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הודעה על מינוי קאדים
לפי	חוק	הקאדים,	התשכ"א-1961

התשכ"א- הקאדים,	 לחוק	 	22 לסעיף	 בהתאם	 מודיע,	 אני	
11961	)להלן	-	החוק(,	כי	נשיא	המדינה,	בתוקף	סמכותו	לפי	סעיף	
	,)2009 באוקטובר	 	11( התש"ע	 בתשרי	 כ"ג	 ביום	 מינה	 לחוק,	 	3

קאדים	כלהלן:

עבד	אלחכים	סמארה,	לכהונת	קאדי	של	בית	הדין	השרעי	 	)1(
לערעורים;

איאד	זחאלקה,	לכהונת	קאדי	של	בית	דין	שרעי; 	)2(

האשם	סואעד,	לכהונת	קאדי	של	בית	דין	שרעי; 	)3(

חמזה	חמזה,	לכהונת	קאדי	של	בית	דין	שרעי. 	)4(

כ"ג	בתשרי	התש"ע	)11	באוקטובר	2009(

)חמ	260—3(
יעקב נאמן 	

שר	המשפטים 	
__________

ס"ח	התשכ"א,	עמ'	118. 	1

הודעה על צורך במינוי קאדים-מד'הב
לפי	חוק	בתי	הדין	הדתיים	הדרוזיים,	התשכ"ג-1962

בתי	הדין	הדתיים	הדרוזיים,	 לחוק	 12)א(	 לסעיף	 בהתאם	
קאדי-מד'הב	 במינוי	 הצורך	 על	 מודיע	 אני	 התשכ"ג-11962,	
אחד	לבית	הדין	הדתי	הדרוזי	לערעורים,	ושניים	עד	שלושה	

קאדים-מד'הב	לבית	דין	דתי	דרוזי.

הצורך	 בדבר	 הקודמת	 ההודעה	 את	 מחליפה	 זו	 הודעה	
במינוי	קאדי-מד'הב2.

כ"ז	בתשרי	התש"ע	)15	באוקטובר	2009(

)חמ	1185—3(
יעקב נאמן 	

שר	המשפטים 	
__________

ס"ח	התשכ"ג,	עמ'	20. 	1

י"פ	התשס"ח,	עמ'	4482. 	2

הודעה על מינוי חשב מלווה
	לפי	תקנות	שירותי	הדת	היהודיים	)ניהול	מועצות(,

התש"ל-1970

לתקנות	 26ב	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	 כי	 מודיע	 אני	
התש"ל-11970,	 מועצות(,	 )ניהול	 היהודיים	 הדת	 שירותי	
ולאחר	שניתנה	למועצה	הדתית	שלהלן	הזדמנות	להשמיע	את	
טענותיה	ומשנתקיימו	הנסיבות	האמורות	בתקנת	משנה	)ב()3(,	

מונה	חשב	מלווה,	כמפורט	להלן:

המועצה	הדתית:	קרית	טבעון.

השם:	משה	פן,	ת"ז	055437974.

)1	בספטמבר	2009(	 י"ב	באלול	התשס"ט	 תקופת	המינוי:	מיום	
עד	יום	ג'	בתשרי	התשע"ב	)1	באוקטובר	2011(.

כ"ו	באלול	התשס"ט	)15	בספטמבר	2009(
	 )חמ	140—3(	

יעקב מרגי 	
השר	לשירותי	דת 	__________

1		ק"ת	התש"ל,	עמ'	1721;	התשס"ח,	עמ'	1241.

הודעה על מינוי חשב מלווה
	לפי	תקנות	שירותי	הדת	היהודיים	)ניהול	מועצות(,

התש"ל-1970

לתקנות	 26ב	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	 כי	 מודיע	 אני	
התש"ל-11970,	 מועצות(,	 )ניהול	 היהודיים	 הדת	 שירותי	
ולאחר	שניתנה	למועצה	הדתית	שלהלן	הזדמנות	להשמיע	את	
טענותיה	ומשנתקיימו	הנסיבות	האמורות	בתקנת	משנה	)ב()3(,	

מונה	חשב	מלווה,	כמפורט	להלן:

המועצה	הדתית:	ראש	פינה.

השם:	יעקב	גינזבורג,	ת"ז	054966619.

תקופת	המינוי:	מיום	ז'	באב	התשס"ט	)27	ביולי	2009(	עד	יום	
כ"ח	באב	התשע"א	)28	באוגוסט	2011(.

י"א	בתשרי	התש"ע	)29	בספטמבר	2009(
	 )חמ	140—3(	

יעקב מרגי 	
השר	לשירותי	דת 	__________

1		ק"ת	התש"ל,	עמ'	1721;	התשס"ח,	עמ'	1241.

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אשדוד
לפי	חוק	שירותי	הדת	היהודיים	]נוסח	משולב[,	התשל"א-1971

אני	מודיע	כי	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	6)א(	לחוק	שירותי	
קבעתי	 התשל"א-11971,	 משולב[,	 ]נוסח	 היהודיים	 הדת	
שהמועצה	הדתית	אשדוד	תהיה	בת	תשעה	חברים	והרכבתי	

אותה	כדלהלן:

מס'	זהות ________________________השם	
058103029 מרדכי	חסיד	
014411573 אהרון	מור	
014340350 יהודה	נניקאשוילי	
067727776 דוד	בן	מנחם	
057455990 עובדיה	דהן	
063001739 ניסים	אלבז	
032277642 אפרים	גריידינגר	
067652925 יעקב	שטרית	
069529261 מאיר	עמר	

תוקף	המינוי	מיום	ו'	בתשרי	התש"ע	)24	בספטמבר	2009(.

ו'	בתשרי	התש"ע	)24	בספטמבר	2009(
	 )חמ	140—3(	

יעקב מרגי 	
השר	לשירותי	דת 	__________

1		ק"ת	התשל"א,	עמ'	130.

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית קדימה צורן
לפי	חוק	שירותי	הדת	היהודיים	]נוסח	משולב[,	התשל"א-1971

אני	מודיע	כי	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	6)א(	לחוק	שירותי	
קבעתי	 התשל"א-11971,	 משולב[,	 ]נוסח	 היהודיים	 הדת	
חברים	 שבעה	 בת	 תהיה	 צורן	 קדימה	 הדתית	 שהמועצה	

והרכבתי	אותה	כדלהלן:

מס'	זהות ________________________השם	
022726020 יצחק	ניסנבוים	
058228677 __________גבריאל	דדון	

1		ק"ת	התשל"א,	עמ'	130.
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מס'	זהות ________________________השם	
039285176 יונתן	רצון	
055688402 יוסף	חדד	
058635046 אביבה	פטאו	
027938323 עופר	גואטה	
021647581 שלמה	שושן	

תוקף	המינוי	מיום	כ"ה	באלול	התשס"ט	)14	בספטמבר	2009(.

כ"ה	באלול	התשס"ט	)14	בספטמבר	2009(
	 )חמ	140—3(	

יעקב מרגי 	
השר	לשירותי	דת  

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית קצרין
לפי	חוק	שירותי	הדת	היהודיים	]נוסח	משולב[,	התשל"א-1971

אני	מודיע	כי	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	6)א(	לחוק	שירותי	
קבעתי	 התשל"א-11971,	 משולב[,	 ]נוסח	 היהודיים	 הדת	
והרכבתי	 חברים	 בת	חמישה	 קצרין	תהיה	 שהמועצה	הדתית	

אותה	כדלהלן:
מס'	זהות ________________________השם	

062321872 אליעזר	אטיאס	
058667726 דוד	זפרני	
023841521 אבישי	אייזנברג	
023811797 אליהו	מזוז	
055660872 אלי	מרדכי	

תוקף	המינוי	מיום	ג'	בתשרי	התש"ע	)21	בספטמבר	2009(.

ג'	בתשרי	התש"ע	)21	בספטמבר	2009(
	 )חמ	140—3(	

יעקב מרגי 	
השר	לשירותי	דת 	__________

1		ק"ת	התשל"א,	עמ'	130.

מינוי מועצה מייעצת לענייני אתיקה של מורי דרך
לפי	תקנות	שירותי	תייירות	)מורי	דרך(,	התשכ"ז-1967

בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	5	לתקנות	שירותי	תיירות	)מורי	
לחברים	 ממנה	 אני	 התקנות(,	 	- )להלן	 התשכ"ז-11967	 דרך(,	
את	 המועצה(,	 	- )להלן	 התקנות	 לעניין	 המייעצת	 במועצה	

האנשים	ששמותיהם	מפורטים	להלן:

רפאל	בן	חור,	ת"ז	064945074	-	יושב	ראש

רות	פרבולוצקי,	ת"ז	053374195

רם	ליסטמן,	ת"ז	055626642

אילנה	דרורי,	ת"ז	051100776

עמי	אתגר,	ת"ז	00985689

יהונתן	צבי,	ת"ז	031269954

יצחק	מינטוס,	ת"ז	00137256

כל	המינויים	האחרים	למועצה	-	בטלים2.
י"ב	באב	התשס"ט	)2	באוגוסט	2009(

	 )חמ	325—3(	
סטס מיסז'ניקוב 	
שר	התיירות 	__________

1		ק"ת	התשכ"ז,	עמ'	1156.

2		י"פ	התשס"ה,	עמ'	928.

הסמכה
לפי	תקנות	החומרים	המסוכנים	)רישום	תכשירים	להדברת	

מזיקים	לאדם(,	התשנ"ד-1994

בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	1	לתקנות	החומרים	המסוכנים	
)רישום	תכשירים	להדברת	מזיקים	לאדם(,	התשנ"ד-11994,	אני	
לעניין	 לממונה	 	,051454890 ת"ז	 שלום,	 אורי	 ד"ר	 את	 מסמיך	
תקנות	אלה,	למעט	לעניין	תקנה	15א)א(,	כל	עוד	הוא	משמש	

בתפקידו	במשרד	להגנת	הסביבה.

תוקף	המינוי	מיום	ג'	בחשוון	התשס"ט	)1	בנובמבר	2008(.

כ"ד	באלול	התשס"ט	)13	בספטמבר	2009(
	 )חמ	2456—3(	

גלעד ארדן 	
השר	להגנת	הסביבה 	__________

1		ק"ת	התשנ"ד,	עמ'	1285.

הודעה על אישור מעבדות
לפי	תקנות	החומרים	המסוכנים	)רישום	תכשירים	להדברת	

מזיקים	לאדם(,	התשנ"ד-1994

"מעבדה"	 ההגדרה	 לפי	 סמכותי1	 בתוקף	 כי	 מודיע	 אני	
תכשירים	 )רישום	 המסוכנים	 החומרים	 לתקנות	 	1 שבתקנה	
להדברת	מזיקים	לאדם(,	התשנ"ד-21994,	אישרתי	את	המעבדות	

המפורטות	להלן	לצורך	בדיקת	איכות	של	תכשיר:

מעבדת	אמינולאב	בע"מ;

מעבדת	בקטוכם	בע"מ.

	15( התשע"א	 א'	 באדר	 י"א	 יום	 עד	 הוא	 האישור	 תוקף	
בפברואר	2011(.

כ"ה	באלול	התשס"ט	)14	בספטמבר	2009(
	 )חמ	2456—3(	

אורי שלום 	
הממונה 	__________

1		י"פ	התש"ע,	עמ'	159.

2		ק"ת	התשנ"ד,	עמ'	1285.

הכרה במכונים ובמעבדות
לפי	חוק	מידע	גנטי,	התשס"א-2000

גנטי,	 מידע	 לחוק	 28ז)ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
ובמעבדות	 הגנטיים	 במכונים	 מכיר	 אני	 התשס"א-12000,	

הגנטיות	המפורטים	להלן	לצורך:

הנבדקים	 כשכל	 משפחה,	 לקשרי	 גנטיות	 בדיקות	 ביצוע	 	)1(
חיים,	לפי	פרק	ה'1	לחוק	האמור:

המעבדה	לסיווג	רקמות	ואימונוגנטיקה,	בית	החולים	 )א(	
הדסה	עין	כרם,	ירושלים;

המעבדה	לסיווג	רקמות	במרכז	הרפואי	על	שם	חיים	 )ב(	
שיבא,	תל	השומר,	רמת	גן;

לסיווג	 והמעבדה	 קלינית	 לאימונולוגיה	 המעבדה	 )ג(	
רקמות,	המרכז	הרפואי	רמב"ם,	חיפה;

רבין	 ע"ש	 הרפואי	 המרכז	 רקמות,	 לסיווג	 המעבדה	 )ד(	
)בית	חולים	בילינסון(,	פתח	תקוה.

ביצוע	בדיקות	גנטיות	לקשרי	משפחה,	כשאחד	הנבדקים	 	)2(
__________הוא	אדם	שנפטר:

1		ס"ח	התשס"א,	עמ'	178;	התשס"ח,	עמ'	736.
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המעבדה	לביולוגיה	משפטית	במכון	הלאומי	לרפואה	 )א(	
משפטית	על	שם	ל'	גרינברג,	תל–אביב-יפו;

המעבדה	לסיווג	רקמות	במרכז	הרפואי	על	שם	חיים	 )ב(	
שיבא,	תל	השומר,	רמת	גן.

