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הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-
מודיעים בזה ,כי לפי סעיף (6א)( )2לחוק נכסי המדינה,
התשי"א( 11951-להלן  -החוק) ,החליטה הממשלה להרשות
את נושאי המשרות באגף החשב הכללי וברשות החברות
הממשלתיות המפורטים להלן ,לייצג את הממשלה בכל
עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים  4ו– 5לחוק ,למעט
עסקאות במקרקעין ,אלא אם כן נקבעה לגביה אחרת ,בתחום
הפעילות של המשרד ותפקידו של המורשה ,עד הסכום הנקוב
לצדו ,ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות
האמורות:
.1

אגף החשב הכללי
(א) החשב הכללי או המשנה לחשב הכללי או סגן בכיר
לחשב הכללי ,לרבות עסקאות במקרקעין  -בלא הגבלה
בסכום;
(ב)

מנהל מינהל הדיור הממשלתי ,לגבי עסקאות שבתחום
פעילותו ,לרבות עסקאות במקרקעין  -בלא הגבלה
בסכום;

(ג)

מנהל מינהל הרכש הממשלתי ,לגבי עסקאות שבתחום
פעילותו  -בלא הגבלה בסכום;

(ד)

מנהל מינהל הרכב הממשלתי ,לגבי עסקאות שבתחום
פעילותו  -בלא הגבלה בסכום;

מורשים כאמור בסעיפים (1א) עד (ד)  -יחד עם חשב משרד
האוצר או בעסקאות של עד  5מיליון שקלים חדשים יחד עם
סגן חשב משרד האוצר;
מורשה כאמור בסעיף (1ח)  -יחד עם חשב משרד הפנים;
מורשה כאמור בסעיף (1ט)  -יחד עם סגן חשב מינהלת
הגמלאות;
מורשים כאמור בסעיף (2א) ו–(ב)  -יחד עם חשב משרד האוצר
או סגנו.
ההרשאות לנושאי משרה באגף החשב הכללי במשרד
האוצר וברשות החברות הממשלתיות ,שהודעות עליהן פורסמו
 בטלות.על אף האמור לעיל ,החלטת ממשלה זו אינה מבטלת את
החלטת הממשלה מס' (743חק )45/מיום ב' בסיוון התשל"ט (28
במאי  ,)1979שפורסמה בילקוט הפרסומים התשל"ט ,עמ' ,1840
ואת החלטת הממשלה מס' (374כל )88/מיום י' בסיוון התש"ם
( 5ביוני .)1960
ג' בניסן התשע"ב ( 26במרס )2012
(חמ -3-9ה)1-1
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
			

הודעה על הכרה בתוספות קבועות
לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב],
התש"ל1970-

(ה) מנהל החוב הממשלתי באגף החשב הכללי ,לגבי
עסקאות שבתחום פעילותו  -בלא הגבלה בסכום;
(ו)

ראש תחום ערבויות מדינה באגף החשב הכללי ,לגבי
ערבויות שהעמידה המדינה  -בלא הגבלה בסכום;

(ז)

מנהל מחלקת עסקאות מטבע חוץ וחוב חיצוני ,לגבי
עסקאות בתחום מטבע חוץ  -בלא הגבלה בסכום;

(ח) רכז פנים ואנרגיה ,לגבי תכניות הבראה של רשויות
מקומיות  -בלא הגבלת סכום;
(ט)
.2

מנהל מינהלת הגמלאות ,לגבי עסקאות בתחום פעולת
גמלאות  -בלא הגבלה בסכום.

רשות החברות הממשלתיות

א .מודיעים בזה ,כי לפי סעיף  8לחוק שירות המדינה (גמלאות)
[נוסח משולב] ,התש"ל ,11970-ולפי המלצת ועדת השירות,
החליטה הממשלה להכיר בתוספות המפורטות להלן
למי שמתקיימים בו התנאים המפורטים בצדן ,כתוספות
קבועות:
()1

תוספת סנגור ציבורי ארצי  -לעובד שערב פרישתו שימש
כסנגור הציבורי הארצי בסנגוריה הציבורית שבמשרד
המשפטים;

()2

תוספת פשיעה חמורה  -המשולמת לעובדים
המועסקים בפעילות בתחום הפשיעה החמורה
ביחידות החקירות באגף מכס ומע"מ ברשות המסים,
ואשר התקיימו בהם ערב פרישתם מהשירות תנאי
הזכאות לתשלום התוספת כאמור בסעיף  5להסכם
קיבוצי בין ממשלת ישראל לבין הסתדרות העובדים
הכללית החדשה והסתדרות עובדי המדינה מיום ב'
באדר א' התשע"א ( 6בפברואר ;)2011

()3

תוספת רפורמה ב'  -המשולמת לעובדים המועסקים
בשירות המדינה באגף מס הכנסה ברשות המסים ואשר
התקיימו בהם ערב פרישתם מהשירות תנאי הזכאות
לתשלום התוספת כאמור בסעיף  7.3להסכם קיבוצי
בין ממשלת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית
החדשה מיום ט"ז באב התשס"ט ( 6באוגוסט .)2009

(א) מנהל רשות החברות הממשלתיות ,לגבי עסקאות
בתחום פעולתה של הרשות ,למעט עסקאות בנוגע
לזכויות בחברות  -בלא הגבלה בסכום;
(ב)

סגן מנהל רשות החברות הממשלתיות  -פיקוח ,לגבי
עסקאות בתחום פעולתה של הרשות ,למעט עסקאות
בנוגע לזכויות בחברות  -עד סכום של  500,000שקלים
חדשים;

(ג)

מנהל רשות החברות הממשלתיות ,לגבי עסקאות
בנוגע לזכויות בחברות  -בלא הגבלה בסכום;

(ד)

סגן מנהל רשות החברות הממשלתיות  -מנהל יחידת
ההפרטה ,לגבי עסקאות בנוגע לזכויות בחברות -
בלא הגבלה בסכום.

כל מורשה כאמור יחתום יחד עם החשב הכללי או המשנה
לחשב הכללי או סגן בכיר לחשב הכללי ,או -
מורשים כאמור בסעיף (1א)  -יחד עם חשב משרד ממשלתי
או יחידת סמך או יחד עם החשבונאי הראשי בחשב הכללי או
יחד עם חשב מטה החשב הכללי;
___________
 1ס"ח התשי"א ,עמ' .52

4746

ב .האמור בסעיף א' להחלטה זו יחול גם לגבי מי שפרש
לקצבה לפני מועד קבלת החלטה זו ,והיה זכאי לתוספת
זו ערב פרישתו ,לפי המועדים המפורטים להלן או ממועד
פרישתו לקצבה ,לפי המאוחר:
( )1לגבי תוספת סנגור ציבורי ארצי  -החל בקצבת חודש
יוני ;2010
___________
 1ס"ח התש"ל ,עמ' .65
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()2

לגבי תוספת פשיעה חמורה  -החל בקצבת חודש
ספטמבר ;2010

()3

לגבי תוספת רפורמה ב'  -החל בקצבת חודש ינואר
.2010

כ"ה באדר התשע"ב ( 19במרס )2012
(חמ -3-292ה)1
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
			

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי לפי סעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -חוק המינויים) ,ועל פי
הצעת ועדת שירות המדינה מס'  349מיום כ"א בשבט התשע"ב
( 14בפברואר  ,)2012החליטה הממשלה לפטור מחובת מכרז
פומבי לפי סעיף  19לחוק המינויים את משרת רשם האגודות
השיתופיות במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה ,בתנאי
שיקוים הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים ,שעקרונות
פעולתה נקבעו בהחלטות הממשלה ,כפי שפורסמו בהודעה
בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז פומבי,2
ואשר הרכבה יהיה כדלקמן:
( )1המנהל הכללי של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה או
נציגו  -יושב ראש;
( )2נציב שירות המדינה או נציגו  -חבר;
( )3המשנה ליועץ המשפטי לממשלה או נציגו  -חבר;
( )4המנהל הכללי של משרד המשפטים או נציגו  -חבר;
( )5איש אקדמיה בעל מומחיות בתחום פעילותו של רשם
האגודות השיתופיות ,שימונה על ידי נציב שירות המדינה
בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד התעשייה
המסחר והתעסוקה.
כ"ז בניסן התשע"ב ( 19באפריל )2012
(חמ )3-274
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
		
___________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשס"ט ,עמ' .87
 2י"פ התשס"ג ,עמ'  400ועמ' .712

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ועל פי הצעת ועדת
שירות המדינה ,החליטה הממשלה לפטור מחובת מכרז פומבי
לפי סעיף  19לחוק את משרת נציב קבילות שוטרים וסוהרים,
בתנאי שיקוים לגביה הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים,
שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטות הממשלה אשר פורסמו
בהודעה בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז
פומבי ,2ואשר הרכבה יהיה כדלקמן:

( )4קצין בדרגת גונדר ומעלה בדימוס ,שימונה על ידי נציב
שירות המדינה בהתייעצות עם המנהל הכללי של המשרד
לביטחון הפנים;
( )5קצין בדרגת ניצב ומעלה בדימוס ,שימונה על ידי נציב
שירות המדינה בהתייעצות עם המנהל הכללי של המשרד
לביטחון הפנים.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף (20ב) בתקנון לעבודת
הממשלה.
כ"ז בניסן התשע"ב ( 19באפריל )2012
(חמ )3-274
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
			

