
רשומות

ילקוט הפרסומים

 מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון
למוסדות ציבור הפועלים בתחום ארגוני לוחמים ותיקים 
1954   ....................................................................... )הוראת שעה(

 מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון
 בתחום מחקרים ופרסומים היסטוריים בתחום הביטחון

 של תקופת טרם הקמת המדינה, ובמורשת הגבורה
1954 של עם ישראל לדורותיו )הוראת שעה( ..........................  

 מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון
 למוסדות ציבור הפועלים בתחום סיוע לגמלאי

1955 צבא קבע )הוראת שעה(...................................................  

 

 מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון

 למוסדות ציבור הפועלים בתחום הנצחת חללים,

1956   ....... טיפול וסיוע למשפחות נספים )הוראת שעה(

 מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון

1958   .................. בתחום שיקום נכי צה"ל )הוראת שעה(

1959 מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה................................  

1959   ............................................. הודעה לפי חוק הצהרות מוות

1959 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................  

1963 הודעות מאת הציבור................................................................  

                                 עמוד             עמוד

15 בינואר 2012 6360  כ' בטבת התשע"ב



ילקוט הפרסומים 6360, כ' בטבת התשע"ב, 15.1.2012 1954

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון 
למוסדות ציבור הפועלים בתחום ארגוני לוחמים 

ותיקים )הוראת שעה(
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

התשמ"ה-11985  התקציב,  יסודות  לחוק  3א  לסעיף  בהתאם 
לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות  החוק(,   - )להלן 
מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון 
)להלן - המשרד( לתמיכה במוסדות ציבור הפועלים בתחום ארגוני 

לוחמים ותיקים.

תקנה תקציבית: 17710000/43006881.68.00002

כללי

)להלן - הוועדה( תדון  ועדת התמיכות של המשרד  1.   )א( 
במתן תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת 
ציבור  במוסדות  המדינה  מתקציב  לתמיכה  בקשות 
ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל( ובהתאם למבחנים אלה. 

וראוי  נכון  אכן  אם  שתינתן,  צריך  עצמה  התמיכה       )ב( 
לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון.

תשקול  לתמיכה,  בקשה  בכל  ולהחליט  לדון  בבואה       )ג( 
יישום  תוך  העניין,  של  נסיבותיו  כל  את  הוועדה 

שוויוני אחיד וענייני של המבחנים; 

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת       )ד( 
נסיבות  לפי  שיידרש  ככל  מקצועיות,  מידה  אמות 

העניין; הוועדה תנמק את החלטותיה. 

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של       )ה( 
בכפוף  הכול  הפעילות,  תחומי  לפי  תיעשה  המשרד 
לאמור במבחנים אלה ולחוק התקציב לשנת הכספים 

השוטפת, כפי שיפורט להלן.  

לא תינתן תמיכה שנועדה, אם במישרין ואם בעקיפין,       )ו( 
שהוסדר  בנושא  ליחיד  כספית  הנאה  טובת  להעניק 
תגמולים  כגון  בחיקוק,  ספציפי  באופן  והוגבל 

וגמלאות.

רק למטרות המצויות בתחום  תמיכת המשרד תינתן       )ז( 
אחריותו של המשרד או בזיקה לתחום אחריותו.

תנאי סף לתמיכה

להיכלל  שמבקש  לחוק,  בסעיף 3א  כהגדרתו  ציבור  מוסד  על   .2
ברשימת מקבלי התמיכה, לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן:

המוכרים,  ומחתרות  לוחמים  ארגוני  מבין  להיות   )א( 
ושהשתתפו במאבק על כינון מדינת ישראל או במלחמה 

באויב הנאצי; 

המוסד מקיים שני כנסים בשנה לפחות.  )ב( 

אופן חישוב גובה התמיכה

מוסד שיעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 2 יקבל  3.    )א( 
תמיכה בסכום קבוע של 20,000  שקלים חדשים  בשנה 
למימון פעילותו השוטפת, או סכום הקרוב לכך ככל 
האפשר בהתאם לתקציב התמיכה בתחום זה באותה 
מתקציב    20% על  יעלה  לא  זה  שסכום  ובלבד  שנה, 

פעילותו השוטפת.
__________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

 2   י"פ התשנ"ב, עמ' 2569; התשנ"ד, עמ' 4716; התשנ"ז, עמ' 1710; 

   התש"ס, עמ' 3264; התשס"א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס"ב, 
    עמ' 761; התשס"ג, עמ' 1358; התשס"ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 

  2030; התשס"ה, עמ' 330 ועמ' 1140.

יתרת הסכום העומד לחלוקה בקטגוריה זו, ככל שנותר       )ב( 
סכום כזה, תחולק בין המוסדות על פי חלקם היחסי 
בעלות הפעילות המוכחת שקיימו לרווחת החברים, 
 )80% המבחן  )משקל  וכדומה  טיולים  הרצאות,  כגון 
וחלקם היחסי בעלות הכנסים שקיימו בשנה החולפת 

)משקל מבחן 20%(. 

תחילה ותוקף

תחילתם של מבחנים אלה ביום פרסומם ותוקפם עד יום   .4
י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(.

ג' בטבת התשע"ב )29 בדצמבר 2011(
)חמ 1888—3(

  )803-35-2011-000061(
אהוד ברק  

שר הביטחון  

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון 
בתחום מחקרים ופרסומים היסטוריים בתחום 

הביטחון של תקופת טרם הקמת המדינה, ובמורשת 
הגבורה של עם ישראל לדורותיו )הוראת שעה(

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 
לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן 
משרד  של  תמיכות  כספי  לחלוקת  מבחנים  בזה  מתפרסמים 
הביטחון )להלן - המשרד( לתמיכה במוסדות ציבור העוסקים 
של  הביטחון  בתחום  היסטוריים  ופרסומים  מחקרים  בתחום 
תקופת טרם הקמת המדינה, ובמורשת הגבורה של עם ישראל 

לדורותיו:

תקנה תקציבית :17710000/43006881.68.00003

כללי

)להלן - הוועדה( תדון  ועדת התמיכות של המשרד  1.    )א( 
במתן תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת 
ציבור  במוסדות  המדינה  מתקציב  לתמיכה  בקשות 
ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל( ובהתאם למבחנים אלה. 

וראוי  נכון  אכן  אם  שתינתן,  צריך  עצמה  התמיכה  )ב( 
לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון.

תשקול  לתמיכה,  בקשה  בכל  ולהחליט  לדון  בבואה  )ג( 
יישום  תוך  העניין,  של  נסיבותיו  כל  את  הוועדה 

שוויוני אחיד וענייני של המבחנים. 

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת  )ד( 
נסיבות  לפי  שיידרש  ככל  מקצועיות,  מידה  אמות 

העניין; הוועדה תנמק את החלטותיה. 

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של  )ה( 
בכפוף  הכול  הפעילות,  תחומי  לפי  תיעשה  המשרד 
לאמור במבחנים אלה ולחוק התקציב לשנת הכספים 

השוטפת, כפי שיפורט להלן.  