כ"ח	באלול	התשס"ט	)17	בספטמבר	2009(
	 )חמ	3973—3(	

איתן חי–עם 	
המנהל	הכללי	של 	
משרד	הבריאות  

 הודעה על פתיחה בחקירה בעניין תלונה
על יבוא בהיצף

לפי	חוק	היטלי	סחר	ואמצעי	הגנה,	התשנ"א-1991

היטלי	 לחוק	 32לג)א()1(	 לסעיף	 בהתאם	 בזה,	 מודיע	 אני	
סחר	ואמצעי	הגנה,	התשנ"א-11991	)להלן	-	החוק(,	כי	בתוקף	
סמכותי	לפי	סעיף	24)א(	לחוק,	החלטתי	ביום	כ"ו	באב	התשס"ט	
)16	באוגוסט	2009(	לפתוח	בחקירה	בעניין	תלונת	חברת	פזקר	
ויוון	 מאיטליה	 ביטומניות	 יריעות	 של	 בהיצף	 יבוא	 על	 בע"מ	

)להלן	-	התלונה(.

המכס		 בפרט	 המסווגים	 טובין	 הוא	 החקירה	 נושא	
על	 קניה	 ומס	 והפטורים	 המכס	 תעריף	 צו	 לפי	 	68.07.1000/1

הטובין,	התשס"ז-22007.

מעוניין	 צד	 רשאי	 לחוק,	 ו–27)א(	 26)ד(	 לסעיפים	 בהתאם	
לפנות	אל	הממונה	על	היטלי	סחר,	 לחוק,	 	4 כהגדרתו	בסעיף	
מהתלונה	 לקבל	העתק	 זו,	 הודעה	 פרסום	 מיום	 ימים	 	7 בתוך	
ומההחלטה,	וכן	להגיש	לידי	את	תגובתו	בכתב	לתלונה,	בתוך	

30	ימים	מיום	שהומצאו	לו	העתקים	כאמור.

כהגדרתו	 מיודע,	 צד	 רשאי	 לחוק,	 30)ג(	 לסעיף	 בהתאם	
אשר	 מידע	 למעט	 החקירה,	 בחומר	 לעיין	 לחוק,	 28)ג(	 בסעיף	

ייקבע	לפי	סעיף	32ב	לחוק	כי	הוא	חסוי.

פתיחה	 על	 ומההחלטה	 מהתלונה	 גלוי	 עותק	 לקבלת	
בחקירה,	להגשת	תגובה	או	לכל	בירור	אחר,	ניתן	לפנות	לממונה	
על	היטלי	סחר	לפי	המען:	משרד	התעשיה	המסחר	והתעסוקה,	
רח'	בנק	ישראל	5,	ירושלים	91036,	טלפון	02-6662621/2,	פקס'	

.02-6662939

י"ט	באלול	התשס"ט	)8	בספטמבר	2009(

)חמ	383—3(
ראובן פסח 	

הממונה	על	היטלי	סחר 	
__________

ס"ח	התשנ"א,	עמ'	38;	התשס"ה,	עמ'	662;	התשס"ט,	עמ'	5. 	1

ק"ת	שיעורי	מק"ח,	התשס"ז,	עמ'	57. 	2

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
לא צמוד הניתן לציבור

לפי	חוק	הסדרת	הלוואות	חוץ–בנקאיות,	התשנ"ג-1993

חוץ–בנקאיות,	 הלוואות	 הסדרת	 לחוק	 5)א(	 סעיף	 לפי	
הכוללת	 העלות	 ששיעור	 מודיע	 ישראל	 בנק	 התשנ"ג-11993,	

הממוצעת	לאשראי	לא	צמוד	הניתן	לציבור	בחודש	יוני	2009	
היה	4.03	אחוזים.

י'	באלול	התשס"ט	)30	באוגוסט	2009(

)חמ	2468—3(
אור סופר 	

סגן	המפקח	על	הבנקים 	

 צו ביטול הכרזה על אזור נגוע במחלת
הפה והטלפיים

לפי	פקודת	מחלות	בעלי	חיים	]נוסח	חדש[,	התשמ"ה-1985

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	18	לפקודת	מחלות	בעלי	חיים	
על	 ההכרזה2,	 את	 מבטל	 אני	 התשמ"ה-11985,	 חדש[,	 ]נוסח	

היישוב	בית	שערים	כאזור	נגוע	במחלת	הפה	והטלפיים.

כ"ו	בתשרי	התש"ע	)14	באוקטובר	2009(

)חמ	126—3(
משה חיימוביץ 	

מנהל	השירותים	הווטרינריים 	
__________

ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	84. 	1

י"פ	התשס"ט,	עמ'	3253	ו–4054. 	2

 צו ביטול הכרזה על אזור נגוע במחלת
הפה והטלפיים

לפי	פקודת	מחלות	בעלי	חיים	]נוסח	חדש[,	התשמ"ה-1985

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	18	לפקודת	מחלות	בעלי	חיים	
על	 ההכרזה2,	 את	 מבטל	 אני	 התשמ"ה-11985,	 חדש[,	 ]נוסח	

היישוב	כפר	קרע	כאזור	נגוע	במחלת	הפה	והטלפיים.

כ"ו	בתשרי	התש"ע	)14	באוקטובר	2009(

)חמ	126—3(
משה חיימוביץ 	

מנהל	השירותים	הווטרינריים 	
__________

ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	84. 	1

י"פ	התשס"ט,	עמ'	4000	ו–4054. 	2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית עוספיא

לפי	חוק	הרשויות	המקומיות	)בחירת	ראש	רשות	וסגניו	
וכהונתם(,	התשכ"ה-1965

)בחירות(,	 המקומיות	 הרשויות	 לחוק	 71)א(	 לסעיף	 בהתאם	
התשכ"ה-11965,	ולסעיף	7)ב()1(	לחוק	הרשויות	המקומיות	)בחירת	
בזה	 נמסרת	 התשל"ה-21975,	 וכהונתם(,	 וסגניו	 הרשות	 ראש	

הודעה	על	תוצאות	הבחירות	לראש	הרשות	המקומית	עוספיא:

התשס"ט באב	 כ"ח	 ביום	 שקוימו	 הבחירות	 לקראת	 	א.	
)18	באוגוסט	2009(	-

אושרו	הצעות	המועמדים	כלהלן: 	.1

סלימאן	אבו	רוכן 	.1

וג'יה	כיוף 	.2

__________
ס"ח	התשנ"ג,	עמ'	174. 	1

	__________

1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	248.

2		ס"ח	התשל"ה,	עמ'	211.
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בהיג'	מנסור 	.3

ראיד	מנסור 	.4

עזאם	שבלי 	.5

המספר	הכולל	של	הבוחרים	שהצביעו 	.2

בתחום	הרשות	המקומית:																																	6,585 	

המספר	הכולל	של	הקולות	הכשרים:																	6,394 	.3

המספר	הכולל	של	הקולות	הפסולים:																191 	.4

מספר	הקולות	הכשרים	שניתנו	לכל	אחד		מהמועמדים: 	.5

הקולות

באחוזיםבמספריםשם המועמד

93714.65סלימאן אבו רוכן
34.64  2,215וג'יה כיוף

17.99  1,150בהיג' מנסור

17.75  1,135ראיד מנסור

95714.97עזאם שבלי

בחיפה	 המחוזי	 המשפט	 בית	 של	 דינו	 פסק	 בעקבות	 	.6	
בתיק	 מינהליים	 לעניינים	 משפט	 כבית	 בשבתו	
התשס"ט באלול	 י'	 מיום	 	19768-08-09 	עמ"נ.	
לראש	 הבחירות	 תוצאות	 בוטלו	 	,)2009 באוגוסט	 	30(

רשות	המועצה	וכתוצאה	מכך:

באלול	 כ"ו	 ביום	 התפטר	 רוכן	 אבו	 סלימאן	 המועמד	 	
התשס"ט	)15	בספטמבר	2009(.

באלול	 כ"ו	 ביום	 התפטר	 מנסור	 ראיד	 המועמד	 	
התשס"ט	)15	בספטמבר	2009(.

באלול	 כ"ו	 ביום	 התפטר	 שבלי	 עזאם	 המועמד	 	
התשס"ט	)15	בספטמבר	2009(.

באלול	התשס"ט	 כ"ז	 ביום	 בחירות	חדשות	התקיימו	 	
)16	בספטמבר	2009(	לראש	הרשות	המקומית	עוספיא	

ותוצאתן	כלהלן:

המספר	הכולל	של	הבוחרים	שהצביעו 	.1

5,808															 בתחום	הרשות	המקומית:	 				

המספר	הכולל	של	הקולות	הכשרים:								5,674 	.2

המספר	הכולל	של	הקולות	הפסולים:							134 	.3

מספר	הקולות	הכשרים	שניתנו	לכל	אחד	 	.4
מהמועמדים:

הקולות

באחוזיםבמספריםשם המועמד

13,28657.91.  וג'יה כיוף

22,38842.09.  בהיג' מנסור

שמו	של	המועמד	שנבחר	לראש	הרשות:	וג'יה	כיוף. 	.7

כ"ח	באלול	התשס"ט	)17	בספטמבר	2009(
)חמ 2150―3(  

רונן סגל  
מנהל הבחירות  

                                         מועצת הרשות המקומית עוספיא

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית עוספיא

לפי	חוק	הרשויות	המקומיות	)בחירות(,		התשכ"ה-1965

בהתאם	לסעיף	71)א(	לחוק	הרשויות	המקומיות	)בחירות(,	
הבחירות	 תוצאות	 על	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 התשכ"ה-11965,	
באב	 כ"ח	 ביום	 שקויימו	 עוספיא	 המקומית	 הרשות	 למועצת	

התשס"ט	)18	באוגוסט	2009(:

אושרו רשימות המועמדים כלהלן: א. 

א            אחדות  .1

אג           אבנאא אל ג'בל  .2

הנ           בלדנא  .3

זה           רשימה ואקע אחד  .4

י             עספיא אלמחבה     .5

נ             עספיא אל מואחדה  .6

נא          אלתעוון ואלבנא  .7

ע            אלמוסתקבל  .8

פ            עספיא אוואלאן  .9

ץ            האחווה והשלום  .10

ק            אלאעמאר  .11

רס          אלרואיא אל סלימה  .12

ת           אלאמל התקווה  .13

ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

א            אחדות  .1

עם ץ       האחווה והשלום  

הנ           בלדנא  .2

עם נא     אלתעוון ואלבנא  

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו  ב. 
בתחום הרשות המקומית:                                 6,579

המספר הכולל של הקולות הכשרים:                 6,384 ג. 

המספר הכולל של הקולות הפסולים:                195 ד. 

מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר  ה. 
המועמדים:

מספר	הקולותכינויאות/יות

662אחדות1.		א

1,053אבנאא	אל	ג'בל2.		אג

708בלדנא3.		הנ

7רשימה	ואקע	אחר4.		זה

635עספיא	אלמחבה5.		י

1,127עספיא	אל	מואחדה6.		נ

566אלתעאוון	ואלבנא7.		נא

5אלמוסתקבל8.		ע

17עספיא	אוואלאן9.		פ

604האחווה	והשלום10.	ץ

 __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.
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מספר	הקולותכינויאות/יות

7אלאעמאר11.	ק

2אלרואיא	אל	סלימה12.	רס

991אלאמל	התקווה13.		ת

מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות  ו. 
המועמדים:

מספר	המנדטיםכינויאות/יות

1אחדות1.		א

1אבנאק	אל	ג'בל2.		אג

1בלדנא3.		הנ

1עספיא	אלמחבה4.		י

2עספיא	אל	מואחדה5.		נ

1אלתעוון	ואלבנא6.		נא

1האחווה	והשלום7.		ץ

1אלאמל	התקווה8.		ת

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה  ז. 
ורשימה:

מרשימת א אחדות   

1.  מנסור זאיד  

מרשימת אג אבנאא אל ג'מל  

1.  סעיד מוחסן  

מרשימת הנ בלדנא  

1.  הלון מוניר  

מרשימת י עספיא אלמחבה  

1.  סאבא רושדי  

מרשימת נ עספיא אל מואחדה  

1.  זאהר פרג'  

2.  עלוה שכיב  

מרשימת לא אלתעוון ואלבנא  

1.  אבו רוקן ארקאן  

מרשימת ץ האחווה והשלום  

1.  רוחאנא טועמה  

מרשימת ת אלאמל התקווה  

1.  חמדאן כאיד  

כ"ח באלול התשס"ט )17 בספטמבר 2009(
)חמ 2150―3(  

רונן סגל  
מנהל הבחירות  

                                         מועצת הרשות המקומית עוספיא

 תמצית תקציב רגיל של עיריית אום אל פחם
לשנת הכספים 2009
לפי	פקודת	העיריות

בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
לפקודה	 206)ג(	 סעיף	 לפי	 הסמכות	 בתוקף	 כי	 מודיע	 אני	
שהועברה	אלי2,	אישרתי	תקציב	רגיל	של	עיריית	אום	אלפחם	

לשנת	התקציב	2009	שתמציתו	להלן:	