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי לחוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן -החוק) ,ועל פי הצעתה של
ועדת שירות המדינה ,החליטה הממשלה להתיר ,באופן חד–
פעמי ובתנאים שיפורטו להלן ,לפטור משרות במטה היישום
להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב ,כפי שיפורטו להלן,
מחובת מכרז פומבי לפי סעיף  19לחוק:
( )1המשרות הן:
(א) ראש אגף בכיר "מידע קהילה";
(ב)

ראש אגף בכיר "תכנון מדיניות";

(ג)

ראש אגף בכיר "קשרי ממשל";

(ד)

ראש תחום בכיר "לפיתוח וצמיחה כלכלית";

(ה) מרכז אחד מתוך אגפי המטה;
( )2המשרד יפרסם בפומבי באתר האינטרנט של נציבות שירות
המדינה ,ושל משרד ראש הממשלה על יחידות הסמך שלו
(תפוצת מכרז פנימי) ,למשך  7ימים את דבר איוש המשרות
בפטור ממכרז; בפרסום יודגש כי מדובר באיוש המשרות
למשך תקופה של  4שנים;
( )3מיון ראשוני של המועמדים ייעשה על ידי נציג משרד
ראש הממשלה ,ראש מטה היישום ונציג נציבות שירות
המדינה (להלן  -הרכב ועדת הבוחנים); לאחר המיון
הראשוני ,לפחות  3מבין המועמדים לכל תפקיד ,ייבחנו
בפני הרכב ועדת הבוחנים.
כ"ז בניסן התשע"ב ( 19באפריל )2012
(חמ )3-274
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
		
___________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשס"ט ,עמ' .87

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-

( )1המנהל הכללי של המשרד לביטחון פנים או נציגו  -יושב ראש;

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,בהמשך להחלטת

( )3היועץ המשפטי לממשלה או נציגו;

___________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשס"ט ,עמ' .87

( )2נציב שירות המדינה או נציגו;
___________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשס"ט ,עמ' .87
 2י"פ התשס"ג ,עמ'  400ועמ' .712

ילקוט הפרסומים  ,6433כ"ט בסיוון התשע"ב19.6.2012 ,
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הממשלה מס'  2290מיום כ"א בתשרי התשע"א ( 29בספטמבר
( )2010להלן  -החלטת הממשלה) ,אשר פורסמה בילקוט
הפרסומים התשע"א ,עמ'  ,794ועל פי הצעות ועדת שירות
המדינה ,החליטה הממשלה לקבוע כי:
( )1המועד שנקבע בהחלטת הממשלה יוארך עד למועד
סגירת מינהלת "תנופה" (להלן  -המינהלה);
( )2המינוי למשרת מנהל המינהלה יהיה טעון את חוות
דעתה של ועדת המינויים שליד נציבות שירות המדינה,
שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטת הממשלה מס' 345
מיום ד' בתשרי התש"ס ( 14בספטמבר  )1999ובסעיף 11.96
לתקשי"ר;
( )3המינוי למשרות המשנה למנהל המינהלה וסגן למנהל
המינהלה ,יהיה מותנה בקבלת חוות דעת ועדה מקצועית,
שתבחן את כישורי המועמד; הרכב הוועדה יהיה נציג
משרד ראש הממשלה ,נציג נציבות שירות המדינה ונציג
ציבור מבין נציגי הציבור בוועדות הבוחנים למכרזים
בשירות המדינה.
כ"ז בניסן התשע"ב ( 19באפריל )2012
(חמ )3-274
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
			

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ועל פי הצעת ועדת
שירות המדינה ,החליטה הממשלה לקבוע כי עד להקמת הרשות
הארצית לכבאות והצלה ,הוראת סעיף  19לחוק לא תחול על
מינוי כבאים ועובדים ,אשר מועסקים באיגודי ערים אשר
הוקמו לפי צו איגודי ערים (שירותי כבאות) ,התשכ"א,21961-
או ברשות מקומית שהיא בעלת מחלקה לשירותי כבאות אשר
אחראית על תחום שירותי הכבאות בתחום שיפוטה ,למשרות
במינהלה להקמת מערך הכבאות הארצי במשרד לביטחון הפנים
(להלן  -המינהלה) ,אשר אושרו על ידי נציבות שירות המדינה.
הודעה על משרה פנויה במינהלה תפורסם בין כלל הכבאים
ועובדי איגודי הערים ועובדי המחלקות לשירותי כבאות ברשויות
המקומיות ,אשר יהיו רשאים להגיש את מועמדותם למשרה,
בכפוף לתנאי הסף של המשרה.

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ובהמשך להחלטת
הממשלה מס'  1244מיום כ"ב בטבת התשע"ב ( 17בינואר
 )2012בנושא "צוערים לשירות המדינה" ,ועל פי הצעת ועדת
השירות ,החליטה הממשלה לקבוע כי חובת המכרז לפי סעיף
 19לחוק לא תחול על משרות בתכנית הצוערים לשירות
המדינה (להלן  -התכנית).
הפטור ממכרז מותנה בהליך מיון שייקבע בנוהל שיאושר
על ידי נציב שירות המדינה ,ושיכלול ,בין השאר ,פרסום
פומבי לציבור הרחב על התכנית ,קיום הליכי איתור ומיון
של המועמדים לתכנית וקיום בחינות נציבות שירות המדינה,
מרכזי הערכה ובחינות נוספות ,כפי שייקבע על ידי נציבות
שירות המדינה.
המועמדים שיתמודדו על המשרות בתכנית יחויבו לעמוד
בפני ועדת בוחנים בהרכב הזה :נציב שירות המדינה ,המנהל
הכללי של משרד ראש הממשלה והממונה על אגף התקציבים
במשרד האוצר או נציגיהם .נציב שירות המדינה יהיה רשאי
למנות שני חברים נוספים לוועדת הבוחנים ,אחד מהאקדמיה
והשני נציג ציבור.
י"ח באייר התשע"ב ( 10במאי )2012
(חמ )3-274
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
		
___________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשס"ט ,עמ' .87

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ולפי הצעת ועדת
שירות המדינה ,החליטה הממשלה להתיר מינוי למשרות
במטה הקיברנטי הלאומי במשרד ראש הממשלה (להלן -
המטה) ,המאופיינות בהיבטים ביטחוניים ומודיעיניים ,שלהן
נדרשת התאמה ביטחונית ואשר לא ניתן לפרסמן בפומבי
משיקולי ביטחון בפטור מחובת מכרז הקבועה בסעיף  19לחוק;
רשימת המשרות שעליהן יחול הפטור תאושר בידי נציבות
שירות המדינה ,לאחר חוות דעת ראש המטה.

הליך המינוי ייעשה באמצעות ועדת בוחנים בת חמישה
חברים ,בהרכב כדלקמן:

הליך המיון למשרות המטה הפטורות ממכרז מפורט
בהחלטת הממשלה השמורה במזכירות הממשלה.

( )1המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים או נציגו -
יושב ראש;

כ"ח באייר התשע"ב ( 20במאי )2012
(חמ )3-274
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
		
___________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשס"ט ,עמ' .87

( )2נציב שירות המדינה או נציגו;
( )3נציב כבאות והצלה או נציגו;
( )4סגן המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים או נציגו;
( )5נציג הסתדרות עובדי המדינה.
כ"ז בניסן התשע"ב ( 19באפריל )2012
(חמ )3-274
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
		
___________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשס"ט ,עמ' .87
 2ק"ת התשכ"א ,עמ' .1918
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הסמכה
לפי חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) ,התשי"ד1954-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (30א) לחוק למניעת הסתננות (עבירות
ושיפוט) ,התשי"ד ,11954-אני מסמיך בזה את בעלי התפקידים
שלהלן לרבות מי שממלאים תפקידים אלה בפועל כחליפיהם,
לצוות בכתב על גירושו של מסתנן ,לפי החוק האמור:
___________
 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;160התשע"ב ,עמ' .119

ילקוט הפרסומים  ,6433כ"ט בסיוון התשע"ב19.6.2012 ,

מפקד אוגדת עזה

מחוזות השיקום:

סגן מפקד אוגדת עזה

מחוז שיקום נכים תל אביב  -דרך יעקב דורי ,ת"ד  ,931קרית
אונו :55108

מפקד עוצבת אדום
סגן מפקד עוצבת אדום
מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה
מפקד חטיבת שגיא
מפקד חטיבת אילת
מפקד חטיבת ערבה
תוקפו של צו הגירוש לפי הסמכה זו יהיה למשך  90ימים.
כ' בסיוון התשע"ב ( 10ביוני )2012
(חמ )3-2661
אהוד ברק
			
שר הביטחון
			

הודעה על מינוי קצין תגמולים
לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב]
בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הנכים (תגמולים
ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב] ,1מיניתי את הרשומים
להלן לקציני תגמולים לעניין החוק האמור:
היחידה לתביעות וקביעת זכאות:
יהודית דויטש ,ת"ז 65082521
דפנה שטורמן ,ת"ז 55956221
אריקה לזר ,ת"ז 052056454
אביאלה ממון ,ת"ז 53470696

רחל נתן ,ת"ז 50514330
יעל שומן ,ת"ז 064435795
נאוה שניאור ,ת"ז 51673481
מחוז שיקום נכים דן  -דרך יעקב דורי ,ת"ד  ,928קריית אונו,
:55108
שלמה ז'ולטי ,ת"ז 50288380
שרית קדרון ,ת"ז 023063498
סימה ברקוביץ ,ת"ז 059701995
מחוז שיקום נכים חיפה  -רח' המלך דוד  ,44נווה דוד ,חיפה,
:35421
מרדכי אסיאג ,ת"ז 052176074
יעל אלימלך ,ת"ז 057384901
חנה וינשטיין ,ת"ז 053316931
מחוז שיקום נכים רחובות  -רח' מרשוב  ,5רחובות :76448
מנוחה הלפרן ,ת"ז 53551172
אסנת שרעבי ,ת"ז 24256943
ענת אבני בנאי ,ת"ז 40687246
מחוז שיקום נכים ירושלים  -רח' בית"ר  ,2ירושלים :93386