__________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

 2   י"פ התשנ"ב, עמ' 2569; התשנ"ד, עמ' 4716; התשנ"ז, עמ' 1710; 

   התש"ס, עמ' 3264; התשס"א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס"ב, 
    עמ' 761; התשס"ג, עמ' 1358; התשס"ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 

  2030; התשס"ה, עמ' 330 ועמ' 1140.



1955 ילקוט הפרסומים 6360, כ' בטבת התשע"ב, 15.1.2012

לא תינתן תמיכה שנועדה, אם במישרין ואם בעקיפין,  )ו( 
שהוסדר  בנושא  ליחיד  כספית  הנאה  טובת  להעניק 
תגמולים  כגון  בחיקוק,  ספציפי  באופן  והוגבל 

וגמלאות.

רק למטרות המצויות בתחום  תמיכת המשרד תינתן  )ז( 
אחריותו של המשרד או בזיקה לתחום אחריותו.

בתנאי  אלה  מחקרים  למימון  בבקשות  ידון  המשרד  )ח( 
שלא הוגשה בקשה לתמיכה בעבורם למשרד ממשלתי 

אחר.

תנאי סף לתמיכה

ציבור, כהגדרתו בסעיף 3א לחוק )להלן - המוסד( שמבקש   .2
בתנאי  לעמוד  צריך  התמיכה,  מקבלי  ברשימת  להיכלל 

הסף המפורטים להלן:

ניתנה חוות דעת הגורם המקצועי ביחידת המוזאונים,   )1(
בארכיון צה"ל או ביחידה העוסקת במחקר היסטורי 
או  המחקר  של  הנחיצות  בדבר  בצה"ל  או  במשרד 

הפרסום; 

הרלוונטי  בתחום  לפחות  שנתיים  של  ניסיון  למוסד   )2(
לבקשת התמיכה.

חישוב ואופן חלוקת התמיכה 

עלות הפעילות כפי שהציג המוסד שמבקש תמיכה וחוות   .3
דעת הגורם המקצועי האמור בסעיף  )2()1( לגבי חשיבות 
הפעילות, ולגבי שיעור התמיכה המומלץ, שייגזר מתקציב 
לא  פעילות  בכל  התמיכה  שיעור  מקרה,  בכל  הפעילות; 
יעלה על 50%  וכן לא  יעלה על 70% מתקציב הפעילות, 

מתקציב תקנה זו.

תחילה ותוקף

תחילתם של מבחנים אלה ביום פרסומם ותוקפם עד יום   .4
י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(.

ט' בטבת התשע"ב )4 בינואר 2012(
)חמ 1888—3(

  )803-35-2011-000061(
אהוד ברק  

שר הביטחון  

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון 
למוסדות ציבור הפועלים בתחום סיוע לגמלאי צבא 

קבע )הוראת שעה(
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 
לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן 
משרד  של  תמיכות  כספי  לחלוקת  מבחנים  בזה  מתפרסמים 
הביטחון )להלן - המשרד( לתמיכה במוסדות ציבור הפועלים 

בתחום סיוע לגמלאי צבא קבע.

תקנה תקציבית: 17710000/43006891.68.00004

כללי

)להלן - הוועדה( תדון  ועדת התמיכות של המשרד  1.    )א( 
 במתן תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת 

ציבור  במוסדות  המדינה  מתקציב  לתמיכה  בקשות 
ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל( ובהתאם למבחנים אלה. 

וראוי  נכון  אכן  אם  שתינתן,  צריך  עצמה  התמיכה       )ב( 
לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון.

תשקול  לתמיכה,  בקשה  בכל  ולהחליט  לדון  בבואה       )ג( 
יישום  תוך  העניין,  של  נסיבותיו  כל  את  הוועדה 

שוויוני אחיד וענייני של המבחנים.

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת       )ד( 
נסיבות  לפי  שיידרש  ככל  מקצועיות,  מידה  אמות 

העניין;  הוועדה תנמק את החלטותיה. 

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של       )ה( 
בכפוף  הכול  הפעילות,  תחומי  לפי  תיעשה  המשרד 
לאמור במבחנים אלה ולחוק התקציב לשנת הכספים 

השוטפת, כפי שיפורט להלן.  

לא תינתן תמיכה שנועדה, אם במישרין ואם בעקיפין,       )ו( 
שהוסדר  בנושא  ליחיד  כספית  הנאה  טובת  להעניק 
תגמולים  כגון  בחיקוק,  ספציפי  באופן  והוגבל 

וגמלאות.

רק למטרות המצויות בתחום  תמיכת המשרד תינתן       )ז( 
אחריותו של המשרד או בזיקה לתחום אחריותו.

הגדרות

במבחנים אלה -  .2

"גמלאי צבא קבע" - מי שזכאי לגמלה על פי חוק שירות   
משולב[,  ]נוסח  )גמלאות(  לישראל  הגנה  בצבא  הקבע 

התשמ"ה-31985;

"מוסד ציבור" - כהגדרתו בסעיף 3א לחוק )להלן - המוסד(.  

תנאי סף לתמיכה

לתמיכה לפי מבחנים אלה, זכאי רק מוסד ציבור, שעומד   .3
בתנאי הסף המפורטים להלן: 

כל גמלאי צבא קבע יוכל להתקבל כחבר במוסד, בלא   )1(
כל הבחנה;

צבא  לגמלאי  תעסוקה  השגת  בתחום  פועל  המוסד   )2(
קבע; 

יפחת  לא  במוסד  החברים  קבע  צבא  גמלאי  מספר   )3(
מאלף; 

למוסד ותק של שנתיים לפחות;  )4(

בשנה החולפת -   )5(

גמלאי   200 של  תעסוקתם  את  הסדיר  המוסד  )א( 
צבא קבע - לכל הפחות; לעניין זה, "תעסוקה" 

- 70% משרה לפחות; 

המוסד ערך 5 סדנאות הכשרה לפחות לדורשי  )ב( 
עבודה, בהשתתפות 150 גמלאי צבא קבע. 

כספיים  ודוחות  תקציב  הצעת  למשרד  יגיש  המוסד   )6(
הכספית שלו - לעניין השגת  שמשקפים את הפעילות  

התעסוקה לגמלאי צבא הקבע. 

__________
 2   י"פ התשנ"ב, עמ' 2569; התשנ"ד, עמ' 4716; התשנ"ז, עמ' 1710; 

   התש"ס, עמ' 3264; התשס"א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס"ב, 
    עמ' 761; התשס"ג, עמ' 1358; התשס"ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 

  2030; התשס"ה, עמ' 330 ועמ' 1140.
3  ס"ח התשמ"ה, עמ' 142.