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות

21,749,000ארנונה	כללית
5,080,000מפעל	המים

					-עצמיות	חינוך
131,000עצמיות	רווחה
9,212,000עצמיות	אחר

36,172,000סך הכל עצמיות

75,538,000תקבולים	ממשרד	החינוך
15,322,000תקבולים	ממשרד	הרווחה

2,911,000תקבולים	ממשלתיים	אחרים
20,582,000מענק	כללי	לאיזון

					-מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
114,353,000סך הכל תקבולי ממשלה

					-תקבולים	אחרים
					-הכנסות	ח"פ	ובגין	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
150,525,000וכיסוי גירעון נצבר

10,000,000הנחות	בארנונה
750,000הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

161,275,000סך הכל הכנסות בלא מותנה
3,289,000הכנסה	מותנה

164,564,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות

17,796,000שכר	כללי
21,821,000פעולות	כלליות

337,000מפעל	המים
39,954,000סך הכל הוצאות כלליות

45,411,000שכר	עובדי	חינוך
33,134,000פעולות	חינוך
78,545,000סך הכל חינוך

7,665,000שכר	עובדי	רווחה
14,116,000פעולות	רווחה
21,781,000סך הכל רווחה

3,840,000פירעון	מילוות	מים	וביוב
4,905,000פירעון	מילוות	אחר

8,745,000סך הכל פירעון מילוות

1,500,000הוצאות	מימון

					-הוצאות	ח"פ	ובגין	שנים	קודמות
__________

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
150,525,000וכיסוי גירעון נצבר

10,000,000הנחות	בארנונה
750,000הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר

161,275,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

3,289,000הוצאה	מותנה
164,564,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ד באלול התשס"ט )13 בספטמבר 2009(
)חמ	360—3(	 

    יוסף משלב
    הממונה על מחוז חיפה

 תמצית תקציב רגיל של עיריית באקה-ג'ת
לשנת הכספים 2009
לפי	פקודת	העיריות

בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
לפקודה	 206)ג(	 סעיף	 לפי	 הסמכות	 בתוקף	 כי	 מודיע	 אני	
באקה-ג'ת	 עיריית	 של	 רגיל	 תקציב	 אישרתי	 אלי2,	 שהועברה	

לשנת	התקציב	2009	שתמציתו	להלן:	

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות

27,850,000ארנונה	כללית
11,000,000מפעל	המים

266,000עצמיות	חינוך
					-עצמיות	רווחה
6,560,000עצמיות	אחר

45,676,000סך הכל עצמיות

42,330,000תקבולים	ממשרד	החינוך
7,455,000תקבולים	ממשרד	הרווחה

610,000תקבולים	ממשלתיים	אחרים
17,791,000מענק	כללי	לאיזון

800,000מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
68,986,000סך הכל תקבולי ממשלה

					-תקבולים	אחרים
					-הכנסות	ח"פ	ובגין	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

114,662,000

8,000,000הנחות	בארנונה
11,900,000הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

134,562,000סך הכל הכנסות בלא מותנה
					-הכנסה	מותנה

134,562,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות

15,460,000שכר	כללי
23,638,000פעולות	כלליות

10,200,000מפעל	המים

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות

49,298,000סך הכל הוצאות כלליות

33,056,000שכר	עובדי	חינוך
12,124,000פעולות	חינוך
45,180,000סך הכל חינוך

2,933,000שכר	עובדי	רווחה
8,204,000פעולות	רווחה
11,137,000סך הכל רווחה

3,092,000פירעון	מילוות	מים	וביוב
4,205,000פירעון	מילוות	אחר

7,297,000סך הכל פירעון מילוות

1,250,000הוצאות	מימון

500,000הוצאות	ח"פ	ובגין	שנים	קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
114,662,000וכיסוי גירעון נצבר

8,000,000הנחות	בארנונה
11,900,000הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר

134,562,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

					-הוצאה	מותנה
134,562,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

י"ג בתמוז התשס"ט )5 ביולי 2009(
)חמ	360—3(	 

    יוסף משלב
    הממונה על מחוז חיפה

 תמצית תקציב רגיל של עיריית גבעתיים
לשנת הכספים 2009
לפי	פקודת	העיריות

בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
לפקודה	 206)ג(	 סעיף	 לפי	 הסמכות	 בתוקף	 כי	 מודיעה	 אני	
גבעתיים	 עיריית	 של	 רגיל	 תקציב	 אישרתי	 אלי2,	 שהועברה	

לשנת	התקציב	2009	שתמציתו	להלן:	

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות

138,145,000ארנונה	כללית
19,675,000מפעל	המים

7,645,000עצמיות	חינוך
1,243,000עצמיות	רווחה
44,575,000עצמיות	אחר

211,283,000סך הכל עצמיות

30,098,000תקבולים	ממשרד	החינוך
14,193,000תקבולים	ממשרד	הרווחה

2,400,000תקבולים	ממשלתיים	אחרים
						-מענק	כללי	לאיזון

						-מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
46,691,000סך הכל תקבולי ממשלה

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות

					-תקבולים	אחרים
					-הכנסות	ח"פ	ובגין	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

257,974,000

20,000,000הנחות	בארנונה
					-הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

277,974,000סך הכל הכנסות בלא מותנה
					-הכנסה	מותנה

277,974,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות

91,958,000שכר	כללי
55,419,000פעולות	כלליות

10,785,000מפעל	המים
158,162,000סך הכל הוצאות כלליות

18,927,000שכר	עובדי	חינוך
36,776,000פעולות	חינוך
55,703,000סך הכל חינוך

5,793,000שכר	עובדי	רווחה
17,874,000פעולות	רווחה
23,667,000סך הכל רווחה

					-פירעון	מילוות	מים	וביוב
19,125,000פירעון	מילוות	אחר

19,125,000סך הכל פירעון מילוות

1,317,000הוצאות	מימון

					-הוצאות	ח"פ	ובגין	שנים	קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
257,974,000וכיסוי גירעון נצבר

20,000,000הנחות	בארנונה
					-הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר

277,974,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

					-הוצאה	מותנה
277,974,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"א באלול התשס"ט )10 בספטמבר 2009(
)חמ	360—3(	 

    גילה אורון
    הממונה על מחוז תל אביב

 תמצית תקציב רגיל של עיריית חיפה
לשנת הכספים 2009
לפי	פקודת	העיריות

בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
לפקודה	 206)ג(	 סעיף	 לפי	 הסמכות	 בתוקף	 כי	 מודיע	 אני	
שהועברה	אלי2,	אישרתי	תקציב	רגיל	של	עיריית	חיפה	לשנת	

התקציב	2009	שתמציתו	להלן:	

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות

986,379,000ארנונה	כללית
118,778,000מפעל	המים

27,976,000עצמיות	חינוך
5,909,000עצמיות	רווחה
166,996,000עצמיות	אחר

1,306,038,000סך הכל עצמיות

145,392,000תקבולים	ממשרד	החינוך
133,540,000תקבולים	ממשרד	הרווחה

10,595,000תקבולים	ממשלתיים	אחרים
						-מענק	כללי	לאיזון

3,392,000מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
292,919,000סך הכל תקבולי ממשלה

					-תקבולים	אחרים
					-הכנסות	ח"פ	ובגין	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

1,598,957,000

125,000,000הנחות	בארנונה
					-הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

1,723,957,000סך הכל הכנסות בלא מותנה
					-הכנסה	מותנה

1,723,957,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות

456,084,000שכר	כללי
295,767,000פעולות	כלליות

114,397,000מפעל	המים
866,248,000סך הכל הוצאות כלליות

201,801,000שכר	עובדי	חינוך
110,647,000פעולות	חינוך
312,448,000סך הכל חינוך

35,115,000שכר	עובדי	רווחה
165,596,000פעולות	רווחה
200,711,000סך הכל רווחה

					-פירעון	מילוות	מים	וביוב
210,000,000פירעון	מילוות	אחר

210,000,000סך הכל פירעון מילוות

9,550,000הוצאות	מימון

					-הוצאות	ח"פ	ובגין	שנים	קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
1,598,957,000וכיסוי גירעון נצבר

125,000,000הנחות	בארנונה
					-הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר

1,723,957,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

					-הוצאה	מותנה
1,723,957,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

ט' בתמוז התשס"ט )1 ביולי 2009(
)חמ	360—3(	 

    יוסף משלב
    הממונה על מחוז חיפה

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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 תמצית תקציב רגיל של עיריית יבנה
לשנת הכספים 2009
לפי	פקודת	העיריות

בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
לפקודה	 206)ג(	 סעיף	 לפי	 הסמכות	 בתוקף	 כי	 מודיע	 אני	
שהועברה	אלי2,	אישרתי	תקציב	רגיל	של	עיריית	יבנה	לשנת	

התקציב	2009	שתמציתו	להלן:	

	באלפי			צד	ההכנסות
שקלים	חדשים

99,046ארנונה	כללית
17,470מפעל	המים

5,177עצמיות	חינוך
380עצמיות	רווחה
13,237עצמיות	אחר

135,310סך הכל עצמיות

38,090תקבולים	ממשרד	החינוך
14,185תקבולים	ממשרד	הרווחה

888תקבולים	ממשלתיים	אחרים
						-מענק	כללי	לאיזון

19מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
53,182סך הכל תקבולי ממשלה

					-תקבולים	אחרים
					-הכנסות	ח"פ	ובגין	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
188,492וכיסוי גירעון נצבר

6,782הנחות	בארנונה
					-כיסוי	ממקורות	הרשת	בשנים	הבאות

195,274סך הכל הכנסות בלא מותנה
					-הכנסה	מותנה

195,274סך הכל הכנסות כולל מותנה

צד	ההוצאות
	באלפי

שקלים	חדשים

32,314שכר	כללי
48,042פעולות	כלליות

13,717מפעל	המים
94,073סך הכל הוצאות כלליות

41,020שכר	עובדי	חינוך
17,871פעולות	חינוך
58,891סך הכל חינוך

6,198שכר	עובדי	רווחה
15,875פעולות	רווחה
22,073סך הכל רווחה

1,274פירעון	מילוות	מים	וביוב
10,656פירעון	מילוות	אחר

11,930סך הכל פירעון מילוות

1,525הוצאות	מימון

					-הוצאות	ח"פ	ובגין	שנים	קודמות

צד	ההוצאות
	באלפי

שקלים	חדשים

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
188,492וכיסוי גירעון נצבר

6,782הנחות	בארנונה
					-הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר

195,274סך הכל הוצאות בלא מותנה

					-הוצאה	מותנה
195,274סך הכל הוצאות כולל מותנה

ט"ו בתמוז התשס"ט )8 ביולי 2009(
)חמ	360—3(	 

    שוקי אמרני
    הממונה על מחוז המרכז

 תמצית תקציב רגיל של עיריית נשר
לשנת הכספים 2009
לפי	פקודת	העיריות

בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
לפקודה	 206)ג(	 סעיף	 לפי	 הסמכות	 בתוקף	 כי	 מודיע	 אני	
לשנת	 נשר	 עיריית	 של	 רגיל	 תקציב	 אישרתי	 אלי2,	 שהועברה	

התקציב	2009	שתמציתו	להלן:	

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות

68,500,000ארנונה	כללית
9,950,000מפעל	המים

2,805,000עצמיות	חינוך
549,000עצמיות	רווחה
5,143,000עצמיות	אחר

86,947,000סך הכל עצמיות

18,641,000תקבולים	ממשרד	החינוך
8,846,000תקבולים	ממשרד	הרווחה

601,000תקבולים	ממשלתיים	אחרים
						-מענק	כללי	לאיזון

50,000מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
28,138,000סך הכל תקבולי ממשלה

8,150,000תקבולים	אחרים
500,000הכנסות	ח"פ	ובגין	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
123,735,000וכיסוי גירעון נצבר

10,800,000הנחות	בארנונה
					-הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

134,535,000סך הכל הכנסות בלא מותנה
					-הכנסה	מותנה

134,535,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות

14,364,000שכר	כללי
39,407,000פעולות	כלליות

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות

7,100,000מפעל	המים
60,871,000סך הכל הוצאות כלליות

23,096,000שכר	עובדי	חינוך
16,695,000פעולות	חינוך
39,791,000סך הכל חינוך

2,540,000שכר	עובדי	רווחה
12,648,000פעולות	רווחה
15,188,000סך הכל רווחה

					-פירעון	מילוות	מים	וביוב
140,000פירעון	מילוות	אחר

140,000סך הכל פירעון מילוות

7,355,000הוצאות	מימון

390,000הוצאות	ח"פ	ובגין	שנים	קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
123,735,000וכיסוי גירעון נצבר

10,800,000הנחות	בארנונה
					-הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר

134,535,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

					-הוצאה	מותנה
134,535,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ' באלול התשס"ט )9 בספטמבר 2009(
)חמ	360—3(	 

    יוסף משלב
    הממונה על מחוז חיפה

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

התשל"ו-1976

הרשויות	 לחוק	 	5 לסעיף	 בהתאם	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
התשל"ו-11976,	 כללית(,	 ארנונה	 קביעת	 על	 )ערר	 המקומיות	
מינתה	עיריית	ראשון	לציון	בישיבתה	מיום	י"ח	בשבט	התשס"ט	
)עסקים/משרדים/ 	- עמ"ת	 ערר	 ועדת	 	,)2009 בפברואר	 	12(
שלושה	 של	 בהרכב	 האמור,	 החוק	 לעניין	 נוספת2,	 תעשיה(	

חברים	כמפורט	להלן:

אתי	חזן	-	יושבת	ראש;

דוד	גוטליב	-	חבר;

מיכאל	בראומן	-	חבר.