אפרת אליה ,ת"ז 13246400

דן שגב ,ת"ז 057754251

דליה דניאל ,ת"ז 57987109

רחל אגאי ,ת"ז 032069692

אריאלה כריסי ,ת"ז 5220467

מיכל אזולאי ,ת"ז 028532216

שרה משעל ,ת"ז 51759314
גילה סרור ,ת"ז 22508626

מחוז שיקום נכים באר שבע  -רח' סוקולוב  ,14באר שבע:

אסתר כהן ,ת"ז 22294011

דליה מימון ,ת"ז 056013428

לאה רוזנברג ,ת"ז 09053901

שנטל כהן ,ת"ז 68133743
מירי בן חמו ,ת"ז 5585520

היחידה לתגמולים והטבות:
ישראל שרון ,ת"ז 069736098
שי בכר ,ת"ז 055489645
טלי אלקיים ,ת"ז 22528673
אסתר שינברגר ,ת"ז 067202267
היחידה הארצית לשירותי שיקום:
זאב ויסמן ,ת"ז 67532911
אורה נורי ,ת"ז 64511868
___________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .276

ילקוט הפרסומים  ,6433כ"ט בסיוון התשע"ב19.6.2012 ,

מחוז שיקום נכים טבריה  -דרך נצרת ,בניין המשטרה ,ת"ד
 ,773טבריה:
שלמה גרופר ,ת"ז 058746314
משה מאיר ,ת"ז 069884211
מדינה אברהם ,ת"ז \055265458
כל המינויים הקודמים של קציני תגמולים לעניין החוק
האמור  -בטלים.
כ' בניסן התשע"ב ( 12באפריל )2012
(חמ -3-42ה)1
אהוד ברק
			
שר הביטחון
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הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות

החברים שמתוכם ייקבעו מותבי הוועדות הפסיכיאטריות
המחוזיות לילדים ולנוער:

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  24לחוק
טיפול בחולי נפש ,התשנ"א ,11991-מיניתי את המפורטים
להלן לרשימת החברים שמתוכם ייקבעו מותבי הוועדות
הפסיכיאטריות המחוזיות:

במחוזות ירושלים והדרום
לרשימת רופאים בעלי תואר מומחה בפסיכיאטריה של הילד
והמתבגר:
ד"ר משה לכיש ,ת"ז 022877286
ד"ר גל מאירי ,ת"ז 057541997

לרשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה שהגישה
ההסתדרות הרפואית:

לרשימת פסיכולוגים בעלי תואר מומחה בפסיכולוגיה חינוכית
שערכה מועצת הפסיכולוגים:

לפי חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א1991-

במחוזות ירושלים והדרום

ד"ר אנדרי מרום ,ת"ז 015706625
ד"ר אברהם קריץ ,ת"ז 006779581
ד"ר קטרינה פרולוב ,ת"ז 304365992
במחוזות תל אביב והמרכז
לרשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה שהגישה
ההסתדרות הרפואית:
ד"ר אנדרי מרום ,ת"ז 015706625
ד"ר אברהם קריץ ,ת"ז 006779581
במחוזות חיפה והצפון
לרשימת המשפטנים שערך שר המשפטים:
עו"ד מרים ברוך ,ת"ז 005454897
לרשימת הפסיכיאטרים בשירות המדינה:
ד"ר אינה סלבוטסקי ,ת"ז 320837495
ד"ר אלכסנדר זוסמנוביץ ,ת"ז 011351947
ד"ר אלין רוזנצוויג ת"ז 316746999
ד"ר סבטלנה פוסטלניק ,ת"ז 303861397
ד"ר אילנית אייזקס ,ת"ז 022426613
ד"ר פאינה פל ,ת"ז 309426864
ד"ר סבטלנה אפשטיין ,ת"ז 316906999
לרשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה שהגישה
ההסתדרות הרפואית:
ד"ר אברהם קריץ ,ת"ז 006779581
ההודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות 2תתוקן
לפי זה.
י"ג בניסן התשע"ב ( 5באפריל )2012
(חמ )3-230
בנימין נתניהו
			
ראש הממשלה ושר הבריאות
___________
 1ס"ח התשנ"א ,עמ' .58
 2י"פ התשנ"א ,עמ'  ;3612התשע"ב ,עמ' .3452

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות
מחוזיות לילדים ולנוער
לפי חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א1991-
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 24א לחוק טיפול
בחולי נפש ,התשנ"א ,11991-מיניתי את הרשומים להלן לרשימת
___________
 1ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;58התשנ"ה ,עמ' .319
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קורה פוקסמן סלע ,ת"ז 015106701
אריאל אלון ,ת"ז 024213274
לרשימת פסיכולוגים בעלי תואר מומחה בפסיכולוגיה קלינית
שערכה מועצת הפסיכולוגים:
אביתר מיכאליס ,ת"ז 009470147
בר שדה נעמה ,ת"ז 051439552
חיה טרטקטבסקי ,ת"ז 042206961
קורה פוקסמן סלע ,ת"ז 015106701
במחוזות תל אביב והמרכז
לרשימת פסיכולוגים בעלי תואר מומחה בפסיכולוגיה חינוכית
שערכה מועצת הפסיכולוגים:
קורה פוקסמן סלע ,ת"ז 015106701
אריאל אלון ,ת"ז 024213274
מאיר בוכנר ,ת"ז 09286626
לרשימת פסיכולוגים בעלי תואר מומחה בפסיכולוגיה קלינית
שערכה מועצת הפסיכולוגים:
אביתר מיכאליס ,ת"ז 009470147
ארנונה זהבי ,ת"ז 069290039
נעמה בר שדה ,ת"ז 051439552
חיה טרטקטבסקי ,ת"ז 042206961
קורה פוקסמן סלע ,ת"ז 015106701
אביבה קפלנסקי ,ת"ז 014455265
במחוזות חיפה והצפון
לרשימת המשפטנים שערך שר המשפטים:
עו"ד מרים ברוך ,ת"ז 005454897
לרשימת פסיכולוגים בעלי תואר מומחה בפסיכולוגיה חינוכית
שערכה מועצת הפסיכולוגים:
אריאל אלון ,ת"ז 024213274
מאיר בוכנר ,ת"ז 09286626
אלון נוימן ,ת"ז 059151639
שושנה אייזן ,ת"ז 51586139
נעם קמפ ,ת"ז 6970867
לרשימת פסיכולוגים בעלי תואר מומחה בפסיכולוגיה קלינית
שערכה מועצת הפסיכולוגים:
אביתר מיכאליס ת"ז 009470147
נעמה בר שדה ,ת"ז 051439552

ילקוט הפרסומים  ,6433כ"ט בסיוון התשע"ב19.6.2012 ,

ברכה קופצ'ק ,ת"ז 69331502

פליקס פיינשטיין ,ת"ז 304360761

איילה הלוי ,ת"ז 56356280

רמי פלג ,ת"ז 038241303

חיה טרטקטבסקי ,ת"ז 042206961

ניסים צרור ,ת"ז 055435036

ההודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות לילדים
ולנוער 2תתוקן לפי זה.
י"ג בניסן התשע"ב ( 5באפריל )2012
(חמ )3-230
בנימין נתניהו
			
ראש הממשלה ושר הבריאות
___________
 2י"פ התשנ"ו ,עמ'  ;597התשע"ב ,עמ' .3452

מינוי מפקחי הגנת הסביבה
לפי חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה),
התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק הגנת הסביבה (סמכויות
פיקוח ואכיפה) ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני ממנה את
עובדי המשרד להגנת הסביבה שלהלן ,אשר עומדים בתנאים
הקבועים בסעיף  4לחוק ,למפקחי הגנת הסביבה ,לעניין הסמכויות
המפורטות בחוק:
חיים אלבז ,ת"ז 058294570
תומר אליהו ,ת"ז 039033444
ברק אלפי ,ת"ז 023948292
רונן אלקלעי ,ת"ז 57067597
חגי בלכנר ,ת"ז 022672976
ראובן בן–סימון ,ת"ז 056372592
איילת בן–ציון ארד ,ת"ז 024538555
יוסי בר ,ת"ז 024968471
תום גרוסמן ,ת"ז 025707001
רפי דבש ,ת"ז 54235544
ינאי היערי ,ת"ז 054709944
רועי הראל-זיני ,ת"ז 025347899
ארז הררי ,ת"ז 033456203
אורן וייט ,ת"ז 032421646
ראמי חמוד ,ת"ז 025998964
דודי יאסי ,ת"ז 056833676
רומן יוניטר ,ת"ז 311974315
יניב יפת ,ת"ז 025412818
אמיר לוין ,ת"ז 004205449
מישל מור–יוסף ,ת"ז 022098479
עבד מחאמיד ,ת"ז 059418640
אייל מילס ,ת"ז 058362260
גיא נחושתן ,ת"ז 025015066
גבריאל סנקר ,ת"ז 031893365
אגואד עבד לטיף ,ת"ז 023283559
רם עברי ,ת"ז 053493961
שגיא עזאני ,ת"ז 028135655
___________
 1ס"ח התשע"א ,עמ' .738

