ 51-061221-1(

)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 26.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם לוי, מרח' הגבעה 64, 

סביון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם לוי, מפרק

קריסטל - מעליות בע"מ
)ח"פ 51-171578-1(

)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 27.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר בן הרוש, אצל עו"ד 
רונן פריד, רח' פלאוט 10, רחובות 76706, רחובות 76706, למפרק 

החברה. 

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

יעקב צישלביץ, מפרק

סגי - קו הגמר בע"מ
)ח"פ 51-270434-7(

)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 25.1.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  בני,  קובי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לינקולן 19, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

קובי בני, עו"ד, מפרק

קו הגמר 527 בע"מ
)ח"פ 51-333765-9(

)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 25.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קובי בני, מרח' כנרת 5, 

בני ברק, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

קובי בני, עו"ד, מפרק

סייטה טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-459587-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.1.2016, התקבלה החלטה 
עו"ד  אצל  גור,  בן  אדם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

רונן פריד, רח' פלאוט 10, רחובות 76706, למפרק החברה.

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

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אליעזר בן הרוש, מפרק

איי אי טי אול אינוביישן טרייד בע"מ
)ח"פ 51-516665-0(

)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 27.1.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  סלבין,  ירון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פלטין 1, ראשון לציון 75653, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון סלבין, עו"ד, מפרק

צפת בתנופה - הקרן לפיתוח וקידום בע"מ
)ח"פ 51-387509-6(

)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 31.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישראל גור, מרח' כנפי 
077- פקס'   ,02-5021440 טל'  ירושלים,  ב',  כניסה   ,24 נשרים 

3179260, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישראל גור, עו"ד, מפרק

מ.ש.ב. נאמנויות )93( בע"מ
)ח"פ 51-189520-3(

)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 
החלטה  התקבלה   ,1.2.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר כהן ששון, מרח' 

דרך מנחם בגין 11, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר כהן ששון, עו"ד, מפרק

ישראווביקס בע"מ
)ח"פ 51-419153-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.2.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
סמטת  מרח'  פילה,  עידן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הורד 9, רמת השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עידן פילה, מפרק

פופ סטור גרופ )2001( בע"מ
)ח"פ 51-316039-0(

)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 2.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס חסון, משד' משה 

שרת 1/44, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמוס חסון, מפרק

איי.טי.סי.ג'י-די איקס בע"מ
)ח"פ 51-427660-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.3.2016, בשעה 16.00, במשרד עו"ד ניר שניידרמן, 
כפר מנחם 41, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי בר, מפרק  