כ"א באדר התשס"ט )17 במרס 2009(
)חמ	265—3(	 

    דב צור
    ראש עיריית ראשון לציון

__________
1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 2344.

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

התשכ"ט-1969

רישום	 גושי	 של	 הזכויות	 לוחות	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
מס'	38335,	38337,	38367,	38368	-	באר	שבע,	הוצגו	ביום	כ"א	
ימים	 שלושים	 למשך	 	,)2009 בספטמבר	 	10( התשס"ט	 באלול	
רח'	 הממשלה,	 קרית	 המקרקעין	 הסדר	 פקיד	 בלשכת	 לעיון	
התקוה	4,	באר	שבע,	בלשכת	הממונה	על	מחוז	הדרום,	משרד	

הפנים,	רח'	התקוה	4,	באר	שבע	ובעיריית	באר	שבע.

כ"א	באלול	התשס"ט	)10	בספטמבר	2009(
רמי דמארי 	

פקיד	הסדר	המקרקעין 	
אזור	הסדר	דרום  

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.8.2009 
המספרים	בהודעות	מציינים	פרטים	אלה:

מספר	הרישום.1.

תאריך	החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך	הגשה.7.

תקופת	תוקפו.8.

.17025/2009

.216.6.2009

ממשלת	ישראל3.
מרכז	השלטון	המקומי
שלוש	הערים	הגדולות

מרכז	המועצות	האזוריות
חבר	המועצות	האזוריות

המוסד	לביטוח	לאומי
שירות	התעסוקה

המוסדות	להשכלה	גבוהה
הסתדרות	מדיצינית	הדסה

שירותי	בריאות	כללית
רשות	שדות	התעופה

דואר	ישראל
איגוד	ערים	לכבאות,
הסתדרות	החדשה.

כלל	הארגונים4.

כלל	העובדים5.

צמצום	הוצאות	שכר6.

.76.8.2009

.831.12.2010	-	16.6.2009

.17026/2009

.228.7.2009
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מועצה	מקומית	אבו	סנאן3.
מרכז	השלטון	המקומי,

הסתדרות	המעו"ף	/	הסתדרות	מרחב	מרכז	גליל
רשויות	מקומיות4.
כלל	עובדי	הרשות	המקומית5.
צמצום	והתייעלות6.
.76.8.2009
.831.12.2010	-	28.7.2009

.17027/2009

.221.7.2009

מרכז	השלטון	המקומי,3.
הסתדרות	החדשה	/	הסתדרות	המעו"ף

רשויות	מקומיות4.

מצילי	הים5.

שכר	מצילי	הים6.

.76.8.2009

.81.4.2014	-	21.7.2009

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.8.2009
המספרים	בהודעות	מציינים	פרטים	אלה:

מספר	הרישום.1.

תאריך	החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך	הגשה.7.

תקופת	תוקפו.8.

.1229/2009

.22.7.2009

מוסך	נרקיס	2007	בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה.

רכב4.

כלל	העובדים5.

דמי	חבר	ודמי	טיפול6.

.76.8.2009

2.7.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1230/2009

.27.7.2009

טכנולוגיות	ואקום		בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה.

תעשיית	מינרלים4.

כלל	העובדים5.

דמי	חבר	ודמי	טיפול6.

.76.8.2009

7.7.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1231/2009
212.7.2009
מוסך	תמם	מגן	ע.ג.ר	בע"מ,3.

הסתדרות	החדשה/	מרחב	חולון	אזור.
רכב4.
כלל	העובדים5.

דמי	חבר	ודמי	טיפול6.

.76.8.2009

7.7.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1232/2009

.220.7.2009

טומשובר	אלכסנדר	מסך	מזל	היוגב,3.
הסתדרות	החדשה/עובדי	המתכת	החשמל	

והאלקטרוניקה
כלי	רכב4.
כלל	העובדים5.
דמי	חבר	ודמי	טיפול6.
.76.8.2009
20.7.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

1233/2009
.23.6.2009
אקו"ם	אגודת	קומפוזיטורים	מחברים,3.

הסתדרות	החדשה	/	אגף	לאיגוד	מקצועי	-	הסתדרות	
המעו"ף	במרחב	ת"א	יפו	וועד	עובדי	אקו"ם

פעילויות	פנאי4.

כאמור	בסעיף	1	להסכם5.

תנאי	עבודה6.

.72.8.2009

3.6.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1234/2009

.225.6.2009

בתי	זיקוק	ונפט	בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה.

הפקת	נפט4.

כלל	העובדים5.

הגדלת	ניכויים	משכר	העובדים	לקרן	פנסיה6.

.73.8.2009

25.6.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1235/2009
.	217.6.2009
מרכז	הרכב	ירכא	בע"מ,3.

הסתדרות	החדשה.
ניקיון4.
כלל	העובדים5.
דמי	חבר	ודמי	טיפול6.
.711.8.2009
17.6.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1236/2009

.210.5.2009

שירותי	ניקיון	כוח	אדם	בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה.

ניקיון4.

כלל	העובדים5.

דמי	חבר	ודמי	טיפול6.

.711.8.2009

10.5.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1237/2009

.223.7.2009

אגד	-	אגודה	שיתופית	לתחבורה	בישראל	בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה	
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הובלה	יבשתית4.

נהגים5.

התאמת	תנאי	עבודה	למצב	החדש	בשוק	העבודה6.

.711.8.2009

.831.12.2015	-	23.7.2009

.1238/2009

.215.7.2009

הבנק	הבינלאומי	הראשון	לישראל	בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה	/	הסתדרות	המעו"ף

בנקאות4.

כאמור	בנספח5.

עובדים	לניסיון6.

.711.8.2009

15.7.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1239/2009

.24.8.2009

א.פ.א.י	אגודה	שיתופית	לפירות	א"י	בע"מ,3.
1(	האיגוד	הארצי	של	הפועלים	החקלאיים	השכירים

2(	מועצת	העובדים	של	א.פ.א.י	אגודה	שיתופית	
לפירות	א"י	בע"מ

גידולים	צמחיים4.

כלל	העובדים5.

חסכון	והתיעלות6.

.711.8.2009

4.8.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1240/2009

.226.7.2009

דואר	ישראל	בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה

דואר4.

כלל	העובדים5.

דמי	הבראה6.

.711.8.2009

26.7.20069	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1241/2009

.222.7.2009

נייר	חדרה	בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה	במרחב	שומרון

תעשיית	נייר4.

כלל	עובדים	הקבועים5.

עדכון	תעריפי	דרגות6.

.711.8.2009

22.7.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1242/2009

.23.8.2009

מדינת	ישראל,3.
איגוד	סגל	מחקר	הסתדרות	החדשה	

מכון	גיאולוגי	וועד	עובדים
מינהל	ציבורי	של	המדינה4.
כלל	העובדים5.
פסק	בוררות	1/05	שכר	עידוד6.
.711.8.2009
3.8.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1243/2009

.215.6.2009

התעשייה	הצבאית	לישראל	בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה.

תעשיית	מתכת4.

כלל	העובדים5.

תנאי	עבודה6.

.712.8.2009

15.6.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1244/2009

.221.7.2009

הטכניון	-	מכון	טכנולוגי	לישראל,3.
ארגון	הסגל	ההוראה	בטכניון

חינוך4.

חברי	סגל	ההוראה	הזוטר5.

החלת	ההסכם	מיום	14/12/08	של	המוסדות	להשכלה	6.
גבוהה	על	הטכניון

.712.8.2009

.830.9.2011	-	1.10.2008

.1245/2009

.27.7.2009

הנקל	סוד	בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה	במרחב	חיפה

תעשיית	מתכת	בסיסית4.

2	עובדים5.

הארכת	תוקף	סגירת	מערך	-	תפעול6.

.712.8.2009

.831.7.2010	-	7.7.2009

.1246/2009

.228.6.2009

צים	שירותי	ספנות	משולבים	בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה	/	האגף	לאיגוד	מקצועי

הובלה	ימית4.

חטיבת	רבי	החובלים	ומכונאים	ראשיים	5.

תנאי	עבודה6.

.712.8.2009

.831.12.2010	-	1.6.2009

.1247/2009

.228.6.2009

צים	שירותי	ספנות	משולבים	בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה	

הובלה	ימית4.

חטיבת	הקצינים	5.

תנאי	עבודה6.

.712.8.2009

.831.12.2010	-	1.6.2009

.1248/2009

.228.6.2009

צים	שירותי	ספנות	משולבים	בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה	

הובלה	ימית4.

קציני	ים	5.

האיגוד	הארצי	לקציני	ים	)בעניין	התייעלות	ופרישה(6.

.712.8.2009

28.6.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.
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.1249/2009

.228.6.2009

צים	שירותי	ספנות	משולבים	בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה	

הובלה	ימית4.

האיגוד	הארצי	לקציני	ים	)בעניין	חישוב	מענק	אי	5.
ניצול	ימי	מחלה(

ימי	מחלה6.

.712.8.2009

28.6.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1250/2009

.26.8.2009

ממשלת	ישראל,3.
הסתדרות	החדשה.

כלל	הענפים4.

עובדי	אגף	מס	הכנסה5.

תוספות	שכר	בגין	תוספת	מטלות6.

.713.8.2009

.831.12.2011	-	6.8.2009

.1251/2009

.23.8.2009

ממשלת	ישראל	בשם	מדינת	ישראל	,	3.
הסתדרות	החדשה

ממשלת	ישראל4.

מנהלות	קלידה5.

סיום	עבודתם	של	עובדות	בשע"מ	בתפקיד	מנהל	מדור	6.
ביצוע	קלידה	או	ראש	ענף	ביצוע	קלידה

.710.8.2009

3.8.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1252/2009

.212.7.2009

אלקטרה	תעשיות	מיזוג	אוויר	)2006(	בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה	/	הסתדרות	עובדי	המתכת	החשמל	

והאלקטרוניקה	מועצת	פועלי	ראשון	לציון
תעשיית	מכונות	וציוד4.
כלל	העובדים	הקבועים5.
תוספות	שכר	לשנים	62010-2009.
.76.8.2009
12.7.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1253/2009

.23.8.2009

קניאל	תעשיות	אריזה	בע"מ3.
וקניאל	אריזות	משקה	בע"מ,

הסתדרות	החדשה	/	מתכת	חשמל	ואלקטרוניקה	/	
מרחב	פ"ת.

תעשיית	נייר	4.

כלל	העובדים5.

צמצום	עלויות6.

.718.8.2009

3.8.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1254/2009

.228.7.2009

טבע	מדיקל	בע"מ	אשדוד,3.
הסתדרות	החדשה	מרחב	אשדוד	/	הסתדרות	עובדי	

המזון	והפרמצבטיקה.
תעשיית	כימיקלים4.
כאמור	בנספחים5.
הפרשות	לגמולים6.
.719.8.2009
28.7.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1255/2009

.26.8.2009

בנק	לאומי	לישראל	בע"מ,3.
הסתדרות	הפקידים

בנקאות4.

כאמור	בנספח	)104+372	עובדים(5.

העסקה	זמנית6.

.731.8.2009

6.8.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

.1256/2009

.227.8.2009

חברה	לאוטומציה	במינהל	השלטון	המקומי	בע"מ,3.
הסתדרות	החדשה	/	הסתדרות	המעו"ף

כלל	הענפים4.

390	עובדים5.

החלטת	ועדת	מעקב	מתוקף	סעיפי	25-22	להסכם	6.
קיבוצי	מיום	15/12/09

.731.8.2009

27.8.2009	-	לתקופה	בלתי	מסויימת8.

י"ד באלול התשס"ט )3 בספטמבר 2009(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

הודעות לפי חוק הצהרות מוות

בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים

ת"ע 42720/09

בעניין:	חוק	הצהרות	מוות,	התשל"ח-1978,

ובעניין:	הצהרת	מותם	של	הנספים	המפורטים	בהודעה,

מסדה,	 קיבוץ	 	,10996205 ת"ז	 איילון,	 מרדכי	 והמבקשים:	
ד"נ	עמק	הירדן;	שמעון	איילון,	ת"ז	50143262,	קיבוץ	מסדה,	ד"נ	
עמק	הירדן;	כוכב	איילון,	ת"ז	10996197,	קיבוץ	מסדה,	ד"נ	עמק	
הירדן;	תלמה	ינוביץ',	ת"ז	50293398,	הגדוד	השלישי,	הר	כנען,	
ת"ד	2115,	צפת;	נוגה	גנדלמן,	ת"ז	6900195,	רח'	האלון	60,	תמרת;	
אברהם	בן	דור,	ת"ז,	65380396,	רח'	אלכסנדר	זייד	10,	קרית	חיים	
26300;	מרדכי	בנדר,	ת"ז	65380404,	רח'	הגדוד	העברי	77,	חיפה;	
	;22356 נהריה	 	,4/1 חרצית	 רח'	 	,2409167 ת"ז	 אוצ'ניק,	 ליאורה	
	,42318 נתניה	 	,22 לבונטין	 רח'	 	,50485036 ת"ז	 אברמוביץ,	 רונית	
ע"י	ב"כ	עו"ד	ש'	שמיר	ו/או	צבי	א'	שמיר	ו/או	אברהם	שבתאי,	

ממעבר	מזיא	3,	ירושלים,	טל'	02-6231526,	פקס'	02-6244591.