__________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.



ילקוט הפרסומים 6360, כ' בטבת התשע"ב, 15.1.2012 1956

חישוב  ואופן חלוקת התמיכה

התמיכה תחולק בין מוסדות הציבור שעמדו בתנאי הסף   .4
כאמור בסעיף 3 כמפורט להלן:

)משקל  תעסוקתם  שהוסדרה  במוסד  החברים  מספר   )1(
המבחן - 20%(;

מימון פעילות מוכחת בתחום ההשמה )משקל המבחן   )2(
;)40% -

קיום סדנאות הכשרה )משקל המבחן - 20%(;  )3(

עלות כנסים )משקל המבחן - 20%(.  )4(

תחילה ותוקף

תחילתם של מבחנים אלה ביום פרסומם ותוקפם עד יום   .5
י"ח בטבת התשע"ג )31  בדצמבר 2012(.

ג' בטבת התשע"ב )29 בדצמבר 2011(
)חמ 1888—3(

  )803-35-2011-000061(
אהוד ברק  

שר הביטחון  

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון 
למוסדות ציבור הפועלים בתחום הנצחת חללים, 

טיפול וסיוע למשפחות נספים )הוראת שעה(
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985  
לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות  החוק(,   - )להלן 
משרד  של  תמיכות  כספי  לחלוקת  מבחנים  בזה  מתפרסמים 
הביטחון )להלן - המשרד( לתמיכה במוסדות ציבור הפועלים 

בתחום הנצחת חללים, טיפול וסיוע למשפחות נספים.

תקנה תקציבית:

15500000/43006682.61.02260

15500000/43046680.61.02258

15500000/43007370.61.02257

15500000/43046550.61.02278

15500000/45106536.61.02277

כללי

ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה(, תדון  1.   )א( 
במתן תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת 
ציבור  במוסדות  המדינה  מתקציב  לתמיכה  בקשות 

ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל( ובהתאם למבחנים אלה.

וראוי  נכון  אכן  אם  שתינתן,  צריך  עצמה  התמיכה       )ב( 
לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון. 

תשקול  לתמיכה,  בקשה  בכל  ולהחליט  לדון  בבואה       )ג( 
יישום  תוך  העניין,  של  נסיבותיו  כל  את  הוועדה 

שוויוני אחיד וענייני של המבחנים.

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת       )ד( 
נסיבות  לפי  שיידרש  ככל  מקצועיות,  מידה  אמות 

העניין;  החלטת הוועדה תהיה מנומקת. 
__________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

 2   י"פ התשנ"ב, עמ' 2569; התשנ"ד, עמ' 4716; התשנ"ז, עמ' 1710; 

   התש"ס, עמ' 3264; התשס"א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס"ב, 
    עמ' 761; התשס"ג, עמ' 1358; התשס"ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 

  2030; התשס"ה, עמ' 330 ועמ' 1140.

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של       )ה( 
בכפוף  הכול  הפעילות,  תחומי  לפי  תיעשה  המשרד 
לאמור במבחנים אלה ולחוק התקציב לשנת הכספים 

השוטפת, כפי שיפורט להלן.  

לא תינתן תמיכה שנועדה, אם במישרין ואם בעקיפין,       )ו( 
שהוסדר  בנושא  ליחיד  כספית  הנאה  טובת  להעניק 

והוגבל באופן ספציפי בחיקוק, כגון תגמולים וגמלאות.

רק למטרות המצויות בתחום  תמיכת המשרד תינתן       )ז( 
אחריותו של המשרד או בזיקה לתחום אחריותו.

התמיכה תחולק לחמש קטגוריות בחלוקה על פי  האחוזים      )ח( 
המפורטים להלן.

לכל קטגוריה מהמנויות להלן נקבעו אחוזים, שיהוו      )ט( 
את שיעור ההקצבה לקטגוריה זו )מופיעים בסוגריים 

בכותרת כל קטגוריה(.

אם בשנה מסוימת לא אושרה תמיכה לאף גוף הנכלל      )י( 
בגדר קטגוריה מסוימת, או שכלל התמיכה שאושרה 
לאותה  שנקבע  מהשיעור  נמוכה  מסוימת  בקטגוריה 
קטגוריה - תוכל הוועדה להחליט על חלוקת שארית 
כספי הקטגוריה האמורה בין שאר הקטגוריות, על פי 

השיעורים המנויים בעבור כל קטגוריה.

משקלות  נקבעו  להלן  המנויות  מהקטגוריות  בחלק      )יא( 
המצוינות באחוזים ליד הקטגוריה הרלוונטית )להלן - 
משקל המבחן(; משקלות אלה מבטאים את יחס חלוקת 
באותה  תמיכה  המבקשים  המוסדות  בין  התמיכה 
קטגוריה, תוך הערכת משקלם של הנתונים המרכיבים 

את מבחן החלוקה.

הגדרות

"האגף" - אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון;  .2

"בן משפחה" ו–"חייל שנספה במערכה" - כהגדרתם בחוק   
ושיקום(,  )תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות 

התש"י-31950;

"מוסד ציבור" - כהגדרתו בסעיף 3א לחוק )להלן המוסד(.  

ארגוני משפחות שכולות )81%(

מקבלי  ברשימת  להיכלל  שמבקש  ציבור,  מוסד  על  3.   )א( 
התמיכה, לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן:

המוסד יוצר ושומר קשר עם המשפחות השכולות   )1(
והנפשי  הפיזי  והשיקום  הסיעוד  בתחום  ופועל 

שלהן;

למוסד ותק של שנתיים לפחות;  )2(

שכולה  משפחה  בן  כל  כחבר  מקבל  המוסד   )3(
המשפחה  בני  לסוג  ששייך  או  בכך  שמעוניין 
שהמוסד מטפל בו, כגון: ארגון הורים שכולים, 

בלא כל הבחנה;

מספר בני המשפחות השכולות החברים במוסד   )4(
לא יפחת מאלף;

ודוחות  תקציב  הצעת  למשרד  יגיש  המוסד   )5(
שלו;  הכספית  הפעילות  את  המשקפים  כספיים 
לכל  והנצחה  משפחות  אגף  דעת  חוות  נדרשת 
התקציב  תמיכה;  מבוקשת  שלגביה  פעילות 
יאושר תוך בדיקת הפעילות הנגזרת ובהתחשבות 

במספר החברים. __________
3  ס"ח התש"י, עמ' 162.
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אלה המבחנים לחלוקת התמיכה:     )ב( 

הסף  תנאי  על  שענו  המוסדות  בין  התמיכה  חלוקת   
היקף  פי  על  תחושב  )א(  קטן  בסעיף  המפורטים 
כאמור  האגף  דעת  חוות  ניתנה  שלגביה  הפעילות 
בסעיף קטן )א()5( - לרבות עלות הפעילות המאושרת, 

וזאת עד ל–90% מעלות הפעילות הנתמכת.