ילקוט הפרסומים  ,6433כ"ט בסיוון התשע"ב19.6.2012 ,

ואיל קבלאן ,ת"ז 32740490
כאמל קזאמל ,ת"ז 059326025
שלום קעטבי ,ת"ז 52267549
ענת רז ,ת"ז 55484224
זיו שחר ,ת"ז 024961955
הדר תיכון ,ת"ז 058830027
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המתמנים משמשים
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.
ב' באייר התשע"ב ( 24באפריל )2012
(חמ )3-4319
גלעד ארדן
			
השר להגנת הסביבה
		

מינוי וצו מיוחד
לפי פקודת האגודות השיתופיות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת האגודות השיתופיות
(להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את עורכת הדין מארי קושניר-
הררי ,ת"ז  ,011074176לעוזרת רשם האגודות השיתופיות (להלן
 הרשם) ,ומקנה לה את סמכויות הרשם לפי הפקודה לענייןסעיפים  43 ,26 ,)2(14 ,7עד  46 ,45עד  52 ,50ו– 53לפקודה וכן
לעניין תקנות 28א עד  29לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות
האגודה) ,התשל"ה ,21975-תקנות (5א)( )2ו– 6לתקנות האגודות
השיתופיות (חברות) ,התשל"ג ,31973-וכל סמכויות הרשם לפי
תקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים) ,התשל"ב-
.41972
1

י"ג בסיוון התשע"ב ( 3ביוני )2012
(חמ )3-983
שלום שמחון
			
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
___________
 1חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .336
 2ק"ת התשל"ה ,עמ' .1366
 3ק"ת התשל"ג ,עמ' .872
 4ק"ת התשל"ב ,עמ' .746

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית קרית אונו
לפי תקנות המועצות הדתיות היהודיות (חילופי גברי),
התשכ"ז1966-
בהתאם לתקנה  4לתקנות המועצות הדתיות היהודיות
(חילופי גברי) ,התשכ"ז ,11966-אני מודיע כי יחיאל פרץ ,ת"ז
 ,058827122מונה לחבר המועצה הדתית קרית אונו 2במקום צבי
קורן ,ת"ז .051087211
תוקף המינוי מיום ב' בסיוון התשע"ב ( 23במאי .)2012
ב' בסיוון התשע"ב ( 23במאי )2012
(חמ )3-140
יעקב מרגי
			
השר לשירותי דת
___________
 1ק"ת התשכ"ז ,עמ' .135
 2י"פ התש"ע ,עמ' .3289
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הודעה בדבר קיצור עונת צריכת החורף
לפי חוק המים ,התשי"ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1בתוספת השנייה לחוק המים,
התשי"ט ,11959-אני קובע כי תקופת "עונת צריכת החורף" לשנת
התשע"ב לא תחול לגבי התקופה שתחילתה ביום ה' בכסלו
התשע"ב ( 1בדצמבר  )2011וסיומה ביום ח' בניסן התשע"ב (31
במרס .)2012
ט"ו באייר התשע"ב ( 7במאי )2012
(חמ )3-3697
אלכסנדר קושניר
		
מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב
___________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ח ,עמ' .860

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח
חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים המפורטים להלן
אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב אליפלט מחלת הניוקסל:
מושב אליפלט ,עמיעד ,איילת השחר ,משמר הירדן ,כפר
הנשיא ,חצור הגלילית ,מחניים ,צפת ,קדרים ,חוקוק ,כחל ,כפר
שמאי ,דלתון ,וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של  10ק"מ ממושב
אליפלט.
כ"ג בסיוון התשע"ב ( 13ביוני )2012
(חמ )3-126
נדב גלאון
			
מנהל השירותים הווטרינריים
___________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' מק12941/
שם התכנית :הרחבת שתי יחידות דיור קיימות עד
ל– 120מ"ר כל אחת תוך שינוי החלוקה הפנימית,
ותוספת גלריה ,רחוב בן שטח  ,3ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה ,מחוז ירושלים ,מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מק/
 ,"12941שינוי וכפיפות לתכניות .856 ,62
סוג התכנית :שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של
תכנית מפורטת.
סוג איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות .יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות
קודמות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .שכונת
מרכז העיר .רחוב בן שטח  .3גוש( 30036 :לא מוסדר) ,חלקה.14 :
הכל בהתאם לגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
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מטרת התכנית :הרחבת שתי יח"ד ,עד  120מ"ר כל אחת,
לפי סעיף 62א(א) 12לחוק התכנון והבנייה ,על ידי שינוי
החלוקה הפנימית ותוספת גלריה.
עיקרי הוראות התכנית .1 :א .התרת שינויים פנימיים במפלס
 ,+4.80על ידי חלוקתו מחדש לשתי יח"ד (בהתאם למס' יחידות
הדיור הקיימות בקומה) .ב .קביעת בינוי לתוספת קומת גלריה
במפלס  +7.14לצורך הרחבת שתי יח"ד כאמור ,הכל בהתאם
לנספח הבינוי ,מודגש בזה כי שטח כל יחידת דיור לא עולה על
 120מ"ר .2 .קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור .3 .קביעת הגדלת
שטחי הבנייה ליחידות דיור מס'  4ו– 5וקביעתם ל– 120מ"ר כל
אחת .4 .קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות בנייה כאמור.
 .5קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 .6קביעת הוראות בגין קירות /מבנה/מעקות/גגונים להריסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1קומה  ,4ירושלים,
טל'  .02-6296811המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טל' .02-6290203
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מק6743/ב
שם התכנית :הרחבות יחידות דיור בשטח שאינו
עולה על  120מ"ר לכל יחידת דיור ,ברחוב
אשר גולאק  ,15נוה יעקב ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' מק6743/ב" ,שינוי וכפיפות לתכניות 3907 ,3907 ,62א.1713 ,
סוג התכנית :שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של
תכנית מפורטת.
סוג איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' נווה
יעקב ,רח' אשר גולאק  ,15קואורדינטה  ,223.110 :Xקואורדינטה
 ;638.900 :Yגוש ( 30645מוסדר/רשום) ,חלקה  .11הכל לפי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :הרחבת יחידות דיור בשטח שאינו עולה
על  120מ"ר לכל יחידת דיור ,ושינוי קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  5מיוחד לאזור מגורים ב; ב) קביעת בינוי
לתוספות בנייה כמפורט להלן )1 :קביעת בינוי לתוספות בנייה
בקומת כניסה וקומות א' ,ב' ו–ג' לשם הרחבת יחידות הדיור
הקיימות בהן ,בהתאם לנספח בינוי ובהתאם לקיים בשטח;
 )2קביעת בינוי לתוספת קומה מעל הבניין הקיים לשם הרחבת
יחידות הדיור הקיימות בקומה שמתחתיה ,בהתאם לנספח
בינוי;  )3מודגש בזה כי שטח כל יחידת דיור לא עולה על
 120מ"ר; ג) קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור; ד) הגדלת שטחי
הבנייה בשטח וקביעתם ל– 4,084.68מ"ר (מתוכם  3,738.27מ"ר

ילקוט הפרסומים  ,6433כ"ט בסיוון התשע"ב19.6.2012 ,

שטחים עיקריים ו– 346.41מ"ר שטחי שירות); ה) קביעת שלבי
ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור; ו) קביעת הוראות
בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח; ז) הגדלת מס'
הקומות ,מ– 4קומות מעל קומת מקלט ל– 5קומות מעל קומת
מקלט; ח) קביעת הוראות בגין מבנה/גדר להריסה; ט) קביעת
הוראות בגין עצים לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6264התשע"א ,עמ' .5392
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'
 ,02-6297160/1וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים  ,91010טל'
 ,02-6290263וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מק/8174/א
שם התכנית :שינוי הבינוי המאושר וקביעת בינוי
חדש להקמת  3בנייני מגורים ,בלא הגדלת זכויות
הבנייה ,שיח' ג'ראח ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' מק8174/א" ,שינוי וכפיפות לתכניות .8174 ,62
סוג התכנית :שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של
תכנית מפורטת.
סוג איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' שיח
ג'ראח ,קואורדינטה  ,222.100 :Xקואורדינטה  ;633.225 :Yגוש
( 30132לא מוסדר) ,חלקה  ,21חלקה ארעית ( ,)2113לפי תצ"ר
 .259/09הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :שינוי הבינוי המאושר וקביעת בינוי חדש
להקמת  3בנייני מגורים ,בלא הגדלת זכויות הבנייה ,שיח'
ג'ראח ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
מיוחד לאזור מגורים ב'; ב) ביטול הבינוי המאושר בשטח
תכנית  8174וקביעת בינוי חדש במקומו להקמת  3בנייני
מגורים חדשים ,בלא שינוי בזכויות הבנייה המאושרות,
בהתאם לנספח בינוי; ג) שינוי בקווי הבניין המאושרים במגרש
מס'  1המאושר בתכנית  ;8174ד) קביעת שלבי ביצוע למימוש
התכנית; ה) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בנייה בשטח; ו) קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6370התשע"ב ,עמ' .2358
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספא  ,1ירושלים ,טל'
 ,02-6297160/1וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים  ,91010טל',
 ,02-6290263וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,6433כ"ט בסיוון התשע"ב19.6.2012 ,