הודעה

להווי	ידוע	כי	המבקשים	הנ"ל	פנו	אל	בית	המשפט	לענייני	
הנספים	 של	 מותם	 על	 להצהיר	 בבקשה	 בירושלים	 משפחה	
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המפורטים	להלן,	שנעלמו	ומשערים	שהם	מתו	וכי	בית	המשפט	
ידון	בבקשה	הנ"ל	ביום	13.12.2009,	בשעה	12.00.

וזה	תיאורם	של	הנספים	לפי	הצהרת	המבקש:

שמעון גנדלמן  .1

התעסקותו: חייל בצבא הרוסי.  

מרדכי גנדלמן  .2

.Orhei ,מקום לידתם ומקום מגוריהם הרגיל: אורהיוב

אזרחותם: רומנית.

בחיים  עדיין  הנספים  נראו  שבו  לאחרונה  הידוע  התאריך 
והמקום שבו נמצאו אז: 31.12.1944.

ביותר:  הקרובים  משפחתם  בני  של  והכתובות  השמות 
המבקשים הנ"ל.

בזה	 מתבקש	 הנ"ל,	 הנספים	 על	 ידיעות	 לו	 שיש	 מי	 כל	
או	 דיפלומטית	 נציגות	 לכל	 או	 המשפט	 לבית	 להמציאן	
קונסולרית	של	מדינת	ישראל,	בין	בכתב	ובין	בעל	פה,	וכל	אדם	
בית	 לפני	 יתייצב	 המוות	 להצהרת	 להתנגד	 הרוצה	 מעוניין,	
המשפט,	אם	בעצמו	ואם	על	ידי	בא	כוחו,	וינמק	את	התנגדותו,	
או	ימסור	הצהרה	בשבועה	שבה	יפורטו	טעמי	ההתנגדות,	או	
מדינת	 של	 קונסולרי	 או	 דיפלומטי	 נציג	 לפני	 הודעה	 ימסור	
ישראל,	שבה	יפרט	את	טעמי	ההתנגדות,	שאם	לא	כן	ייתן	בית	

המשפט	החלטה	כטוב	בעיניו.

איתי כץ, שופט

בבית המשפט לענייני משפחה בתל–אביב והמרכז

ת"ע 107670/08

בעניין:	חוק	הצהרות	מוות,	התשל"ח-1978,

ובעניין:	הצהרת	מותם	של	נספי	שנות	השואה	המפורטים	
בהודעה,

עו"ד	 ב"כ	 ע"י	 	,003506052 ת"ז	 הררי,	 שושנה	 והמבקשת:	
תל	 	,1 עזריאלי	 ממגדלי	 ושות',	 ציגנלאוב	 בר-קהן,	 בלושטיין,	

אביב	67021,	טל'	03-6962999,	פקס'	03-6966191.

הודעה

המשפט	 בית	 אל	 פנתה	 הנ"ל	 המבקשת	 כי	 ידוע	 להווי	
של	 מותם	 על	 להצהיר	 בבקשה	 אביב,	 בתל	 משפחה	 לענייני	

הנספים	שלהלן.

וזה	תיאורם	של	הנספים	לפי	הצהרת	המבקשת:

אברהם בורוס  .1

מקום לידתו ותאריך הלידה: פולין, 1893.  

מקום מגוריו הידוע האחרון: זאקסנהאוזן.  

התעסקותו: פועל.  

התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה הנספה עדיין בחיים:   
.1940

דורה שור )בורוס(  .2

מקום לידתה ותאריך הלידה: פולין, 1897.  

מקום מגוריה הידוע האחרון: אושוויץ.  

התעסקותה: עקרת בית.  

עדיין  הנספית  נראתה  שבו  לאחרונה  הידוע  התאריך   
בחיים: 1943.

פרידה גוטפריד )בורוס(  .3

מקום לידתה ותאריך הלידה: פולין, 1899.  

מקום מגוריה הידוע האחרון: אושוויץ.  

התעסקותה: עקרת בית.  

עדיין  הנספית  נראתה  שבו  לאחרונה  הידוע  התאריך   
בחיים: 1943.

נני וולף )בורוס(  .4

מקום לידתה ותאריך הלידה: פולין, 1904.  

מקום מגוריה הידוע האחרון: אושוויץ.  

התעסקותה: מורה.  

עדיין  הנספית  נראתה  שבו  לאחרונה  הידוע  התאריך   
בחיים: 1943.

מקום מגוריהם הרגיל: ברלין.

אזרחותם: פולנית.

השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר: המבקשת 
הנ"ל.

בזה	 מתבקש	 הנ"ל,	 הנספים	 על	 ידיעות	 לו	 שיש	 מי	 כל	
או	 דיפלומטית	 נציגות	 לכל	 או	 המשפט	 לבית	 להמציאן	
קונסולרית	של	מדינת	ישראל,	בין	בכתב	ובין	בעל	פה,	וכל	אדם	
בית	 לפני	 יתייצב	 המוות	 להצהרת	 להתנגד	 הרוצה	 מעוניין,	
המשפט,	אם	בעצמו	ואם	על	ידי	בא	כוחו,	וינמק	את	התנגדותו,	
או	ימסור	הצהרה	בשבועה	שבה	יפורטו	טעמי	ההתנגדות,	או	
מדינת	 של	 קונסולרי	 או	 דיפלומטי	 נציג	 לפני	 הודעה	 ימסור	
ישראל,	שבה	יפרט	את	טעמי	ההתנגדות,	שאם	לא	כן	ייתן	בית	

המשפט	החלטה	כטוב	בעיניו.
ענבל לוי, מזכירת בית משפט

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פש"ר	6268/09

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

ובעניין	פירוק	חברת	ריבלין	7	בע"מ,	ח"פ	51-345001-5.

והמבקש:	גינדי	נזיה,	ע"י	ב"כ	עו"ד	יוסי	צור,	מרח'	המלך	ג'ורג'	
33,	ירושלים	94261.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	13.8.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בירושלים	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

17.11.2009,	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	למבקש	הודעה	על	רצונו	זה.

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

לפני	תאריך	הדיון	עד	השעה	12.00.

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

יוסי צור,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקש 	
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר	1783/09

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

ובעניין	פירוק	חברת	ר.נ.	עודה	בניין	פיתוח	והשקעות	)1999(	
בע"מ,	ח"פ	51-275809-5.

קוגן,	מרח'	 רמי	 עו"ד	 ב"כ	 ע"י	 מיונסטר,	 והמבקש:	אלכסנדר	
המסגר	53,	תל	אביב.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	20.4.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

23.11.2009,	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	

.16.11.2009

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

רמי קוגן,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקש 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר	1864/09

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

ובעניין	פירוק	חברת	קסור	טכנולוגיות	בע"מ,	ח"פ	51-785982-6.

אלון	 עו"ד	 ב"כ	 ע"י	 אח',	 ו–24	 רוזוב	 אלכסנדר	 והמבקשים:	
עזרא,	מרח'	מדינת	היהודים	85,	בניין	G,	הרצליה	פיתוח	46766.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	28.4.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

26.11.2009,	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	

11.11.2009,	בשעה	14.00.

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

אלון עזרא,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר	2069/09

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

ובעניין	פירוק	חלקה	18	בגוש	7093,	ח"פ	51-032642-4.

והמבקש:	יצחק	חלמיש,	ע"י	ב"כ	עו"ד	רותי	כספי,	מרח'	דרך	
מנחם	בגין	48,	בניין	A,	קומה	3,	תל	אביב	66184.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	26.5.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

24.12.2009,	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	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	17.12.2009,	בשעה	

.18.00

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

רותי כספי,	עו"ד 	
באת	כוח	המבקש 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר	2140/09

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

ח"פ בע"מ,	 	2006 הדר	 קונדיטוריה	 חברת	 פירוק	 	ובעניין	
.51-385081-8

והמבקשים:	עובדי	החברה,	מיכל	עוזרי,	ת"ז	053020293	ועוד	
14	אח',	ע"י	ב"כ	עו"ד	דן	אבישר	ו/או	חנה	פורת,	מרח'	דרך	מנחם	

בגין	12,	רמת	גן	52521,	טל'	03-6122111,	פקס'	03-6122119.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	11.6.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

29.12.2009,	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	

25.12.2009,	בשעה	12.00.

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

דן אבישר,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשים 	
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר	2460/09

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

ובעניין	פירוק	חברת	מי	השילוח	בע"מ,	ח"פ	51-350353-2.

נוימן	ואח',	ע"י	ב"כ	עו"ד	רושדי	חאסקיה,	 והמבקשים:	דוד	
מקניון	אחים	טמארה,	ת"ד	717,	טירה	44915,	טל'	09-7936669,	פקס'	

.09-7937575

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	12.7.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

20.1.2010,	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.

את	ההודעה	יש	למסור	למבקשים,	או	לשלחה	בדואר,	באופן	
שתגיע	לידיהם	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	13.1.2010.

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

רושדי חאסקיה,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר	2845/09

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

ח"פ בע"מ,	 ישראל	 מחשבים	 איתי	 חברת	 פירוק	 	ובעניין	
.51-297155-7

והמבקשים:	עובדי	החברה,	צבי	זיצמן,	ת"ז	033717935	ואח',	
ע"י	ב"כ	עו"ד	גלעד	עידו	קוצר,	מרח'	חשמונאים	90,	ת"ד	20187,	תל	

אביב	61201,	טל'	03-6242444,	פקס'	03-6241519.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	27.8.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

4.2.2010,	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	
באופן	שתגיע	לידיהם	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	28.1.2010,	

בשעה	12.00.

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

גלעד עידו קוצר,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר	2936/09

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

ובעניין	פירוק	חברת	אחים	ברנס	בס"ד	צמיגים	בע"מ.

יוסף	 עו"ד	 ב"כ	 ע"י	 בע"מ,	 לישראל	 דיסקונט	 בנק	 והמבקש:	
ברינט,	מרח'	שער	פלמר	1,	ת"ד	33232,	חיפה	31332.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	10.9.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

10.2.2010,	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	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	5.1.2010,	בשעה	

.9.00

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

יוסף ברינט,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקש 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר	5994/09

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

ובעניין	פירוק	חברת	מגדלי	דיידלנד	בע"מ.

והמבקשת:	זיו	האפט	חברה	לנאמנויות	בע"מ,	מדרך	מנחם	
באמצעות	 סבטי	 רם	 ב"כ	 ע"י	 	,66184 אביב	 תל	 	,48-46 בגין	
)ייפוי	כוח	 גולדפרב,	לוי,	ערן,	מאירי,	צפריר	ושות',	עורכי	דין	

מוגבל	לצורכי	הגשת	בקשת	הפירוק	בלבד(.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	21.6.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

בשעה	8.30	ביום	6.1.2010.

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	
	13.00 יאוחר	משעה	 באופן	שתגיע	לידיה	לפי	המען	הנ"ל	לא	

ביום	30.12.2009.

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

רם סבטי 	
בא	כוח	הנאמן 	
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בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר	9316-09-09

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

ובעניין	פירוק	חברת	שארק	דלוקס	רהיטים	בע"מ,

מרח'	 הלין,	 פייר	 עו"ד	 ב"כ	 ע"י	 פרוצקי,	 מרינה	 והמבקשת:	
ביאליק	3,	ת"ד	4352,	חיפה	31042.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	9.9.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
וכי	 לעיל,	 הנזכרת	 לפרק	את	החברה	 בחיפה	 המשפט	המחוזי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

6.12.2009,	בשעה	9.00.

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

שימסור	למבקשת	הודעה	על	רצונו	זה.

בדואר,	 לשלחה	 או	 למבקשת,	 למסור	 יש	 ההודעה	 את	
באופן	שתגיע	לידיה	לפי	המען	הנ"ל	לא	יאוחר	מיום	30.11.2009,	

בשעה	9.00.

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

פייר הלין,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשת 	

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פש"ר	5506/09

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

ובעניין	פירוק	חברת	ל.א.ל	סוכנויות	אופנה	בע"מ.

והמבקשות:	Compagnie	AMG	ו–	Limited	Florinson,	ע"י	
ב"כ	ממשרד	עו"ד	מישל	אוחיון	ושות',	משד'	רוטשילד	46,	מגדל	

אלרוב,	תל	אביב.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	24.8.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בבאר	שבע	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	
וכי	בקשת	פירוק	זו	תישמע	בפני	בית	המשפט	היושב	בדין	ביום	

27.12.2009,	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	משבעה	ימי	

עבודה	לפני	תאריך	הדיון	בבקשה,	עד	השעה	12.00.