הנצחה )10%(

מקבלי  ברשימת  להיכלל  שמבקש  ציבור  מוסד  על  4.   )א( 
התמיכה, לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן:

המוסד יקים, יתחזק ויטפל בבתי יד לבנים ובאתרי   )1(
הנצחה כלליים, שאינם הנצחת יחידים;

תהיה  לא  המוסד  שבטיפול  ההנצחה  במפעלי   )2(
כל אפליה בין חללי צה"ל;

למוסד ותק של שנתיים לפחות;  )3(

תמיכה תינתן אך ורק לעניין אלמנטים הנצחתיים   )4(
באתר, ולא להקמת האתר עצמו;

המוסד יגיש למשרד תכנית פעולה רב–שנתית   )5(
ההנצחה  לאתרי  נכים  לנגישות  שתתייחס 

שבעניינם מבוקשת תמיכת המשרד;

ודוחות  תקציב  הצעת  למשרד  יגיש  המוסד   )6(
כספיים המשקפים את הפעילות הכספית שלו; 
נדרשת חוות דעת האגף  לכל פעילות שלגביה 

מבוקשת תמיכה.

אלה המבחנים לחלוקת התמיכה:      )ב( 

הסף  תנאי  על  שענו  המוסדות  בין  התמיכה  חלוקת   
היקף  פי  על  תחושב  )א(  קטן  בסעיף  המפורטים 
כאמור  האגף  דעת  חוות  ניתנה  שלגביה  הפעילות 
בסעיף קטן )א()6( - לרבות עלות הפעילות המאושרת, 

וזאת עד ל–90% מעלות הפעילות הנתמכת.

סיוע משפטי לבני משפחות שכולות )2%(

בסעיף זה - 5.   )א( 

 - הפרטי  המשפט  בתחום  ייעוץ   - משפטי"  "סיוע   
של  המיוחד  למצבן  הקשורות  בבעיות  בלבד,  אזרחי 
ומעמד  ירושה  ענייני  לרבות  השכולות,  המשפחות 

אישי.

מקבלי  ברשימת  להיכלל  שמבקש  ציבור,  מוסד  על       )ב( 
התמיכה, לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן:

שכולה  משפחה  בן  לכל  משפטי  סיוע  לתת   )1(
שמעוניין בכך, בלא כל הבחנה;

שיסתייעו  השכולות  המשפחות  בני  מספר   )2(
במוסד בשנה אחת לא יפחת ממאה;

אך  מסתייע  המוסד  המשפטי,  הייעוץ  לצורך   )3(
ורק בעורכי דין שרשומים בלשכת עורכי הדין 

בישראל;

ודוחות  תקציב  הצעת  למשרד  יגיש  המוסד   )4(
כספיים המשקפים את הפעילות הכספית שלו 
לבני  המשפטי  הסיוע  לפעילות  בהתייחס   -

משפחות שכולות.

אלה המבחנים לחלוקת התמיכה:      )ג( 

שיעמדו  הארגונים  בין  התמיכה  כספי  חלוקת   )1(
בתנאי הסף תתבצע על פי מספר בני המשפחות 

השכולות שנעזרו בשירותים שהעמיד המוסד 
בשנה הקודמת;

סכום התמיכה לא יעלה על 70% מעלות הפעילות.  )2(

פעילות רווחה למשפחות שכולות )5%(

בסעיף זה - 6.   )א( 

"פעילות רווחה" - לרבות נופשונים, קייטנות, חוגים,   
פעילויות תרבות וכיוצא  באלה, שמיועדים לבני משפחות 

שכולות.

מקבלי  ברשימת  להיכלל  שמבקש  ציבור,  מוסד  על       )ב( 
התמיכה, לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן:

הוא  שאותן  רווחה,  פעילויות  יעניק  המוסד   )1(
מנהל לכל בן משפחה, בלא כל הבחנה - זאת 

למעט שיוך צה"לי שהמוסד מתבסס עליו;

נפגעים  מחלקת  או  האגף  דעת  חוות  נדרשת   )2(
מבוקשת  שלגביה  לפעילות  אדם  כוח  באגף 

התמיכה;

ודוחות  תקציב  הצעת  למשרד  יגיש  המוסד   )3(
כספיים שמשקפים את הפעילות הכספית שלו 
- בהתייחס לפעילות שלגביה מבוקשת תמיכה; 
נדרשת חוות דעת האגף לכל פעילות שלגביה 

מבוקשת תמיכה.

אלה המבחנים לחלוקת התמיכה:      )ג( 

והערכת  המוסד,  שהציג  כפי  הפעילות  עלות   )1(
שיעור  ולגבי  הפעילות  חשיבות  לגבי  האגף 
הפעילות  מתקציב  שייגזר  המומלץ,  התמיכה 

)משקל המבחן - 50%(;

 )1( בפסקה  כאמור  המומלץ  התמיכה  שיעור   )2(
יביא בחשבון את מספר בני המשפחה שייטלו 
התמיכה  מבוקשת  שלגביה  בפעילות  חלק 

)משקל המבחן - 50%(.

פעילויות אחרות בתחום אחריותו של האגף )2%(

בסעיף זה - 7.  )א( 

"פעילות" - פעילות מיוחדת של מוסד ציבור, שניתנה   
חוות דעת לגבי נחיצותה בידי  האגף, ושאינה נכללת 
 6 עד   3 בסעיפים  המפורטות  הקטגוריות  במסגרת 

לעיל. 

מקבלי  ברשימת  להיכלל  שמבקש  ציבור,  מוסד  על       )ב( 
התמיכה, לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן: 

תהיה  התמיכה  מבוקשת  שלגביה  הפעילות   )1(
מיועדת לאוכלוסייה שמטופלת באגף; 

ודוחות  תקציב  הצעת  למשרד  יגיש  המוסד   )2(
הכספית  הפעילות  את  שמשקפים  כספיים 
מבוקשת  שלגביה  לפעילות  בהתייחס   - שלו 
כל  לגבי  האגף  דעת  חוות  נדרשת  התמיכה; 

פעילות שלגביה מבוקשת תמיכה. 

אלה המבחנים לחלוקת התמיכה:       )ג( 

הסף  תנאי  על  שענו  המוסדות  בין  התמיכה  חלוקת   
היקף  פי  על  תחושב  )ב(,  קטן  בסעיף  המפורטים 
בסעיף  כאמור  האגף  חוות  ניתנה  שלגביה  הפעילות 
קטן )ב()2( - לרבות עלות הפעילות המאושרת, וחוות 
שיעור  ולגבי  הפעילות  נחיצות  לגבי  האגף  דעת 

התמיכה המומלץ, שייגזר מתקציב הפעילות.
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נהלים

על אף האמור במבחנים אלה, אם בשנה מסוימת הוסיפה   .8
של משרד הביטחון תקציב  הממשלה לתקציב התמיכות  
והנצחה  שכולות  משפחות  לארגוני  סיוע  שייעודו  נוסף 
הצ'רקסי,  או  הדרוזי  הבדואי,  המגזר  בני  חללים  של 
תוקצה תמיכה זו לארגונים אלה ותחולק  ביניהם בהתאם 
ליחסיות הקבועה בסעיפים 3 ו–4; ובלבד שהיקף התמיכה 
התמיכה  היקף  על  יעלה  לא  אלה  מארגונים  בארגון 
את  המייצג  לארגון  להעניק  החליטה  התמיכות  שוועדת 

המספר הגדול ביותר של משפחות שכולות.