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מק12527/א
שם התכנית :שינוי בקווי בניין בלא שינוי בזכויות
בנייה מאושרות בג'בל מוכבר ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' מק12527/א" ,שינוי וכפיפות לתכניות 2683 ,62א.
סוג התכנית :שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של
תכנית מפורטת.
סוג איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' ג'בל
מוכבר ,רח' ג'בל מוכבר ,קואורדינטה  ,223.775 :Xקואורדינטה
 ,628.525 :Yהכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
מטרת התכנית :שינוי בקווי בניין בלא שינוי בזכויות בנייה
מאושרות בתכנית.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  6למגורים א'; ב) שינוי קווי בניין מאושרים בלא
שינוי בזכויות הבנייה המאושרות בתכנית 2683א; ג) קביעת
שלבי ביצוע למימוש התכנית; ד) קביעת הוראות בינוי וקביעת
תנאים למתן היתר בנייה בשטח; ה) קביעת הוראות בגין מבנה
להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6383התשע"ב ,עמ' .2819
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'
 ,02-6297160/1וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290263וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מק14378/
שם התכנית :שינוי בהוראות בינוי וחלוקה חדשה,
שכ' בית חנינה ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' מק ,"14378/שינוי וכפיפות לתכניות .7469 ,62
סוג התכנית :שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של
תכנית מפורטת.
סוג איחוד וחלוקה :חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
תחום התכנית.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ' בית
חנינה ,דרך ביר נבאלה  -גוש ( 30611מוסדר) ,חלקה ( )23לפי
תכנית לצורכי רישום  ,2009/133קואורדינטה ,221.375 :X
קואורדינטה  ,637.850 :Yהכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול.
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מטרת התכנית :חלוקה בהסכמה ,שינוי קווי בניין ,הגדלת
מס' הקומות המרבי והגדלת מס' יח"ד המרבי במגרש ( )23לפי
תכנית  ,7469בלא שינוי בזכויות בנייה מאושרות.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד הקרקע מאזור
מגורים  2מיוחד למגורים ב'; ב) קביעת הוראות בגין חלוקה
בהסכמה של מגרש ( )23לפי תכנית  7469ל– 2תאי שטח; ג) שינוי
קווי בניין מאושרים ,בלא שינוי בזכויות בנייה מאושרות בתכנית
 ;7469ד) הגדלת מס' הקומות המרבי בתא שטח מס'  ,1מ– 4קומות
ל– 6קומות מעל קומת חניה ומחסנים; ה) קביעת שלבי ביצוע
למימוש התכנית; ו) הגדלת מס' יח"ד המרבי מ– 40יח"ד ל–49
יח"ד ,כמפורט להלן )1 :תא שטח  37 :1יח"ד )2 ,תא שטח  12 :2יח"ד;
ז) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר; ח) קביעת
הוראות בגין עצים להעתקה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6370התשע"ב ,עמ' .2359
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'
 ,02-6297160/1וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים  ,91010טל',
 ,02-6290263וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יעקב כחלון
יושב ראש ועדת המשנה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים
מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
באישור שר הפנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית
מס' הל/מק ,"549/שינוי וכפיפות לתכנית מי/במ113/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבו גוש ,רח' השלום
 גוש  ,29523חלקה  1בשלמותה.עיקרי הוראות התכנית :א) הקמת מבנה למסעדה ובית קפה
באזור מגורים ,בהתאם להוראות תכנית מיתאר מקומית מי/
במ/113/א ,תוך שמירה על הייעודים הקיימים בהתאם לתכנית
המיתאר; ב) שינוי ייעוד קרקע ממגורים א לצורך התאמה
למבא"ת וקביעת הוראות בגין עצים במגרש; ג) שינוי קווי
בניין :קדמי  3מ' ,אחורי  2מ' ,צדי  2מ'; ד) ביטול מגבלה של 25%
בנייה בקומה וקביעת בינוי מנחה; ה) קביעת מקומות החניה;
ו) שמירה על הייעודים הקיימים בהתאם לתכנית המיתאר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.10.2009ובילקוט הפרסומים  ,6033התש"ע ,עמ' .948
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הראל ,רח' החוצבים  ,2ת"ד  ,3424מבשרת
ציון ,טל'  ,02-5333125וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים,
טל'  ,02-6290222וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שירה תלמי
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הראל
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מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מטה יהודה ובמשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים מופקדת "תכנית מפורטת מס'
מי/מק/816/ז" ,שינוי לתכנית מי/במ.816/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שואבה ,מרכז היישוב
אזור מבני הציבור  -גוש  ,29707ח"ח .7 ,1
מטרת התכנית :מועדון נוער בשואבה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה ,מרכז אבן
העזר ,ד"נ שמשון ,טל'  .02-9900947העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח'
שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,טל' .02-6290200
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
משה דדון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מטה יהודה

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר הפקדת "תכנית מס' תא/מק/תא/
מק/2606/ב" ,רח' שלמה  ,7וביטול הפקדת התכנית שפורסמה
בעיתונים בתאריכים  15.1.2009ו– 16.1.2009והפקדתה מחדש.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו ,שכ'
צפון יפו ,רח' שלמה  - 7גוש  ,7016כל הגוש ,חלקה  45בשלמותה;
גבולות התכנית :מדרום  -רח' שלמה ,מצפון  -חלקות ,44 ,43
ממערב  -חלקה  ,42ממזרח  -חלקה .47
מטרת התכנית :שיפור איכות התכנון על ידי שינוי הבינוי
שקובעת תב"ע יפו  Bוקביעת גודל יח"ד ממוצע  65מ"ר לשטחים
עיקריים.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי בקו בניין בלא שינוי בסך
כל שטחי הבנייה המותרים ,לפי המצוין בתשריט; ב) שינוי של
הוראות בינוי ועיצוב אדריכליים הכוללות בין השאר שינוי
קומת הגג.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בלא תשלום ,במשרדי
מינהל ההנדסה ,שד' בן גוריון  ,68תל אביב ,קומה ג' ,חדר ,310
טל'  ,03-5217158בימים א' ,ב' ,ג' ,ה' ,בשעות  ,13.00-8.00כל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים ימים מיום
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים,
למשרדי הוועדה המקומית האמורה.

ילקוט הפרסומים  ,6433כ"ט בסיוון התשע"ב19.6.2012 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר הפקדת תכניות אלה:
(" )1תכנית מס' תא/מק /תא/מק ,"3696/רח' מיזאן  - 16שינוי
בינוי.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו ,שכ'
תל ברוך הותיקה ,רח' מיזאן  - 16גוש  6792מוסדר ,חלק
מהגוש ,ח"ח  ,102בין הרחובות מיזאן ,קהילת סופיה ,בן
אברהם ושטח ציבורי פתוח.
מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה :שיפור איכות
המגורים על ידי הורדת צפיפות בנייה ,שינוי קווי בניין
ושינוי בינוי :א) קביעת עד  10קוטג'ים במקום  ,13בלא
שינוי בסך זכויות הבנייה המאושרות בתכנית; ב) שינוי
קו בניין קדמי לרח' מיזאן מ– 3מ' ל– 2מ' ,שינוי קו בניין
קדמי לרח' קהילת סופיה מ– 3מ' ל– 2מ'; ג) שינוי בינוי
ועיצוב אדריכליים לקוטג'ים.
(" )2תכנית מס' תא/מק/תא/מק ,"3911/רח' בני ברק ,פינת רח'
יסוד המעלה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל אביב ,רח' יסוד
המעלה  ,16פינת רח' בני ברק 17 ,17א  -גוש  6943מוסדר,
חלק מהגוש ,חלקות  85 ,48בשלמותן.
מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה :א) איחוד מגרשים ,48
 85בהסכמת הבעלים; ב) שינוי בקו בניין קדמי כלפי רח'
בני ברק מ– 2מ' ל– 2.30מ'; ג) שינוי מס' הקומות העיקריות
מ– 4ל– ;6ד) תוספת הקלה של  11%לשטחים עיקריים
( 2.5% + 6%לכל קומה נוספת); ה) הגבהת קומת המרתף
ל– 10מ' בשינוי למפורט בסעיף 9ד של תכנית ע ;1ו) הקלה
למרפסות בשיעור של עד  40%בקווי בניין קדמיים ובקווי
בניין צדיים בשיעור של  ;10%ז) הקמת מיתקני חניה מעבר
לקווי בניין צדיים; ח) תותר בנייה בקומת הגג בהמשך
הקומה שמתחת בחזיתות הצדיות בשינוי למפורט בסעיף
9.2.4ג של תכנית ג.1
(" )3תכנית מס' תא/מק /תא/מק ,"3939/רח' שיינקין  ,65רח'
אנגל  8ורח' השופטים .32
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל אביב ,רח'
השופטים  - 32גוש  6111מוסדר ,חלקות 865 ,864 ,863
בשלמותן ,רח' אנגל  - 8גוש  6936שומה ,חלקה 75
בשלמותה ,רח' שיינקין  - 65גוש  7438מוסדר ,חלקה 28
בשלמותה; מגרשים מוסרים :רח' שיינקין  ,65רח' אנגל ;8
מגרש מקבל :רח' השופטים .32
מטרת התכנית :עידוד ,שימור ושיפוץ מבנים לשימור
על ידי העברת זכויות בנייה ממבנים לשימור בהגבלות
מחמירות לפי תכנית השימור הנמצאים ברחובות שינקין
 65ואנגל  ,8וקביעת הוראות ותנאים לשם הבטחת ביצוע
השימור בהם.
עיקרי הוראות התכנית :א) העברת זכויות בנייה ממבנים
לשימור בהגבלות מחמירות במגרש ברח' שיינקין  65ובמגרש
ברח' אנגל  8למגרש המקבל ברח' השופטים  ,32בהתאם
לפערי שווי קרקע למ"ר זכויות בנייה בין המגרשים ,על ידי:
 )1מחיקת  59.79מ"ר במבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברח'