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

מישל אוחיון,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשות 	

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן	נתונים	בעניין	האגודות:
שיתופית	 אגודה	 	- איתן	 אבני	 רפתני	 אגודת	 האגודה:	 שם	 	)1(

חקלאית	לרפת	ליצור	חלב	בע"מ.
מס'	האגודה:	005251-4―57. 	

המען:	אבני	איתן,	ד"נ	רמת	הגולן	23408. 	
תאריך	רישום:	כ"ד	באלול	התשס"ט	)13	בספטמבר	2009(. 	

סוג	ראשי:	חקלאות. 	
סוג	משני:	אגודה	חקלאית	כללית. 	

חקלאית	 שיתופית	 אגודה	 	- יחיעם	 תעשיות	 האגודה:	 שם	 	)2(
בע"מ.

מס'	האגודה:	005252-2―57. 	
המען:	יחיעם,	ד"נ	אשרת	25125. 	

תאריך	רישום:	כ"ד	באלול	התשס"ט	)13	בספטמבר	2009(. 	
סוג	ראשי:	חקלאות. 	

סוג	משני:	אגודה	חקלאית	כללית. 	
שם	האגודה:	מי	שומרון	-	אגודה	חקלאית	שיתופית	לאספקת	 	)3(

מים	בע"מ.
מס'	האגודה:	005253-0―57. 	

המען:	רח'	האיכר	30500. 	
תאריך	רישום:	כ"ד	באלול	התשס"ט	)13	בספטמבר	2009(. 	

סוג	ראשי:	חקלאות. 	
סוג	משני:	אספקת	מים. 	

שם	האגודה:	תל–אלפול	-	אגודה	שיתופית	חקלאית	לאספקת	 	)4(
מים	בטייבה	אלזועבייה	בע"מ.
מס'	האגודה:	005254-8―57. 	

המען:	טייבה	בעמק. 	
תאריך	רישום:	כ"ד	באלול	התשס"ט	)13	בספטמבר	2009(. 	

סוג	ראשי:	חקלאות. 	
סוג	משני:	אספקת	מים. 	

שם	האגודה:	מירב	צמחי	מרפא	-	אגודה	שיתופית	חקלאית	 	)5(
בע"מ.

מס'	האגודה:	005255-5―57. 	
המען:	גזית,	ד"נ	יזרעאל	19340. 	

תאריך	רישום:	כ"ד	באלול	התשס"ט	)13	בספטמבר	2009(. 	
סוג	ראשי:	חקלאות. 	

סוג	משני:	אגודה	חקלאית	כללית. 	
שם	האגודה:	משמר	הנגב	תעשיות	-	אגודה	שיתופית	חקלאית	 	)6(

בע"מ.
מס'	האגודה:	57-005256-3. 	

המען:	משמר	הנגב,	ד"נ	הנגב	85315. 	
תאריך	רישום:	כ"ד	באלול	התשס"ט	)13	בספטמבר	2009(. 	

סוג	ראשי:	חקלאות. 	
סוג	משני:	אגודה	חקלאית	כללית. 	

שם	האגודה:	אבוקדו	רכס	הסולם	-	אגודה	שיתופית	חקלאית	 	)7(
בע"מ.

מס'	האגודה:	005257-1―57. 	
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המען:	אדמית,	ד"נ	גליל	מערבי	22875. 	
תאריך	רישום:	כ"ד	באלול	התשס"ט	)13	בספטמבר	2009(. 	

סוג	ראשי:	חקלאות. 	
כ"ד	באלול	התשס"ט	)13	בספטמבר	2009(

	
אורי זליגמן 	

רשם	האגודות	השיתופיות 	

הודעות על שינוי סיווג אגודות

להלן	נתונים	בעניין	האגודות:
שם	האגודה:	קבוצת	משמר	השרון. 	)1(

מס'	האגודה:	57-000113-1. 	
המען:	משמר	השרון	40270. 	

תאריך	רישום:	כ"ב	בטבת	התרצ"ג	)20	בינואר	1933(. 	
סוג	ראשי:	חקלאות. 	

סוג	משני:	קיבוץ	מתחדש. 	
שם	האגודה:	קיבוץ	שדה	מנחם. 	)2(

מס'	האגודה:	57-000120-6. 	
המען:	שדה	נחום,	ד"נ	הגלבוע	19160. 	

תאריך	רישום:	ח'	בניסן	התרצ"ג	)4	באפריל	1933(. 	
סוג	ראשי:	חקלאות. 	

סוג	משני:	קיבוץ	מתחדש. 	
שם	האגודה:	קיבוץ	גבת	ע"ש	קדושי	פינקס. 	)3(

מס'	האגודה:	57-001273-2. 	
המען:	דואר	העמקים,	גבת	30050. 	

תאריך	רישום:	י"ג	בתשרי	התשי"ד	)22	בספטמבר	1953(. 	
סוג	ראשי:	חקלאות. 	

סוג	משני:	קיבוץ	מתחדש. 	
שם	האגודה:	קיבוץ	לוטם. 	)4(

מס'	האגודה:	57-002503-1. 	
המען:	לוטם,	ד"נ	בקעת	בית	הכרם	20124. 	

תאריך	רישום:	י"א	בשבט	התשל"ח	)19	בינואר	1978(. 	
סוג	ראשי:	חקלאות. 	

סוג	משני:	קיבוץ	מתחדש. 	
ג'	בתשרי	התש"ע	)21	בספטמבר	2009(

	
אורי זליגמן 	

רשם	האגודות	השיתופיות 	

הודעות בדבר שינוי שמות אגודות

השם	הקודם:	תיירות	קטורה	-	אגודה	שיתופית	חקלאית	 	)1(
בע"מ.

חקלאית	 שיתופית	 אגודה	 	- קטורה	 נדל"ן	 החדש:	 השם	 	
בע"מ.

מס'	האגודה:	57-004924-7. 	

מיום:	ה'	בתשרי	התש"ע	)23	בספטמבר	2009(. 	

שיתופית	 אגודה	 	- דולב	 פלסטיק	 מוצרי	 הקודם:	 השם	 	)2(
חקלאית	בע"מ.

שיתופית	 אגודה	 	- פלסטיק	 מוצרי	 דולב	 החדש:	 השם	 	
חקלאית	בע"מ.

Dolav	Plastic	Products	Cooperative	Secretive	Ltd.

מס'	האגודה:	57-005223-3. 	

מיום:	ה'	בתשרי	התש"ע	)23	בספטמבר	2009(. 	

ה'	בתשרי	התש"ע	)23	בספטמבר	2009(
	

אורי זליגמן 	
רשם	האגודות	השיתופיות 	

ביטול רישום אגודות שיתופיות

מרכז	 האגודה	 לפירוק	 צו	 ניתן	 	31.3.2008 וביום	 הואיל	  )1(
הדרכה	ופרוייקטים	-	אגודה	שיתופית	חקלאית	בע"מ,	מס'	
הפרסומים	 בילקוט	 פורסם	 זה	 וצו	 	,57-003066-8 אגודה	
5799,	התשס"ח,	עמ'	2937,	והואיל	והפירוק	הנ"ל	הושלם	
האגודה	 רישום	 כי	 הודעה	 בזה	 ניתנת	 	,13.9.2009 ביום	
חדלה	 שעה	 ומאותה	 השיתופיות	 האגודות	 מספר	 נמחק	

האגודה	מלשמש	כגוף	מאוגד.

מי	 האגודה	 לפירוק	 צו	 ניתן	 	14.2.2008 וביום	 הואיל	 	)2(
מס'	 בע"מ,	 חקלאית	 שיתופית	 אגודה	 	- אשדוד	 	מור	
הפרסומים	 בילקוט	 פורסם	 זה	 וצו	 	,57-003615-2 אגודה	
5787,	התשס"ח,	עמ'	2472,	והואיל	והפירוק	הנ"ל	הושלם	
ביום	9.9.2009,	ניתנת	בזה	הודעה	כי	רישום	האגודה	נמחק	
מספר	האגודות	השיתופיות	ומאותה	שעה	חדלה	האגודה	

מלשמש	כגוף	מאוגד.

כ'	באלול	התשס"ט	)9	בספטמבר	2009(
אורי זליגמן 	

רשם	האגודות	השיתופיות 	

צווי פירוק, מינוי מפרקים והודעות לנושים
בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	46,	לפקודת	האגודות	השיתופיות	
אני	מצווה	בזה	על	פירוק	האגודה	ס.א.ב.ע	-	אגודה	שיתופית	

בע"מ,	מס'	אגודה	57-003762-2.

אי	לזאת	ובתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	48	לפקודת	האגודות	
השיתופיות	אני	ממנה	למפרק	את	זועבי	עבדלסלם,	מרח'	מקור	

חיים	35,	ירושלים	93465.

)פירוק(,	 השיתופיות	 האגודות	 תקנות	 להוראות	 בהתאם	
התשמ"ד-1984,	נדרש	כל	בעל	תביעה	מן	האגודה	להגיש	את	
תביעתו	בכתב	למפרק	בתוך	שישים	ימים	מיום	פרסום	הודעה	

זו	לפי	המען	הנ"ל.

אגודה	 חבר	 רשאי	 לפקודה,	 ו–51	 	)2(46 לסעיפים	 בהתאם	
שר	 לפני	 עליו	 לערער	 זה	 צו	 ממתן	 שנפגע	 צד	 או	 שיתופית	
פרסומו	 ממועד	 חודשיים	 בתוך	 והתעסוקה	 המסחר	 התעשיה	

ברשומות.

כ"ז	באלול	התשס"ט	)16	בספטמבר	2009(
אורי זליגמן 	

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

מפעלי תכן ציוד והשקעות )1987( בע"מ 
)ח"פ	51-122321-6(

)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	22.11.2009,	בשעה	10.00,	ברח'	דניאל	פריש	
סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 הארצי,	 הקיבוץ	 במשרדי	 אביב,	 תל	 	,3
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.
יורם בוקי,	מפרק

הערה:	ההודעה	לעניין	חברה	זו	שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	
6003,	עמ'	77	-	בטלה.	

חברה ליצוא תכן בע"מ 
)ח"פ	51-048221-9(

)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	22.11.2009,	בשעה	10.00,	ברח'	דניאל	פריש	
סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 הארצי,	 הקיבוץ	 במשרדי	 אביב,	 תל	 	,3
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

יורם בוקי,	מפרק

הערה:	ההודעה	לעניין	חברה	זו	שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	
6003,	עמ'	77	-	בטלה.	

גיבשטיין החזקות פיננסיות )1998( בע"מ
)ח"פ	51-264200-0(

)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	
16.00,	במשרדי	המפרק,	 15.12.2009,	בשעה	 הנ"ל	תתכנס	ביום	
מגדל	עתידים,	קומה	15,	קרית	עתידים,	תל	אביב,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.
אלי בורוכוב,	עו"ד,	מפרק

המרכז לריפוי, גישור והשכנת שלום בע"מ
)ח"פ	51-380063-1(

)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	

המפרקת,	 אצל	 	,16.00 בשעה	 	,6.12.2009 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
סופי	של	המפרקת,	 דוח	 קדימה,	לשם	הגשת	 	,33 רח'	האלמוג	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

יונית סגל,	מפרקת

אלווירה סחר בע"מ
)ח"פ	51-385836-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות	 לפקודת	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	14.12.2009,	בשעה	9.00,	ברח'	סעדיה	גאון	24,	תל	אביב,	
לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	
בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	 נעשה	 ומה	

ובניירות	של	החברה.