תחילה ותוקף

תחילתם של מבחנים אלה ביום פרסומם ותוקפם עד יום   .9
י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(

ג' בטבת התשע"ב )29 בדצמבר 2011(
)חמ 1888—3(

  )803-35-2011-000061(
אהוד ברק  

שר הביטחון  

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון 
בתחום שיקום נכי צה"ל )הוראת שעה(

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 
לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן 
משרד  של  תמיכות  כספי  לחלוקת  מבחנים  בזה  מתפרסמים 
הביטחון )להלן - המשרד(, לתמיכה במוסדות ציבור העוסקים 

הפועלים בתחום שיקום נכי צה"ל.

תקנה תקציבית:

16500000/43006678.62.00043

 16500000/43006558.62.00036

כללי

)להלן - הוועדה( תדון  ועדת התמיכות של המשרד  1.   )א( 
במתן תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת 
ציבור  במוסדות  המדינה  מתקציב  לתמיכה  בקשות 

ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל( ובהתאם למבחנים אלה.

וראוי  נכון  אכן  אם  שתינתן,  צריך  עצמה  התמיכה       )ב( 
לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון.

תשקול  לתמיכה,  בקשה  בכל  ולהחליט  לדון  בבואה       )ג( 
יישום  תוך  העניין,  של  נסיבותיו  כל  את  הוועדה 

שוויוני אחיד וענייני של המבחנים. 

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת       )ד( 
נסיבות  לפי  שיידרש  ככל  מקצועיות,  מידה  אמות 

העניין;  הוועדה תנמק  את החלטותיה. 

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של       )ה( 
בכפוף  הכול  הפעילות,  תחומי  לפי  תיעשה  המשרד 
לאמור במבחנים אלה ולחוק התקציב לשנת הכספים 

השוטפת, כפי שיפורט להלן. 
 __________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

 2   י"פ התשנ"ב, עמ' 2569; התשנ"ד, עמ' 4716; התשנ"ז, עמ' 1710; 

   התש"ס, עמ' 3264; התשס"א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס"ב, 
    עמ' 761; התשס"ג, עמ' 1358; התשס"ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 

  2030; התשס"ה, עמ' 330 ועמ' 1140.

לא תינתן תמיכה שנועדה, אם במישרין ואם בעקיפין,       )ו( 
שהוסדר  בנושא  ליחיד  כספית  הנאה  טובת  להעניק 
תגמולים  כגון  בחיקוק,  ספציפי  באופן  והוגבל 

וגמלאות.

רק למטרות המצויות בתחום  תמיכת המשרד תינתן       )ז( 
אחריותו של המשרד או בזיקה לתחום אחריותו.

פי  על  בחלוקה  קטגוריות  לשלוש  תחולק  התמיכה       )ח( 
האחוזים המפורטים להלן.

אם בשנה מסוימת לא אושרה תמיכה לאף גוף הנכלל       )ט( 
בגדר קטגוריה מסוימת, או שכלל התמיכה שאושרה 
לאותה  שנקבע  מהשיעור  נמוכה  מסוימת  בקטגוריה 
יתרת  חלוקת  על  להחליט  הוועדה  תוכל   - קטגוריה 
כספי הקטגוריה האמורה בין שאר הקטגוריות, על פי 

השיעורים המנויים בעבור כל קטגוריה.

למבחני  נקבעו  להלן  המנויות  מהקטגוריות  בחלק       )י( 
התמיכה משקלות המצוינות באחוזים ליד הקטגוריה 
אלה  משקלות  המבחן(;  משקל   - )להלן  הרלוונטית 
המוסדות  בין  התמיכה  חלוקת  יחס  את  מבטאים 
הערכת  תוך  קטגוריה,  באותה  תמיכה  המבקשים 

משקלם של הנתונים המרכיבים את מבחן החלוקה.

הגדרות

"האגף" - אגף שיקום נכים במשרד הביטחון;  .2

"מוסד ציבור" - כהגדרתו בסעיף 3א לחוק;  

)תגמולים  הנכים  בחוק  "נכה"  כהגדרה   - צה"ל"  "נכה   
ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[3.

מוסדות לשיקום נכי צה"ל )למעט פעילות ספורט( )95%(

מקבלי  ברשימת  להיכלל  שמבקש  ציבור,  מוסד  על  3.   )א( 
התמיכה, לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן:

נכי  שיקום  היא  המוסד  של  העיקרית  מטרתו   )1(
צה"ל;

המוסד משרת כל נכה צה"ל שפונה אליו, בלא   )2(
כל הבחנה ונגיש לכל סוגי המוגבלויות;

למוסד ותק של שנתיים לפחות בתחום שיקום   )3(
נכים;

הרפואי  והמכשור  המוסד,  של  המטפל  הסגל   )4(
הדרישות  על  יענו  בו,  שמופעל  והשיקומי 

המקצועיות שהציב האגף;

מספר נכי צה"ל שחברים במוסד, או שהמוסד   )5(
מעניק להם שירותים, לא יפחת מ–100;

ודוחות  תקציב  הצעת  למשרד  יגיש  המוסד   )6(
כספיים המשקפים את הפעילות הכספית שלו; 
נדרשת חוות דעת האגף לכל פעילות שלגביה 

מבוקשת תמיכה.

אלה המבחנים לחלוקת התמיכה:      )ב( 

הסף  תנאי  על  שענו  המוסדות  בין  התמיכה  חלוקת   
הפעילות  היקף  פי  על  תחושב  )א(  קטן  שבסעיף 
בסעיף כאמור  האגף  דעת  חוות  ניתנה   שעליה 
)א()6( - לרבות עלות הפעילות המאושרת; בכל  קטן 
מעלות   90% על  יעלה  לא  התמיכה  סכום  מקרה, 

הפעילות הנתמכת. 
__________

3  ס"ח התשי"ט, עמ' 276.
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פעילות ספורט לנכים )4%(

מקבלי  ברשימת  להיכלל  שמבקש  ציבור,  מוסד  על  4.   )א( 
התמיכה, לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן:

נחיצות  לגבי  האגף  דעת  חוות  התקבלה   )1(
הפעילות שלגביה התבקשה התמיכה;

לכל  בפעילויותיו  השתתפות  יאפשר  המוסד   )2(
נכה צה"ל שיבקש לעשות כן, בלא כל הבחנה;

למוסד ותק של שנתיים לפחות בתחום פעילות   )3(
ספורט לנכים;

בפעילות שלגביה מבוקשת תמיכה, משתתפים   )4(
50 נכי צה"ל לפחות.

אלה המבחנים לחלוקת התמיכה:      )ב( 

הציבור,  מוסד  שהציג  כפי  הפעילות  עלות   )1(
שמבקש תמיכה, וחוות דעת האגף לגבי נחיצות 
הפעילות ולגבי שיעור התמיכה המומלץ, שייגזר 

מתקציב הפעילות )משקל המבחן - 50%(;

)משקל  בפעילות  שישתתפו  הנכים  מספר   )2(
המבחן - 50%(.