ילקוט הפרסומים  ,6433כ"ט בסיוון התשע"ב19.6.2012 ,

שינקיין  )2 ;65מחיקת  37.07מ"ר במבנה לשימור בהגבלות
מחמירות ברח' אנגל  )3 ;8תוספת של  343.04מ"ר בייעוד
משרדים במגרש מקבל ברח' השופטים  ,32מהם  188.74מ"ר
לצורך המרת שטח שירות לשטח עיקרי ו– 154.3מ"ר לניצול
חלל קיים בתחום הבניין הקיים; ב) הבטחת חובת שימור
המבנים לשימור ברח' שיינקין  65ואנגל  8בהתאם להוראות
תכנית השימור כתנאי למימוש זכויות הבנייה המועברות.
(" )4תכנית מס' תא/מק/תא/מק ,"4015/רח' נעם  ,5בית ספר
ניסן נתיב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יפו ,רח' נעם  - 5גוש
 ,7081חלק ,חלקות  74 ,23 ,13 ,12בשלמותן ,ח"ח ,11 ,9 ,8
.87
מטרת התכנית :שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בלא
שינוי בסך כל השטח הכולל המותר לבנייה.
עיקרי הוראות התכנית :א) העברת שטח לייעוד מוסדות
ציבור בהיקף  580מ"ר שטח עיקרי בתוספת  170מ"ר של
שטחי שירות מחלקות  74 ,13 ,12וחלקי חלקות ,11 ,9 ,8
 87לחלקה  ,23בלא שינוי בסך כל השטח למוסדות ציבור
המותר לבנייה; ב) שינוי התכסית המותרת בחלקה 23
ל– 100%לפי התכסית בבניין קיים.
(" )5תכנית מס' תא/מק ,"4029/מגרש  5בפארק צמרת ,העברת
זכויות ממבנה לשימור ברח' חיסין .28
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל אביב ,רח' חיסין
 - 28גוש  6904מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקה  48בשלמותה,
רח' מרדכי נמיר  - 76 ,74גוש  6108מוסדר ,חלק מהגוש,
חלקה  721בשלמותה; מגרש  5בפארק צמרת; מגרש מוסר:
רח' חיסין  ,28רח' תרס"ט  ,7מגרש מקבל :פארק צמרת,
מגרש  5ברח' מרדכי נמיר .76 ,74
מטרת התכנית :הבטחת מימוש השימור בפועל במבנה
לשימור שברח' חיסין  ,28על ידי העברת זכויות למגרש
מקבל בפארק צמרת מגרש  ,5בהתאם להוראות תכנית
2650ב.
עיקרי הוראות התכנית :א) העברת זכויות בנייה ממבנה
לשימור בהגבלות מחמירות במגרש ברח' חיסין  28לאגף
הנמוך בלבד במגרש מס'  5בפארק צמרת )1 :מחיקת
 147.32מ"ר עיקרי במבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברח'
חיסין  )2 ;28תוספת של  275מ"ר עיקרי במגרש מקבל; ב)
הבטחת ביצוע הוראות השימור בפועל במבנה לשימור
ברח' חיסין  28באמצעות הבטחת מקורות המימון לביצוען
בהיקף שווי זכויות הבנייה המועברות ,הכל לשביעות
רצון מהנדס העיר ובהתאם להוראות תכנית השימור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בלא תשלום ,במשרדי
מינהל ההנדסה ,שד' בן גוריון  ,68תל אביב ,קומה ג' ,חדר ,310
טל'  ,03-5217158בימים א' ,ב' ,ג' ,ה' ,בשעות  ,13.00-8.00כל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים ימים מיום
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים,
למשרדי הוועדה המקומית האמורה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
דורון ספיר
		
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
		
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו
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מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס'  /7מפ1033 /
שם התכנית :מיתקן פוטו–וולטאי ,מושב בית הגדי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת מס'
 /7מפ ,1033 /פירוט לתכנית תמא /10 /ד ,10 /כפיפות לתכניות
 ,328 /02 /7תמא ,34 /תממ ,14 /4 /תמא ,35 /תממ,23 /14 /4 /
תמא /34 /ב ,4 /תמא /34 /ב ,12 /328 /02 /7 ,5 /תממ.15 /4 /
איחוד וחלוקה :בלא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יישוב :בית הגדי.
שטח התכנית נמצא בשטחים החקלאיים של המושב בית
הגדי .האתר נמצא בסמוך לכביש  ,293ובמרחק כ– 2ק"מ
ממזרח לנתיבות .גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול
רצוף .גושים וחלקות :גוש 100240/1 :לא מוסדר ,חלק מהגוש.
גוש 100241 :מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקות בחלקן.29 ,18 ,17 ,4 ,2 :
גוש 100480 :מוסדר ,חלק מהגוש ,חלקי חלקה.46 :
מטרת התכנית :הקמת מיתקן פוטו–וולטאי הכולל תחנת
משנה ומסדרון תשתיות עילי בעבור חיבור לקו הולכה לצורך
הפקת חשמל במושב בית הגדי.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת התנאים להקמת מיתקן
פוטו–וולטאי בהספק של כ– 35מגה–וואט לצורך הפקת חשמל.
ב .שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לייעוד מעורב קרקע חקלאית
ומיתקנים הנדסיים .ג .שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למיתקנים
הנדסיים .ד .קביעת ייעוד לקרקע חקלאית ומיתקנים הנדסיים
בקרקע בלא ייעוד בתכנית מקומית .ה .קביעת זיקת הנאה
למעבר ברכב בקרקע חקלאית .ו .קביעת השימושים המותרים.
ז .קביעת גבול מסדרון תשתית עילי .ח .קביעת הוראות בנייה.
ט .קביעת הוראות לפיתוח השטח ,כולל תשתיות ושירותים.
י .קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות .יא .קביעת
השלבים וההתניות לביצוע .יב .קביעת התנאים למתן היתר
בנייה והתנאים בהיתר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט
של משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע,
בבנייה או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263806העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים ,שדרות ,טל' .08-6899696
בהתאם לסעיף (103א) לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,התשמ"ט.1989-
אבי הלר
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז
פש"ר 53429-12-11
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת חוט השני אומנויות בע"מ ,ח"פ
.51-347802-4
והמבקשות :עדי הלוי פלד ,יפית שלם-שפירא ,נתנאלה
גלעדי ,רויטל ווסטלר גרבי ,כולן ע"י ב"כ עו"ד רותם גלעדי ,מדרך
מנחם בגין  ,65ת"ד  ,51240תל אביב .67138
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.12.2011הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.7.2012בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .4.7.2012
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רותם גלעדי ,עו"ד
בא כוח המבקשות
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 28938-05-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פרדי שמואל בע"מ ,ח"פ .51-305935-2
והמבקשים :נחמן מזעקי ,ת"ז  005234869ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד
שרון טל ,מרח' הרב נריה  ,6ראשון לציון  ,75751טל' ,03-9515998
פקס' .077-9527188
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.5.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,4.7.2012בשעה .10.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,28.6.2012
בשעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שרון טל ,עו"ד
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,6433כ"ט בסיוון התשע"ב19.6.2012 ,

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
ורטיקו בע"מ
(ח"פ )51-404157-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.7.2012בשעה  ,17.00במשק  ,239מושב
גינתון  ,73110לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריה פרידלנד ,מפרק

קונסול מדיה בע"מ
(ח"פ )51-393068-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.7.2012בשעה  ,16.00במשרד המפרקת,
רח' דורות  ,3חיפה  ,32204לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אילנית פנר ,מפרקת

אילנות בטוחה און-ליין בע"מ
(ח"פ )51-285598-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,29.7.2012בשעה  ,10.00ברח' מנחם בגין ,37
קומה  ,22תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חני דוד ,רו"ח ,מפרק

א.א.ל .המרכז להפקות בע"מ
(ח"פ )51-411992-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,31.7.2012בשעה  ,10.00ברח' שלום עליכם
 ,7/7קרית ביאליק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הש.תא .חברה להחזקת נכס נדל"ן ( )2010בע"מ
(ח"פ )51-452481-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,31.7.2012בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח'
היצירה  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ויקטור תשובה ,עו"ד ,מפרק

גולדן בל הדרכות בע"מ
(ח"פ )51-290008-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.8.2012בשעה  ,11.00במשרד עו"ד גדעון פישר,
מגדלי עזריאלי ,מגדל משולש ,קומה  ,39תל אביב  ,67023לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
רם תורן ,עו"ד ,מפרק

פרדס עץ החיים בע"מ
(ח"פ )51-431569-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.8.2012בשעה  ,9.00בכיכר העצמאות ,12
נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
בני עגיב ,מפרק

המרכז הישראלי למיזמים ירוקים בע"מ
(ח"פ )51-440176-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.8.2012בשעה  ,12.00אצל המפרקת ,רח'
ברקת  ,20חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דינה ציוני ,מפרקת

אלון פילברג ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6433כ"ט בסיוון התשע"ב19.6.2012 ,
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מנור  -תווך ונכסים בע"מ

רודז ובניו  -קבלנות והשקעות ( )1997בע"מ

(ח"פ )51-139062-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-252654-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.8.2012בשעה  ,16.00ברח' דרויאנוב  ,5תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.8.2012בשעה  ,20.00ברח' רבין ,28/74
קרית אונו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף לוי ,עו"ד ,מפרק