ליאור שחטר,	עו"ד	)רו"ח(,	מפרק

קבוצת מגדלור פיתוח הון בע"מ
)ח"פ	51-285584-2(

)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	14.12.2009,	בשעה	9.00,	ברח'	סעדיה	גאון	24,	
תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

ליאור שחטר,	עו"ד	)רו"ח(,	מפרק

לינקסיסט בע"מ
)ח"פ	51-286275-6(

)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	14.12.2009,	בשעה	9.00,	ברח'	סעדיה	גאון	24,	
תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

ליאור שחטר,	עו"ד	)רו"ח(,	מפרק

ווייטפוינט קומיוניקשיין הולדינגס בע"מ
)ח"פ	51-359330-1(

)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	
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הנ"ל	תתכנס	ביום	7.12.2009,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	
ושות',	 גרינברג	 הלוי,	 חודק,	 קלינהנדלר,	 גרוס,	 אצל	 החברה,	
דוח	 הגשת	 לשם	 אביב,	 תל	 העגול,	 הבניין	 	,1 עזריאלי	 מרכז	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

שאול קוברינסקי,	מפרק

רומיקה השקעות בע"מ

)ח"פ	51-371801-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	של	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	23.9.2009,	התקבלה	החלטה	לפרק	
את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	נירית	בן	מאיר,	ת"ז	040541849,	

מרח'	מנחם	בגין	7,	רמת	גן,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

נירית בן מאיר,	עו"ד,	מפרקת

הקרן המרכזית לבריאות השן

)ח"פ	51-287570-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
התקבלה	 	,1.6.2009 ביום	 שהתכנסה	 המניות,	 בעלי	 כל	 של	
מולי	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 אחד	 פה	 החלטה	

קלנר,	מדרך	מנחם	בגין	48,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

מולי קלנר,	מפרק

ראש בטוח בע"מ

)ח"פ	51-309834-3(

)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	
התקבלה		 	,1.6.2009 ביום	 שהתכנסה	 המניות,	 בעלי	 כל	 של	
מולי	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 אחד	 פה	 החלטה	

קלנר,	מדרך	מנחם	בגין	48,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

מולי קלנר,	מפרק

כלל נכסים מניבים בע"מ

)ח"פ	51-257232-2(

)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	
התקבלה	 	,1.6.2009 ביום	 שהתכנסה	 המניות,	 בעלי	 כל	 של	
מולי	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 אחד	 פה	 החלטה	

קלנר,	מדרך	מנחם	בגין	48,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

מולי קלנר,	מפרק

שומה חברה ישראלית לשמאות בע"מ

)ח"פ	51-051490-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
התקבלה	 	,2.8.2009 ביום	 שהתכנסה	 המניות,	 בעלי	 כל	 של	
מולי	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 אחד	 פה	 החלטה	

קלנר,	מדרך	מנחם	בגין	48,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

מולי קלנר,	מפרק

סיני שמאות ויעוץ בע"מ

)ח"פ	51-015835-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
התקבלה	 	,1.6.2009 ביום	 שהתכנסה	 המניות,	 בעלי	 כל	 של	
מולי	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 אחד	 פה	 החלטה	

קלנר,	מדרך	מנחם	בגין	48,	תל	אביב,	למפרק	החברה.
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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.

מולי קלנר,	מפרק

פרניסה חברה לקבלנות בע"מ

)ח"פ	51-222194-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	23.9.2009,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 שורר,	 משה	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

תובל	11,	רמת	גן,	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.

משה שורר,	עו"ד,	מפרק

ברדלנה בע"מ

)ח"פ	51-222222-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	23.9.2009,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 שורר,	 משה	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

תובל	11,	רמת	גן,	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.

משה שורר,	עו"ד,	מפרק

פרגונה חברה לקבלנות בע"מ

)ח"פ	51-222195-3(

)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	23.9.2009,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 שורר,	 משה	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

תובל	11,	רמת	גן,	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.

משה שורר,	עו"ד,	מפרק

פרובונו בע"מ

)ח"פ	51-222224-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	23.9.2009,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 שורר,	 משה	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

תובל	11,	רמת	גן,	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.

משה שורר,	עו"ד,	מפרק

זריחה לגובה בע"מ

)ח"פ	51-222081-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	23.9.2009,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 שורר,	 משה	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

תובל	11,	רמת	גן,	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.

משה שורר,	עו"ד,	מפרק

פריזמולו בע"מ

)ח"פ	51-222219-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	23.9.2009,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 שורר,	 משה	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

תובל	11,	רמת	גן,	למפרק	החברה.
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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.

משה שורר,	עו"ד,	מפרק

שבי מכונות אוטומטיות לממכר מזון בע"מ

)ח"פ	51-353848-8(

)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	22.9.2009,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	שאול	שבתאי,	ת"ז	

058445180,	מרח'	סביון	37,	בית	דגן,	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.

שאול שבתאי,	מפרק

דיאמסופט בע"מ

)ח"פ	51-352792-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	16.9.2009,	התקבלה	החלטה	
אגרונוב,	 איזבלה	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

מרח'	איכילוב	17/23,	נתניה,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

איזבלה אגרונוב,	עו"ד,	מפרקת

אצים חב' לפיתוח ובנין בע"מ

)ח"פ	51-023803-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	15.9.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	מרדכי	סגל,	ת"ז	751497,	
את	מנחם	סגל,	ת"ז	751496	ואת	ראובן	סגל,	ת"ז	215127,	למפרקי	

החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	21 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו,	
זו,	לכתובת	ב"כ	המפרק,	במשרד	עורכי	דין	סגל-כהן,	 הודעה	

רח'	ז'בוטינסקי	35,	מגדל	תאומים	2,	רמת	גן	52511.

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

            מרדכי סגל      מנחם סגל     ראובן סגל
                           						מ	פ	ר	ק	י	ם

אלרוז קופירייט בע"מ

)ח"פ	51-261554-3(

)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	22.9.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	שחף	שמואל,	מרח'	הנגב	4,	

תל	אביב,	טל'	03-6884911,	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.

שמואל שחף,	מפרק

י.ל. נחמיאס סוכנויות ליבוא בע"מ

)ח"פ	51-042401-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	18.9.2009,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 קינן,	 לויטל	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

פנחס	מוקסיי	25,	רחובות,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

לויטל קינן,	עו"ד,	מפרקת

נדיר חברה להזנה ושירותים בע"מ

)ח"פ	51-077175-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	23.9.2009,	התקבלה	החלטה	
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מרח'	 בר–און,	 מיה	 עו"ד	 ולמנות	את	 מרצון	 לפרק	את	החברה	
בית	הדפוס	12,	ת"ד	34534,	ירושלים	91342,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

מיה בר–און	עו"ד,	מפרקת

אנרגטיק בלנס בע"מ

)ח"פ	51-345007-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.6.2009,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	מיכל	קליינר,	ת"ז	
303442230,	מרח'	יעקב	סלע	13/36,	תל	אביב,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

מיכל קליינר,	מפרקת

אל. די. אס. )קומודיטיז( בע"מ

)ח"פ	51-261197-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	1.10.2009,	התקבלה	החלטה	
ת"ז	 ברפי,	 אבירם	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

036452142,	מרח'	ויצמן	32,	תל	אביב	62091,	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.

אבירם ברפי,	עו"ד,	מפרק

סיבאור בע"מ

)ח"פ	51-349993-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	15.9.2009,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 טובי,	 אלעד	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

מורגנטאו	48/7,	ירושלים,	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.

אלעד טובי,	עו"ד,	מפרק

ארט טו גט בע"מ

)ח"פ	51-368131-2(

)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	14.9.2009,	התקבלה	החלטה	
מיכלביץ,	 אברהם	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

מכיכר	מלכי	ישראל	9,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אברהם מיכלביץ,	עו"ד,	מפרק

ש.א. שינמן בע"מ

)ח"פ	51-301603-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק וכינוס אסיפה סופית

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	27.8.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	ד"ר	יהושע	)שוקי(	שינמן,		

מרח'	שלונסקי	21,	רעננה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

מועד	האסיפה	הסופית	נקבע	לתאריך	30.11.2009.

ד"ר יהושע )שוקי( שינמן,	מפרק

פיני אביב משרד עורכי דין

)ח"פ	51-328723-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על ביטול הליך פירוק מרצון

ניתנת	בזה	הודעה	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	של	
החברה,	שהתכנסה	ביום	22.9.2009,	התקבלה	החלטה	לבטל	את	

הליך	הפירוק	מרצון	של	החברה.

פיני אביב,	מפרק
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סרגלית בית מלאכה מכני בע"מ
)ח"פ	51-092410-3(

)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	
שכל	 לאחר	 	,24.9.2009 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
החברים	ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	
מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	
לציון,	 ראשון	 	,33 האש"ל	 מרח'	 	,2680668 ת"ז	 שמחון,	 ישראל	

למפרק	החברה.

ישראל שמחון,	מפרק

ביתנים 85 תעשיות רהיטים בע"מ 
)ח"פ	51-105002-3(

)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	29.11.2009,	בשעה	10.00,	בשד'	מוריה	102,	
חיפה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

עופר בן–ארי,	עו"ד,	מפרק

פז אינטרנט מדיה בע"מ 
)ח"פ	51-343821-8(

)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	30.11.2009,	בשעה	12.00,	במשרדי	החברה,	
המפרקת,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 רעננה,	 	,17 התדהר	 רח'	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

ענת פז,	מפרקת

אי.אן.טי אטרקציות תיירותיות בע"מ 
)ח"פ	51-274542-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	30.11.2009,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	
החברה,	רח'	יגאל	אלון	157,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אבי ינקו,	מפרק

מנב בניה ופיתוח בע"מ 
)ח"פ	51-132444-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הרשום	 במשרדה	 	,9.00 בשעה	 	,30.11.2009 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
של	החברה,	מושב	גני	יוחנן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

זבולון נעים,	מפרק

ב. תיקרו-קיר )1997( בע"מ 
)ח"פ	51-253847-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	30.11.2009,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	
החברה,	רח'	גבעת	התחמושת	41,	חולון,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אילן כהן,	מפרק

בי.אנד 3 ג'י בע"מ 
)ח"פ	51-288916-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	30.11.2009,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	
החברה,	רח'	שדה	בוקר	16,	גבעתיים,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

גיל שמעוני,	מפרק

אל אר קומודיטיז בע"מ 
)ח"פ	51-199015-2(

)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	22.11.2009,	בשעה	11.00,	אצל	המפרקת,	רח'	שנקר	
11,	הרצליה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

דגנית בלדר,	עו"ד,	מפרקת
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פניקס קום 9 אחזקות בזק בע"מ 
)ח"פ	51-368203-9(

)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	22.11.2009,	בשעה	12.00,	אצל	המפרקת,	רח'	שנקר	
11,	הרצליה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

דגנית בלדר,	עו"ד,	מפרקת

סקסס בע"מ 
)ח"פ	51-372987-1(

)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	
אבא	 רח'	 המפרק,	 אצל	 	,14.00 בשעה	 	,22.11.2009 ביום	 תתכנס	
הלל	15,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

רן דרזי,	עו"ד,	מפרק

מ.ז. נכסים בע"מ 
)ח"פ	51-132497-2(

)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	
רח'	 המפרק,	 במשרדי	 	,17.00 בשעה	 	,25.11.2009 ביום	 תתכנס	
ז'בוטינסקי	7,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

רונן אהרוני,	עו"ד,	מפרק

י.א. שיר בע"מ 
)ח"פ	51-056045-1(

)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	
לשם	 החברה,	 במשרדי	 	,10.00 בשעה	 	,30.11.2009 ביום	 תתכנס	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

יחזקאל שיר,	מפרק

ישיר אישי - כח אדם משאבים ופרוייקטים
)ח"פ	51-199071-5(

)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	9.12.2009,	בשעה	10.00,	ברח'	כנפי	נשרים	15,	ירושלים,	לשם	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

שלום פוריס,	עו"ד,	מפרק

י.ע.ד. החברה הישראלית לייזום ופיתוח מקרקעין בע"מ
)ח"פ	51-383036-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות	 לפקודת	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
	הנ"ל	תתכנס	ביום	20.12.2009,	בשעה	17.00,	ברח'	יצחק	שדה	17,	
תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

יאיר מינטוס,	עו"ד,	מפרק

פראנס ישראל הפקות בע"מ
)ח"פ	51-386493-4(

)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	
הנ"ל	תתכנס	ביום	7.12.2009,	בשעה	9.00,	ברח'	ההסתדרות	30,	
רעננה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אלן יעקובוביץ',	מפרק

אדמונד דה רוטשילד קורפורט פייננס בע"מ
)ח"פ	51-343064-5(

)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	
רח'	 החברה,	 במשרדי	 	,12.00 בשעה	 	,27.12.2009 ביום	 תתכנס	
שד'	רוטשילד	46,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אברהם נפתלי,	מפרק
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קשת מכשירים מובנים 1 )2001( בע"מ
)ח"פ	51-318321-0(

)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	
רח'	 החברה,	 במשרדי	 	,12.00 בשעה	 	,27.12.2009 ביום	 תתכנס	
שד'	רוטשילד	46,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אברהם נפתלי,	מפרק

קשת מכשירים מובנים 3 )2002( בע"מ
)ח"פ	51-322024-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
רח'	 החברה,	 במשרדי	 	,12.00 בשעה	 	,27.12.2009 ביום	 תתכנס	
שד'	רוטשילד	46,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אברהם נפתלי,	מפרק

קשת מכשירים מובנים 2 )2002( בע"מ
)ח"פ	51-322023-6(

)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	
רח'	 החברה,	 במשרדי	 	,12.00 בשעה	 	,27.12.2009 ביום	 תתכנס	
שד'	רוטשילד	46,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אברהם נפתלי,	מפרק

קשת מכשירים מובנים 4 )2004( בע"מ
)ח"פ	51-354375-1(

)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	
רח'	 החברה,	 במשרדי	 	,12.00 בשעה	 	,27.12.2009 ביום	 תתכנס	
שד'	רוטשילד	46,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אברהם נפתלי,	מפרק

פיקל-אסיה בע"מ
)ח"פ	51-224411-2(

)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	25.12.2009,	בשעה	10.00,	אצל	מטרי,	מאירי	
גן,	 24,	רמת	 קומה	 	,7 בגין	 רח'	מנחם	 דין,	 ושות',	משרד	עורכי	
לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

רביב צפרוני,	עו"ד,	מפרק

מערכות הדמייה והנדסה )איי.אס.אי( בע"מ
)ח"פ	51-352745-7(

)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	23.12.2009,	בשעה	11.00,	במשרדי	המפרקת,	
רח'	ז'בוטינסקי	35,	מגדלי	התאומים	2,	קומה	10,	רמת	גן,	לשם	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

מירה כהן שטרקמן,	עו"ד,	מפרקת

טליתק תקשורת בע"מ
הודעה על כינוס אסיפת נושים

)ח"פ	51-285048-8(

נמסרת	בזה	הודעה	על	פי	סעיף	323)ב(	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 נושים	 אסיפת	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	10.12.2009,	בשעה	9.00,	במשרדי	ליפא	מאיר	

ושות'	-	עורכי	דין,	רח'	איתמר	בן	אב"י	4,	תל	אביב.