פעילויות אחרות בתחום אחריותו של האגף )1%(
בסעיף זה - 5.   )א( 

"פעילות" - פעילות מיוחדת של מוסד ציבור, שניתנה   
חוות דעת לגבי נחיצותה בידי האגף, ושאינה נכללת 

במסגרת הקטגוריות המפורטות בסעיפים 3 ו–4.
מקבלי  ברשימת  להיכלל  שמבקש  ציבור,  מוסד  על  )ב( 

התמיכה, לעמוד בתנאי הסף במפורטים להלן:
תהיה  התמיכה  מבוקשת  שלגביה  הפעילות   )1(

מיועדת לאוכלוסייה שמטופלת באגף;
ודוחות  תקציב  הצעת  למשרד  יגיש  המוסד   )2(
הכספית  הפעילות  את  שמשקפים  כספיים 
מבוקשת  שלגביה  לפעילות  בהתייחס   - שלו 
כל  לגבי  האגף  דעת  חוות  נדרשת  התמיכה; 

פעילות שלגביה מבוקשת תמיכה. 
אלה המבחנים לחלוקת תמיכה:  )ג( 

הסף  בתנאי  שיעמדו  המוסדות  בין  התמיכה  חלוקת   
הפעילות  היקף  לפי  תחושב  )ב(,  קטן  בסעיף  המפורטים 
שלגביה ניתנה חוות דעת האגף כאמור בסעיף קטן )ב()2(, 
לרבות עלות הפעילות המאושרת, וחוות דעת האגף לגבי 
נחיצות הפעילות ולגבי שיעור התמיכה המומלץ, שייגזר 

מתקציב הפעילות.

תחילה ותוקף 

תחילתם של מבחנים אלה ביום פרסומם ותוקפם  עד יום   .6
י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(.

ג' בטבת התשע"ב )29 בדצמבר 2011(
)חמ 1888—3(

אהוד ברק)803-35-2011-000061(  
שר הביטחון   

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עין  והביוב  המים  תאגיד  של  הכללי  המנהל  את  ממנה  אני 

ולפקיד  הגבייה  על  לממונה  החברה(,   - )להלן  בע"מ  אפק 
גבייה, לעניין גבייתם, לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב, 
המגיעים  תשלומים  של  החוק(,   - )להלן  התשס"א-22001 
לחברה בעבור השירותים שהיא מספקת או הוצאות שהוציאה 

לפי סעיף 53 לחוק.

י"ט באלול התשע"א )18 בספטמבר 2011(
)חמ 18—3(

יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

2  ס"ח התשס"א, עמ' 545.

הודעה לפי חוק הצהרות מוות

בבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן

ת"ע 33908-11-11

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשי"ב-1952,

ובעניין: הצהרת מותו של הנספה דן רוזנבך, ת"ז 046111787,

רוזנבך,  ויהודית   ,050577527 ת"ז  רוזנבך,  יעקב  והמבקשים: 
ת"ז 051594919, מרח' קהילת פאדובה 14, תל אביב.

הודעה

בקשה   ,17.11.2011 ביום  הגישו  המבקשים,  כי  ידוע  להווי 
של  מותו  להצהרת  גן  ברמת  משפחה  לענייני  המשפט  לבית 

הנספה הנ"ל.

	 אברהם מולכו, עו"ד 	 	

     בא כוח המבקשים

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 29490-09-11

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

ובעניין פירוק חברת טוליפ גלרי בע"מ.

ליטל  עו"ד  ב"כ  ע"י  סיני,  ואורלי  דדשי  פרידה  והמבקשות: 
פקס'   ,052-347910 נייד   ,91030 ירושלים   ,3099 מת"ד  פרלמוטר, 

.077-3470910

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.9.2011, הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים,  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

1.4.2012, בשעה 11.45.

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 13.30, 

ביום 1.3.2012.

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

ליטל פרלמוטר, עו"ד  
באת כוח המבקשות  

__________
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.
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בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 37078-03-11

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

ח"פ  בע"מ,   )2001( ישראל  נכט  אילן  חברת  פירוק  ובעניין 
.51-316075-4

והמבקשת: אילת גייטפורט נגה )1982( בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד 
ירון שריזלי, מרח' מנחם בגין 7, רמת גן, 52681.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.3.2011, הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  אביב,  בתל  המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2.2.2012, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 15.1.2012.

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

ירון שריזלי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 31964-10-11

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

ובעניין פירוק חברת בסט רקורדס השקעות )2007( בע"מ, ח"פ 
51-398844-4, מרח' תפוצות ישראל 5, גבעתיים 53588.

ע"י   ,51-112091-7 ח"פ  בע"מ,  תקשורת  מרקעי  והמבקשת: 
ב"כ עו"ד א' אקסלרד ו/או ע' בארי ו/או י' זלינגר ו/או צ' אוחנה-
קפש ו/או ג' זוהר ו/או מ' בר–און ו/או ד' אקסלרד ו/או ע' צדוק-
וינגורט ו/או ד' טאובמן, מרח' בית הדפוס 12, בית השנהב, ת"ד 

34534, ירושלים 91342, טל' 02-6515777, פקס' 02-6515888.

בקשה  הוגשה   ,25.10.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 31.1.2012, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

12.00, ביום 24.1.2012.

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

ג'ואנה סאלם-זוהר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 18446-12-11

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

ח"פ  בע"מ,   )1994( הנדסה  רוטרי  חברת  פירוק  ובעניין 
,51-190973-1

מס'  רישיון   , זמני(  )מפרק  נווה  נוח  אברהם  עו"ד  והמבקש: 
35955, מרח' ביאליק 101, חולון, טלפקס' 03-9414940.

בקשה  הוגשה   ,11.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 21.2.2012, 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען: רח' הסדנא 16, חולון 58815, לא יאוחר 

משעה 12.00, ביום 7.2.2012,

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אברהם נוח נווה, עו"ד, מפרק  

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 21130-12-11

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

ח"פ  בע"מ,  טכנולוגיות  אימפלאו  חברת  פירוק  ובעניין 
,51-387825-6

ב"כ  ע"י   ,306144635 ת"ז  בלינצ'בסקי,  אלכסנדר  והמבקש: 
עו"ד אנדרי נזרצקי ו/או עו"ד דורי צ'שלר, מרח' ז'בוטינסקי 168, 

בני ברק 51360, טל' 03-6729101, פקס' 03-6729151.

בקשה  הוגשה   ,12.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 22.2.2012, 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.15.2.2012

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דורי צ'שלר, עו"ד  
בא כוח המבקש  



1961 ילקוט הפרסומים 6360, כ' בטבת התשע"ב, 15.1.2012

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פש"ר 34986-12-11

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

ח"פ  בע"מ,  גרפי  עיצוב  סדנא  ר.א.  חברת  פירוק  ובעניין 
51-170239-1, מרח' הברזל 31, רמת גן 69710.