דוד רודריגז ,מפרק

קליק איט השקעות און ליין בע"מ

נתיב ירדן  -ייזום ובניה בע"מ

(ח"פ )51-397087-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-196036-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.8.2012בשעה  ,16.00ברח' דרויאנוב  ,5תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.8.2012בשעה  ,11.00ברח' רנ"ס  ,17ת"ד ,99
קרית מוצקין  ,26100לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף לוי ,עו"ד ,מפרק

רונן בן חמו ,מפרק

סולן טל-טל ( )1994בע"מ

נתיב ירדן  -ניהול פרוייקטים ( )1994בע"מ

(ח"פ )51-194800-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-203089-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.8.2012בשעה  ,9.00ברח' הדקל  ,30ניר
צבי ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.8.2012בשעה  ,11.00ברח' רנ"ס  ,17ת"ד ,99
קרית מוצקין  ,26100לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב סולן ,מפרק

רונן בן חמו ,מפרק

סילם טכנולוגית מידע בע"מ

נתיב ירדן יזום ניהול ושיווק פרויקטים ( )1996בע"מ

(ח"פ )51-195530-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-236369-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.8.2012בשעה  ,10.00ברח' יעקב מרידור
 ,13/10תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.8.2012בשעה  ,11.00ברח' רנ"ס  ,17ת"ד ,99
קרית מוצקין  ,26100לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זאבה לוי ,מפרקת

רונן בן חמו ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6433כ"ט בסיוון התשע"ב19.6.2012 ,

מטארקס הנדסה בע"מ

בני ממן מרכז הנדל"ן שיווק והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-285264-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-413172-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.8.2012בשעה  ,10.00ברח' משעול ההדס
 ,11ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.8.2012בשעה  ,10.00ברח' בלפור ,39
נהריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה רמון ,מפרק

בנימין פרידמן ,מפרק

מעודד תקשורת בע"מ

בית נאוו בע"מ

(ח"פ )51-443726-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-427854-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.8.2012בשעה  ,9.00ברח' רוז'נסקי ,5
ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.8.2012בשעה  ,12.00במשרד המפרק,
רח' ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,12רמת גן ,52511
טל'  ,03-6246248פקס'  ,03-6246247לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירן מעודד ,מפרק

פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

קשר  -קום בע"מ
(ח"פ )51-278499-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.8.2012בשעה  ,9.00ברח' הקדמה  ,72הרצליה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מאיר ישראל מלמן ,מפרק

רכב הרצליה ע.נ .בע"מ
(ח"פ )51-279146-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.8.2012בשעה  ,9.00ברח' בן גוריון ,33
הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר ישראל מלמן ,מפרק

קמפושובע בע"מ
(ח"פ )51-135355-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.8.2012בשעה  ,10.00במשרדי אגף הכספים של
אגודת הסטודנטים ,אוניברסיטת בן גוריון ,באר שבע ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
עדי ליואי ,רו"ח ,מפרק

אבשלום והדסה נכסים והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-285912-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.9.2012בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
הנמל  ,33חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי פלר ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6433כ"ט בסיוון התשע"ב19.6.2012 ,
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פוטולוקס בע"מ

תמר מגדל חברת עו"ד

(ח"פ )51-409949-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.6.2012לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מיכל בן–ארי ,ת"ז  ,043249309ממשרד שנהב ,קונפורטי ,שמיר
ושות' ,קיבוץ שמיר ד.נ.ג.ע ,12135 .למפרקת החברה.

(ח"פ )51-335404-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

מיכל בן–ארי ,עו"ד ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.8.2012בשעה  ,10.00ברח' יגאל אלון ,98
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שגיא קהלני ,עו"ד ,מפרק

אלון  -נכסי מירה זילברמן בע"מ

טלג'נט בע"מ
(ח"פ )51-194729-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,בשעה  ,12.30במשרד
המפרקת ,רח' אבא הלל סילבר  ,16קומה  ,10רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-096731-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.8.2012בשעה  ,17.00ברח' המעגל ,40/15
קרית אונו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישעיהו זילברמן ,מפרק

חן רז ,עו"ד ,מפרקת

גוש  6765חלקות  124 ,125בע"מ
ארמגנום בע"מ
(ח"פ )51-418519-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.8.2012בשעה  ,12.00ברח' אבא הלל סילבר ,16
בית עורק ,קומה  ,13רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-025491-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.8.2012בשעה  ,18.00ברח' נחלת בנימין
 ,138תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו פרי ,עו"ד ,מפרק

שניר יולזרי ,עו"ד ,מפרק

רייס טכנולוגי אנהנסמנטס בע"מ
אבי ארד חברת עו"ד
(ח"פ )51-335417-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.8.2012בשעה  ,11.00ברח' יגאל אלון ,98
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-265600-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.8.2012בשעה  ,18.00ברח' דרך מנחם בגין
 ,154תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישראל ויסבלט ,עו"ד ,מפרק

שגיא קהלני ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6433כ"ט בסיוון התשע"ב19.6.2012 ,

חליבה ארנלדס בע"מ

פי אי סי ישראל חברה למימון בע"מ

(ח"פ )51-310191-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-025204-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.8.2012בשעה  ,16.00ברח' ז'בוטינסקי ,7
קומה  ,38רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.8.2012בשעה  ,9.00במרכז עזריאלי  ,3המגדל
המשולש ,קומה  ,41תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד חליבה ,מפרק

מוטי ברנשטיין ,מפרק

רון המרכז הישראלי להכשרות מתקדמות בע"מ
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(ח"פ )51-343096-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-278408-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.8.2012בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין
דנהירש ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.8.2012בשעה  ,16.00ברח' ז'בוטינסקי ,7
קומה  ,38רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד חליבה ,מפרק

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

אס .אי .מדיקל בע"מ
(ח"פ )51-433215-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.8.2012בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין
דנהירש ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

עליתה תעופה בע"מ
(ח"פ )51-226596-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.8.2012בשעה  ,10.00ברח' בני בנימין ,15
אבן יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור פרי ,עו"ד ,מפרק

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

מאנומא בע"מ
אדמות דוד ותמר בע"מ
(ח"פ )51-416106-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.8.2012בשעה  ,12.00במשרד עורכי דין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-385367-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.8.2012בשעה  ,9.00ברח' אלכסנדר זייד
 ,13אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מישל דהן ,מפרק

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6433כ"ט בסיוון התשע"ב19.6.2012 ,
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קורידן בע"מ

טרזובה שירותי בריאות נשים בע"מ

(ח"פ )51-338662-3

(ח"פ )51-327279-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13.8.2012בשעה  ,11.00אצל המפרק ,משרד
ואר מנג'מנט בע"מ ,עמק האלה ,גבעת ישעיהו ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
כל הרואה עצמו נפגע מההליך המתואר מתבקש לפנות
למשרד המפרק בטל'  ,02-9955666פקס'  ,02-9955777לא יאוחר
מיום .3.8.2012
יואב כפיר ,רו"ח ,מפרק

בסיס איתן  -תמ"א  38בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.6.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר לידיה טרזובה ,מ"ר
 ,24531מרח' המרווה  ,4עכו ,טל'  ,050-5836290למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
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  ,5.10.2012בשעה
 ,10.00אצל 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.
ד"ר לידיה טרזובה ,מפרקת

(ח"פ )51-461542-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.8.2012בשעה  ,12.00ברח' הברזל 2א ,בית
ניסקו ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לירון פרמינגר ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-283814-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.6.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שפירא עוגן ,מרח'
התבור  ,3בני דרור ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

לשד מנוברינג בע"מ
(ח"פ )51-399908-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.3.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמרם לשד ,מרח' רקפת
 ,26מתן ,טל'  ,052-2201720למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק 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  ,1.8.2012בשעה
 ,16.00במשרדי 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.
עמרם לשד ,מפרק
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רועי טל יעוץ וניהול בע"מ

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.10.2012
בשעה  ,9.00במשרדי 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.
שפירא עוגן ,מפרק

מיכה ניצן הנדסה  2007בע"מ
(ח"פ )51-398456-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.6.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גד מינא ,מרח'
הנצי"ב  ,39תל אביב ,טל'  ,03-5623332למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6433כ"ט בסיוון התשע"ב19.6.2012 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק 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 ,15.10.2012
בשעה  ,12.00במשרדי 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.
גד מינא ,עו"ד ,מפרק

חיים דוניאץ בע"מ
(ח"פ )51-251825-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.6.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי טל ,מרח'
פל ים 15א ,ת"ד  ,353חיפה  ,31095למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק 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 ,11.11.2012
בשעה  ,10.00במשרדי 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.
אבי טל ,עו"ד ,מפרק

נאו ח.נ .תל אביב  2011בע"מ
(ח"פ )51-465180-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.6.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תגריד ג'השאן,
מרח' יפת  ,82תל–אביב-יפו ,טל'  ,03-6816777למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
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  ,1.12.2012בשעה
 ,18.00במשרדי 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.
תגריד ג'השאן ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6433כ"ט בסיוון התשע"ב19.6.2012 ,

צבי ארד ושות' בע"מ
(ח"פ )51-062459-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.6.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בעז ארד ,מרח'
רמב"ן  ,32ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק 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  ,1.10.2012בשעה
 ,12.00במשרדי 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.
בעז ארד ,עו"ד ,מפרק

טקה ריסורסס בע"מ
(ח"פ )51-430150-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.6.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי פרץ ,מרח' אבן
ישראל  ,5ירושלים  ,94228טל'  ,02-6252593פקס' ,02-6256778
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק 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  ,9.10.2012בשעה
 ,10.00במשרדי 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.
שי פרץ ,עו"ד ,מפרק

ימדיא נכסים בע"מ
(ח"פ )51-198925-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.6.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון בן–דוד ,מרח' חי טייב
 ,14ירושלים ,טל'  ,050-5239856למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.10.2012
בשעה  ,12.00במשרדי 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.
רון בן–דוד ,מפרק

ד.ב תופי בע"מ
(ח"פ )51-385604-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.5.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דעאס באסם ,מטירה
 ,44915למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק 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 ,22.10.2012
בשעה  ,12.00אצל מנסור ושות' ,רואי חשבון ,רח' מוביל ,טירה
 ,44915לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דעאס באסם ,מפרק

שקיר החדש בע"מ
(ח"פ )51-328805-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.5.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שקיר ראפת ,מג'בל
אלמוכבר ,ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק 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 ,22.10.2012
בשעה  ,12.00אצל עווד אימן ,רח' אדריס ,מזרח ירושלים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שקיר ראפת ,מפרק
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בקל חברה להנדסה בע"מ
(ח"פ )51-080657-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.6.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל בקל ,ת"ז ,000496034
אצל עו"ד יוסף רנרט ,רח' החשמונאים  ,91תל אביב  ,67133טל'
 ,03-5611282למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
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 ,25.10.2012
בשעה  ,9.00במשרד עו"ד יוסף רנרט ,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.
רחל בקל ,מפרקת

פנינת השרון חברה לבנין והשקעות ( )1994בע"מ
(ח"פ )51-199507-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.6.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר קצין ,מרח' קצין
 ,40רעננה ,טל'  ,050-2446044למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק 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 ,30.10.2012
בשעה  ,10.00במשרדי שטרק את שטרק רו"ח ,רח' היצירה ,12
רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר קצין ,מפרק

למשקיע גולדמן חברה לניהול קרנות נאמנות
( )1982בע"מ
(ח"פ )51-094747-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.6.2012התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,6433כ"ט בסיוון התשע"ב19.6.2012 ,

לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל גולדמן ,ת"ז
 ,7550106ואת ורדה גולדמן ,ת"ז  ,060768132מרח' אופנהיימר
 ,12תל אביב ,למפרקי החברה ביחד ולחוד.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.4.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב שטרן ,ת"ז ,052088937
מרח' התעשייה  ,16נשר ,למפרק החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

ורדה גולדמן

זאב שטרן ,מפרק

שמואל גולדמן

מפרקים

רלבאנט גלובל מרקטינג בע"מ
דרך הלבנה בע"מ
(ח"פ )51-246963-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חיים עשהאל ,ת"ז
 ,053654273משד' מנחם בגין  ,5בית דגן ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-403639-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דב ויינשטיין ,מרח'
קרית המדע  ,11הר חוצבים ,ירושלים ,טל'  ,077-7386666למפרק
החברה.

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

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

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

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

חיים עשהאל ,עו"ד ,מפרק

דב ויינשטיין ,רו"ח ,מפרק

קיווי מערכות בע"מ

לאוד נויז הפקות בע"מ

(ח"פ )51-409497-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל ירקוני ,משד'
רוטשילד  ,6תל אביב ,טל'  ,03-5102710למפרק החברה.

(ח"פ )51-339822-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהודה בן יהודה,
מרח' הרצל  ,13ראשון לציון ,טל'  ,03-9671666למפרק החברה.

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

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

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

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

אייל ירקוני ,עו"ד ,מפרק

יהודה בן יהודה ,עו"ד ,מפרק

א.א .משאבות חול בע"מ
(ח"פ )51-256226-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

ילקוט הפרסומים  ,6433כ"ט בסיוון התשע"ב19.6.2012 ,

קרול מרפאות שיניים בע"מ
(ח"פ )51-235913-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.5.2012התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהודה בן יהודה,
מרח' הרצל  ,13ראשון לציון ,טל'  ,03-9671666למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

י.ש .קטיפים בע"מ
(ח"פ )51-441628-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נח יחיאל קאפלין,
מרח' אבן גבירול  ,9אלעד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

גיל זיסר ,עו"ד ,מפרק

אורגנו אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-253266-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל זיסר ,מרח' נח
מוזס  ,13תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיל זיסר ,עו"ד ,מפרק

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

מליץ משחקי חברה בע"מ
(ח"פ )51-346227-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חנוך דרך ארליך,
מרח' האורגים  ,16אשדוד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

מבני אופיר ייזום ובניה בע"מ
(ח"פ )51-280859-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל זיסר ,מרח' נח
מוזס  ,13תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיל זיסר ,עו"ד ,מפרק

חנוך דרך ארליך ,עו"ד ,מפרק

דרמה הופ בע"מ
שי אופיר החזקות בע"מ
(ח"פ )51-394570-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל זיסר ,מרח' נח
מוזס  ,13תל אביב ,למפרק החברה.
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(ח"פ )51-397424-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונית אמיר-יניב,
ממשרד יגאל ארנון ושות' ,מרכז עזריאלי  ,1מגדל עגול ,קומה
 ,47תל אביב ,למפרקת החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6433כ"ט בסיוון התשע"ב19.6.2012 ,

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

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

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

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

רונית אמיר-יניב ,עו"ד ,מפרקת

ארז שפירא ,עו"ד ,מפרק

יעקובוביץ'-מילמן החזקות בע"מ
(ח"פ )51-399672-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חמי יובל ,מדרך בן
גוריון  ,2ת"ד  ,70מגדל ב.ס.ר  ,1רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חמי יובל ,עו"ד ,מפרק

הגוף הכלכלי אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן
גוריון בנגב בע"מ
(ח"פ )51-254780-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח עדי ליואי ,מליואי
את ליואי ,שד' רוטשילד  ,78תל אביב  ,65786למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עדי ליואי ,רו"ח ,מפרק

מרדכי הררי יעוץ ויזום ( )1999בע"מ
(ח"פ )51-273367-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.5.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי הררי ,ת"ז
 ,003362829מרח' שלדג  ,15חופית ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מרדכי הררי ,מפרק

אקאציה מרין סרוויסז בע"מ
(ח"פ )51-333133-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון בר תור ,מבית
השיטה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אהרון בר תור ,מפרק

לנדוור הפקות ( )1997בע"מ
(ח"פ )51-250123-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז שפירא ,ממשרד
עו"ד נעמי אסיא ושות' ,רח' הברזל 32ב ,רמת החייל ,תל אביב,
למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6433כ"ט בסיוון התשע"ב19.6.2012 ,

יאסו אלדה בע"מ
(ח"פ )51-279964-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף ניאגו ,מרח' עמק
החולה  ,54מודיעין ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסף ניאגו ,מפרק

ע.נ .מאיר השקעות בע"מ
(ח"פ )51-290096-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נתן מאיר ,מרח'
לינקולן  ,20תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נתן מאיר ,עו"ד ,מפרק

נינבר בע"מ
(ח"פ )51-266376-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.6.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוטי שחר ,מרח'
הנביאים  ,20ת"ד  ,4800חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מוטי שחר ,עו"ד ,מפרק

ערבות קרדיו בע"מ
(ח"פ )51-398298-3
(בפירוק מרצון)

אלביט קורד בלוד
(ש"מ )55-023923-0
הודעה על שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,24.11.2010
השותף המוגבל אלסינט בע"מ ,מס'  ,52-002905-9העביר את
מלוא חלקו כשותף מוגבל בשותפות ,לשותף המוגבל אנטר
הולדינגס  2010בע"מ ,ח"פ .51-452501-3
מיכל ויטנברג ,עו"ד
			
באת כוח השותפות
			

א.ת.ג.ר תשתיות מים
(ש"מ )55-021568-5
הודעה על שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,16.6.2011
הועברו כלל זכויותיה בשותפות של השותפה ת.מ.ב תשתיות
מים בישראל בע"מ ,ח"פ  ,51-312994-0לשותפה החדשה
בשותפות ,חברת נירוסופט תעשיות בע"מ ,ח"פ .51-146951-2
נגה קוגמן ,עו"ד
			
באת כוח השותפות
			

פוליגל (שווק)
(ש"מ )55-001773-5
הודעה על העברת זכויות בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום 11.10.2011
העבירה השותפה המוגבלת מגידו עסקים  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ ,מס'  ,57-004556-7אשר היתה בעלת 25%
מהזכויות בשותפות ,את מלוא זכויותיה בשותפות לשותפה
המוגבלת פלזית תעשיות  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ,
מס' .57-003747-3
טל קרפלוס ,עו"ד
			
בא כוח השותפות
			

ג.ב .מותגים
(ש"מ )55-023324-1
הודעה על שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,5.4.2012
העביר השותף המוגבל היוצא אלביט הדמיה בע"מ ,ח"פ
 ,52-004303-5את מלוא חלקו וזכויותיו בשותפות לידי השותף
המוגבל הנכנס גוטקס מודלס בע"מ ,ח"פ .51-032948-5
שגיא פלדמן ,עו"ד
			
בא כוח השותפות
			

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.7.2012בשעה  ,10.00במשרדי מקובסקי,
הרפז ,אורן ושות' ,עורכי דין ,דרך השלום  ,53מגדל הורד ,קומה
 ,20גבעתיים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל אורן ,עו"ד ,מפרק
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