על	סדר	היום:	1.	דיון	בהחלטות	שיתקבלו	באסיפה	הכללית	
של	החברה,	שתתכנס	ביום	9.12.2009,	בשעה	9.00,	ועל	סדר	יומה	
דוח	 הצגת	 	.2 החברה;	 של	 מרצון	 פירוק	 בדבר	 החלטה	 קבלת	
הדירקטוריון	על	מצב	עסקי	החברה;		3.	מינוי	מפרק	עסקי	החברה.

דניאל ורדי,	עו"ד 	 	 	

		בא	כח	החברה 	 	 	

עמותת ידידי בית הספר הממלכתי ברמת אביב ג'
)ע"ר	51-280272-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	46)א(	לחוק	העמותות,	
התש"ם-1980,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	של	העמותה	
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לפרק	את	 13.2.2009,	התקבלה	החלטה	 ביום	 הנ"ל,	שהתכנסה	
העמותה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אמציה	מ'	שצקי,	מרח'	שרת	

4,	תל	אביב,	טל'	03-6096030,	למפרק	העמותה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אמציה מ' שצקי,	עו"ד,	מפרק

מילניום מטיריאלס טכנולוג'יז פאנד 2 אל.פי.
)ש"מ	55-020389-7(

הודעה על העברת זכויות בשותפות

לפקודת	 	60 סעיף	 להוראות	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
השותפויות	]נוסח	חדש[,	התשל"ה-1975,	כדלקמן:

מוגבלת,	 שותפות	 פרטנרס,	 וונצ'ר	 ווינטג'	 המוגבל	 השותף	 	.1
	,2037 ת"ד	 	,16 הגלים	 מרח'	 	,53-021549-0 שותפות	 מס'	
	5,469,609 של	 סך	 לשותפות	 הכניס	 אשר	 	,46120 הרצליה	
מיום	 בתוקף	 עזיבתו	 השותפות;	 את	 עזב	 חדשים,	 שקלים	

;31.12.2006

השותף	המוגבל	ווינטג'	וונצ'ר	פרטנרס	)ישראל(,	שותפות	 	.2
	,16 הגלים	 מרח'	 	,55-021418-3 שותפות	 מס'	 מוגבלת,	
	2,373,818 של	 סך	 לשותפות	 הכניס	 אשר	 	,46120 הרצליה	
מיום	 עזיבתו	בתוקף	 עזב	את	השותפות;	 שקלים	חדשים,	

;31.12.2006

השותף	המוגבל	ווינטג'	וונצ'ר	פרטנרס	)פאראלל(,	שותפות	 	.3
	,16 הגלים	 מרח'	 	,53-021657-1 שותפות	 מס'	 מוגבלת,	
	1,292,187 של	 סך	 לשותפות	 הכניס	 אשר	 	,46120 הרצליה	
מיום	 בתוקף	 עזיבתו	 השותפות;	 את	 עזב	 חדשים,	 שקלים	

.31.12.2006

לעיל	 המפורטים	 השותפים	 הכניסו	 אשר	 המצטבר	 הסכום	
לשותפות	בסך	9,135,614	שקלים	חדשים,	עבר	על	שמו	של	השותף	
מס'	 מוגבלת,	 I,	שותפות	 הולדינגס	 ונצ'רס	 וינטג'	 המוגבל	החדש,	
הרצליה	 	,2037 ת"ד	 	,16 אבן	 אבא	 משד'	 	,55-021977-8 שותפות	

פיתוח	46120.

    יפעת צפריר,	עו"ד

באת	כוח	השותפות 	 	 	

כלל קרן הון סיכון
)ש"מ	55-001398-1(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת	 	60 סעיף	 להוראות	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
השותפים	 אחד	 כי	 התשל"ה-1975,	 חדש[,	 ]נוסח	 השותפויות	
המוגבלים,	כללית	מימון	והשקעות	בע"מ	)להלן	-	כללית	מימון(,	
ח"פ	51-112741-7,	ממרכז	עזריאלי	3,	המגדל	המשולש,	קומה	
44,	תל	אביב,	העביר	)בכפוף	לפרסום	הודעה	על	כך	ברשומות(	
את	מלוא	זכויותיו	וחובותיו	בהון	השותפות	המוגבלת	האמורה	

מניותיו	של	השותף	הכללי	של	 ובהון	 )סך	הכל	כ–33%(	 לעיל	
)סך	 בע"מ	 סיכון	 הון	 קרנות	 ניהול	 כלל	 המוגבלת,	 השותפות	
חברה בע"מ,	 לפתוח	 חברה	 בי	 די	 אי	 לחברת	 	)33.3% 	הכל	
מס'	52-003228-5,	ממרכז	עזריאלי	3,	המגדל	המשולש,	קומה	
44,	תל	אביב,	כך	שהחל	ממועד	הפרסום	ברשומות,	תהפוך	אי	
די	בי	חברה	לפתוח	בע"מ,	לשותף	מוגבל	במקום	כללית	מימון	
בשותפות	המוגבלת	לכל	דבר	ועניין	ובלא	כל	שינוי	בסכומים	
בהתאם	 המוגבלת,	 לשותפות	 להכניס	 יידרש	 ו/או	 שנדרש	
להסכם	לייסוד	השותפות	המוגבלת	על	כל	תיקוניו,	ובהתאם	
תחדול	כללית	מימון	להיות	שותף	מוגבל	בשותפות	המוגבלת.

רפאל קרימן,	עו"ד 	 	 	

	בא	כוח	השותפות 	 	 	

אי די בי אוברסיז
)ש"מ	55-021843-2(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת	 	60 סעיף	 להוראות	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
השותפים	 אחד	 כי	 התשל"ה-1975,	 חדש[,	 ]נוסח	 השותפויות	
המוגבלים,	כלל	טכנולוגיות	מידע	בע"מ	)להלן	-	כלל	טכנולוגיות	
מידע(,	ח"פ	51-047167-5,	ממרכז	עזריאלי	3,	המגדל	המשולש,	
כך	 על	 הודעה	 לפרסום	 )בכפוף	 העביר	 אביב,	 תל	 	,44 קומה	
השותפות	 בהון	 וחובותיו	 זכויותיו	 מלוא	 את	 ברשומות(	
המוגבל	 לשותף	 כ–0.5%(	 הכל	 )סך	 לעיל	 האמורה	 המוגבלת	
בע"מ,	 לפתוח	 חברה	 בי	 די	 אי	 המוגבלת,	 בשותפות	 הנוסף	
חברה	מס'	52-003228-5	ממרכז	עזריאלי	3,	המגדל	המשולש,	
ברשומות,	 הפרסום	 ממועד	 שהחל	 כך	 אביב,	 תל	 	,44 קומה	
במקום	 מוגבל	 לשותף	 בע"מ,	 לפתוח	 חברה	 בי	 די	 אי	 תהפוך	
ועניין	 דבר	 לכל	 המוגבלת	 בשותפות	 מידע	 טכנולוגיות	 כלל	
ובלא	כל	שינוי	בסכומים	שנדרש	ו/או	יידרש	להכניס	לשותפות	
המוגבלת	בהתאם	להסכם	לייסוד	השותפות	המוגבלת	על	כל	
תיקוניו,	ובהתאם	תחדול	כלל	טכנולוגיות	מידע	להיות	שותף	

מוגבל	בשותפות	המוגבלת.

רפאל קרימן,	עו"ד 	 	 	

	בא	כוח	השותפות 	 	 	

עיזבון המנוח גדעון הירש
הודעה בדבר מינוי מנהל עיזבון והזמנה לנושים

נמסרת	בזה	הודעה	לפי	סעיף	99	לחוק	הירושה,	התשכ"ה-
תל	 	,12 ויזל	 מרח'	 	,57696668 ת"ז	 הירש,	 ארנון	 עו"ד	 כי	 	,1965
המשפט	 בית	 בהחלטת	 	,30.9.2009 ביום	 נתמנה	 	,64241 אביב	
לענייני	משפחה	מחוז	תל	אביב	)ת"ע	105620/09(	למנהל	עיזבון	
	,19.12.2008 ביום	 שנפטר	 	,56381494 ת"ז	 הירש,	 גדעון	 המנוח	

ושמענו	היה	בתל	אביב.

להגיש	 בזה	 מוזמן	 הנ"ל	 בעיזבון	 נושה	 שהוא	 הטוען	 כל	
שלושה	 בתוך	 העיזבון	 למנהל	 בכתב,	 המנומקת,	 תביעתו	 את	

חודשים	מיום	פרסום	הודעה	זו.

לאחר	תום	מועד	זה	לא	תתקבל	כל	תביעה.

ארנון הירש,	עו"ד 	 	 	

		מנהל	העיזבון 	 	 	
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הודעות מאת בנק ישראל

דין וחשבון שבועי 
לפי	חוק	בנק	ישראל,	התשי"ד-1954

לפי	סעיף	58)1(	לחוק	בנק	ישראל,	התשי"ד-11954,		מתפרסם	
המוחזקים	 והנכסים	 המטבע	 מחזור	 על	 שבועי	 וחשבון	 דין	 בזה	
מולו	בסיום	העבודה	ביום	כ'	באלול	התשס"ט	)9	בספטמבר	2009(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
כ' באלול התשס"ט )9.9.2009(

39,170,872,882

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
י"ג באלול התשס"ט )2.9.2009(

39,093,170,511

 ג. העלייה או הירידה ) ― (
במשך השבוע האחרון

77,702,371

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום
כ' באלול התשס"ט )9.9.2009(

39,170,872,882

כ"א באלול התשס"ט )10 בספטמבר 2009(

             מרדכי פיין
ממונה על מחלקת המטבע  __________

1    ס"ח התשי"ד, עמ' 192.

דין וחשבון שבועי 
לפי	חוק	בנק	ישראל,	התשי"ד-1954

לפי	סעיף	58)1(	לחוק	בנק	ישראל,	התשי"ד-11954,		מתפרסם	
בזה	דין	וחשבון	שבועי	על	מחזור	המטבע	והנכסים	המוחזקים	מולו	

בסיום	העבודה	ביום	כ"ז	באלול	התשס"ט	)16	בספטמבר	2009(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ז באלול התשס"ט )16.9.2009(

39,868,398,870

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
כ' באלול התשס"ט )9.9.2009(

39,170,872,882

 ג. העלייה או הירידה ) ― (
במשך השבוע האחרון

697,525,988

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום

כ"ז באלול התשס"ט )16.9.2009(

39,868,398,870

כ"ח באלול התשס"ט )17 בספטמבר 2009(

             מרדכי פיין
ממונה על מחלקת המטבע  __________

1    ס"ח התשי"ד, עמ' 192.

דין וחשבון שבועי 
לפי	חוק	בנק	ישראל,	התשי"ד-1954

לפי	סעיף	58)1(	לחוק	בנק	ישראל,	התשי"ד-11954,		מתפרסם	
בזה	דין	וחשבון	שבועי	על	מחזור	המטבע	והנכסים	המוחזקים	מולו	

בסיום	העבודה	ביום	ה'	בתשרי	התש"ע	)23	בספטמבר	2009(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
ה' בתשרי התש"ע )23.9.2009(

40,366,499,052

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ז באלול התשס"ט )16.9.2009(

39,868,398,870

 ג. העלייה או הירידה ) ― (
במשך השבוע האחרון

498,100,182

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום
ה' בתשרי התש"ע )23.9.2009(

40,366,499,052

ו' בתשרי התש"ע )24 בספטמבר 2009(

             מרדכי פיין
ממונה על מחלקת המטבע  __________

1    ס"ח התשי"ד, עמ' 192.

דין וחשבון שבועי 
לפי	חוק	בנק	ישראל,	התשי"ד-1954

לפי	סעיף	58)1(	לחוק	בנק	ישראל,	התשי"ד-11954,		מתפרסם	
בזה	דין	וחשבון	שבועי	על	מחזור	המטבע	והנכסים	המוחזקים	מולו	

בסיום	העבודה	ביום	י"ב	בתשרי	התש"ע	)30	בספטמבר	2009(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
י"ב בתשרי התש"ע )30.9.2009(

41,003,565,124

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
ה' בתשרי התש"ע )23.9.2009(

40,366,499,052

 ג. העלייה או הירידה ) ― (
במשך השבוע האחרון

637,066,072

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום
י"ב בתשרי התש"ע )30.9.2009(

41,003,565,124

י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 2009(

             מרדכי פיין
ממונה על מחלקת המטבע  __________

1    ס"ח התשי"ד, עמ' 192.