עו"ד  ב"כ  ע"י   ,307433847 ת"ז  קרפטיאן,  אנז'לה  והמבקשת: 
ארנסט בראיה, מרח' הרצל 30, בית פרנק, ת"ד 651, אשקלון 78106, 
ernest100@013.net.il :טל' 08-6752595, פקס' 08-6750651, דוא"ל

בקשה  הוגשה   ,19.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 29.2.2012, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 15.2.2012.

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

ארנסט בראיה, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 38052-12-11

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

ובעניין פירוק חברת א.ב.ה מרפאות שיניים בע"מ, ח"פ 
,51-312977-5

והמבקשת: ג'אנה רובין, ע"י ב"כ עו"ד אורלי גליצקי ישראלי, 
מרח' מבוא גרופית 4, תל אביב.

בקשה  הוגשה   ,21.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 29.2.2012, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 22.2.2012.

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

אורלי גליצקי ישראלי, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 41992-12-11

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

ובעניין פירוק חברת מטיס קפיטל בע"מ, 

והמבקשת: אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ,  ע"י ב"כ 
עו"ד רענן קליר ו/או אלון בנימיני ו/או ארז יוסף, קליר - בנימיני, 
ממשרד עורכי דין, דרך אבא הלל סילבר 12, מגדל איילון, קומה 14, 

רמת גן 52506, טל' 03-6423540, פקס' 03-6423541.

בקשה  הוגשה   ,22.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 1.3.2012, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 23.2.2012.

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

רענן קליר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 55127-12-11

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

ובעניין פירוק חברת גרפיכץ שיווק בע"מ, ח"פ 51-442255-9,

והמבקשים: יהושוע לב גיטמן, ת"ז 036158905, ואח', כולם ע"י 
ב"כ עו"ד א"נ ורדי ו/או ר' בנין ו/או ת' קדם ו/או ד' גילר ו/או צ' 
אברג'יל, מדרך בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר. 1, רמת גן , טל' 03-7526633, 

פקס' 03-7526888.

בקשה  הוגשה   ,29.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
החברה  את  לפרק  בתל–אביב-יפו,  המחוזי  המשפט  לבית 
זו תישמע לפני בית המשפט  פירוק  וכי בקשת  הנזכרת לעיל, 

היושב בדין ביום 28.2.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

.15.2.2012

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

אביחי נ' ורדי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  



ילקוט הפרסומים 6360, כ' בטבת התשע"ב, 15.1.2012 1962

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 17419-12-11

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

ובעניין פירוק חברת מחלבנה בע"מ, ח"פ 51-167877-3.

בן רחמים- רחל  עו"ד  ב"כ  ע"י  והמבקשים: עובדי החברה, 
 ,216 יפו  רח'  דין,  עורכי  ושות'  אמסטר  יעקב  ממשרד  סובול, 

ירושלים 94383.

בקשה  הוגשה   ,11.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

21.3.2012, 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 9.00, 

ביום 6.3.2012.

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

רחל בן רחמים-סובול, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 57047-11-11

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

בע"מ,  המרכזית  החברה  סי  דבליו  סי  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-193236-0.

בר  חלי   .2  ,56204134 ת"ז  פינשטיין,  מלכה   .1 והמבקשות: 
ששת, ת"ז 27329531, 3. ציפורה קופרמן, ת"ז 69971752, ע"י ב"כ 

עו"ד שמואל פלד, מרח' מוטה גור 7, פתח תקוה.

בקשה  הוגשה   ,30.11.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

7.3.2012, 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 למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 9.00, 

ביום 28.2.2012.

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

שמואל פלד, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 48133-11-11

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

)זיניוק ושות'( בע"מ, ח"פ  ובעניין פירוק חברת לאפייט - 
.51-113655-8

והמבקשת: אילת גייטפורט נגה )1982( בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד 
ירון שריזלי, מרח' מנחם בגין 7, רמת גן 52681.

בקשה  הוגשה   ,27.11.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

15.2.2012, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 25.1.2012.

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

ירון שריזלי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 34845-12-11

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

ובעניין פירוק חברת כהן - חננאל הובלה בקירור בע"מ.

והמבקש: מרדכי לדאני, ת"ז 51797868, ע"י ב"כ עו"ד אליהו 
עמר ו/או מי מטעמו, מרח' הרברט סמואל 59, חדרה.

בקשה  הוגשה   ,19.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

11.3.2012, בשעה 9.45.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.4.3.2012

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אליהו עמר, עו"ד  
בא כוח המבקש  



1963 ילקוט הפרסומים 6360, כ' בטבת התשע"ב, 15.1.2012

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 13092-11-11

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

ובעניין פירוק חברת האומנות לבנייה ושיפוצים בע"מ, ח"פ 
.51-314719-9

ב"כ  ע"י   ,51-015307-5 ח"פ  בע"מ,  צפון  סונול  והמבקשת: 
עו"ד אופיר פדר ואח', מרח' יד חרוצים 19, אזור התעשייה פולג, 

ת"ד 699, נתניה 42107.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.11.2011, הוגשה בקשה לבית 
וכי  המשפט המחוזי בנצרת, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.3.2012, בשעה 10.00.

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 10.00, 

ביום 12.2.2012.

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

אופיר פדר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 31875-12-11

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

ובעניין פירוק חברת מוצרי השלושה - עבודות בניה ומתכת 
בע"מ, ח"פ 51-192030-8, מרח' ויצמן 130, כפר סבא 44203.

והמבקשים: בוטרוס האני ואח', ע"י ב"כ עו"ד עלי סעדי, ת"ד 
361, כפר עראבה, טלפקס' 04-6742768, נייד 054-4400716.

בקשה  הוגשה   ,18.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בנצרת, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

12.3.2012, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 8.30, 

ביום 5.3.2012.

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

עלי סעדי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 4038-12-11

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

ח"פ בע"מ,  הובלות  בכר  דניאל  חברת  פירוק   ובעניין 
51-209970-6, ת"ד 27, ניר בנים 79525.

והמבקש: יגאל בורגיקר, ת"ז 029357076, ע"י ב"כ עו"ד ארד 
יונתן, קניון גת סנטר, ת"ד 1340, קרית גת, טל' 077-3301980, פקס' 

.077-5600292

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.12.2011, הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

25.3.2012, 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משבעה ימי עבודה 

לפני תאריך הדין בבקשה עד שעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ארד יונתן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

תכלת 1 בע"מ
)ח"פ 51-463028-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,13.00 בשעה   ,29.2.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  פיתוח,  הרצליה  ב',  כניסה   ,4 החושלים  רח' 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    יובל פלדה, עו"ד, מפרק

חולצית בע"מ
)ח"פ 51-446665-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
ותמר  אמנון  ברח'   ,10.00 בשעה   ,29.2.2012 ביום  הנ"ל תתכנס 
13/2, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אודי שמע, עו"ד, מפרק
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א.ר.ע. מוקד שומרים בע"מ
)ח"פ 51-206684-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.12.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יצחק ראט, 

ת"ז 054556667, מרח' המדע 1, רחובות, 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 ראט, רו"ח, מפרק

א.ר.ע. מוקד שומרים בע"מ
)ח"פ 51-206684-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.3.2012, בשעה 16.00, ברח' המדע 1, רחובות, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

יצחק ראט, רו"ח, מפרק

תיירקס גלובל מרקט בע"מ
)ח"פ 51-396421-3(

)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 14.12.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'ק תייר, ת"ז 057318586, 

מרח' פעמונית 18, הוד השרון, 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.

ג'ק תייר, מפרק

תיירקס גלובל מרקט בע"מ
)ח"פ 51-396421-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

 ,18 פעמונית  ברח'   ,16.30 בשעה   ,1.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ג'ק תייר, מפרק

ספורטבאז )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-385521-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.3.2012, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' אחי דקר 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  4, הרצליה, לשם הגשת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    טל בר נוח, מפרק

קבוצת סים סחר בע"מ
)ח"פ 51-409603-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
כספי  עו"ד  אצל   ,11.00 בשעה   ,3.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,7 ז'בוטינסקי  רח'  ושות',  איצקוביץ 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    מרטין קליין, מפרק

פאן ים נחשולים )2000( בע"מ
)ח"פ 51-295734-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.3.2012, בשעה 9.00, אצל גולן, גולדשמידט ושות', 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,2 ויצמן  רח'  דין,  עורכי 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גדעון יהלומי, מפרק

ג'י פי אס - קולקציות יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-388169-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 4.3.2012, בשעה 12.00, אצל ב"כ המפרק, רח' 
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גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  11, רמת  תובל 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אהרון לייזר, מפרק

נכסי יונט מילניום 2002 בע"מ
)ח"פ 51-320252-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 4.3.2012, בשעה 14.00, ברח' יגאל אלון 65, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלמה אייזיק, מפרק

ספר פרסום ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-329574-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 4.3.2012, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, שד' 
רוטשילד 45-41, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף גייר, עו"ד, מפרק

אור-רן היי-טק בע"מ 
)ח"פ 51-236003-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 16.2.2012, בשעה 10.00, במשרד רו"ח אהוד 
יער, רח' ז'בוטינסקי 33, קומה 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק   של המפרק, המראה 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אהוד יער, רו"ח, מפרק

אשפרן ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-422272-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,30.10.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 

במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר רטפרן, מרח' 
הרב אשי 6, תל אביב, טל' 03-5782626, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.3.2012, בשעה 
9.00, במשרדי המפרק, רח' לח"י 11, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אשר רטפרן, מפרק

דיאמונדס מיין )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-377427-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,29.12.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
בן  עו"ד הדס  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין 

אברהם, מרח' חשון 3/6, מודיעין, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.3.2012, בשעה 
גן,  רמת  היהלומים,  בורסת  נועם,  בניין  הראל,  הדר  אצל   ,10.00
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.
                             הדס )תמם( בן אברהם, עו"ד, מפרקת

שלג שרותי ניקיון בע"מ
)ח"פ 51-465053-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  כרמל,  תומר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

025293028, למפרק החברה.

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

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

 ,11.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 19.00, במשרדי המפרק, רח' דוכיפת 3, דירה 13, גבעת זאב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    תומר כרמל, מפרק



ילקוט הפרסומים 6360, כ' בטבת התשע"ב, 15.1.2012 1966

און-מיל.ב.ס. בע"מ
)ח"פ 51-461463-5(

)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 
החלטה  התקבלה   ,26.12.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלעד כנר, ת"ז 

033505199, מרח' צאלה 17, עומר, למפרק החברה.

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

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

 ,28.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל 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.

                                    אלעד כנר, מפרק

ארתה בינה מלאכותית בע"מ
)ח"פ 51-353306-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,28.12.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מריוס זכריה, ת"ז 

013360268, מרח' אנטוקולסקי 21, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,28.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל 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.

                                    מריוס זכריה, מפרק

בשנית בע"מ
)ח"פ 51-244413-4(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  הורביץ,  משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

055354732, ממושב נוב, למפרק החברה.

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

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

 ,28.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל 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.

                                    משה הורביץ, מפרק

אילנט בע"מ
)ח"פ 51-225463-2(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.11.2011, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אילנית פסח, מרח' 
 ,052-6178120 טל'  נתיבות,  התעשייה  אזור   ,1 המלאכה  בעלי 

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 31.3.2012, בשעה 
10.00, אצל מוסרות בע"מ, 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.

                                    אילנית פסח, עו"ד, מפרקת

ד. אשור יעוץ והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-294041-2(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.12.2011, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דפנה פאר גולדברג, מרח' 

אלכסנדר ינאי 12, הרצליה, טל' 054-4769264, 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 15.4.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דפנה פאר גולדברג, מפרקת
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י.א.רביבים השקעות ותעשייה בע"מ
)ח"פ 51-185572-8(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.12.2011, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 15.4.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

ג.י.ע. חברה לבניין השקעות ויזום 1996 בע"מ
)ח"פ 51-231722-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.12.2011, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 15.4.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

אידיאל תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-371142-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,18.12.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית אלדר, מרח' 

הבבלי 27, הוד השרון, טל' 054-4515283, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18.4.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמית אלדר, מפרק

צ.י. טביב השקעות בע"מ
)ח"פ 51-210127-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,31.12.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי שמע, 
 ,050-5543636 טל'  נתניה,   ,13 ותמר  אמנון  מרח'   ,059739375 ת"ז 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.4.2012, 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.

                                    אודי שמע, עו"ד, מפרק

אי.קיו.סי מסחר ושירותים בע"מ
)ח"פ 51-145669-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,18.12.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שושנה רוזמרי 
אדומים,  מעלה   ,33 הגיתית  מרח'   ,008867152 ת"ז  אקסלרד, 

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 1.5.2012, בשעה 
16.00, אצל חיים כהן ושות' רואי חשבון, רח' עם ועולמו 3, קומה 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  ירושלים, לשם הגשת   ,4
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שושנה רוזמרי אקסלרד, מפרקת
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מדגרים בע"מ
)ח"פ 51-316042-4(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
וייס, ממועצה  ז'קלין  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי 
למפרקת   ,052-4479063 טל'  מעונה,   ,154 יוסף  מעלה  מקומית 

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 1.5.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ז'קלין וייס, מפרקת

משה סלע סלוצ'ק מדידות בע"מ
)ח"פ 51-229055-2(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוני סימון, מרח' בן 

גוריון 1, בני ברק, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.5.2012, בשעה 
8.30, 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.

                                    רוני סימון, עו"ד, מפרק

טיטו מ. ובניו בע"מ
)ח"פ 51-452444-6(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.12.2011, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 15.4.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

מוניות רכבת העיר בע"מ
)ח"פ 51-292240-2(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.12.2011, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 15.4.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

רגב פאר נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-243574-4(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.12.2011, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, 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 15.4.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת




