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הודעה על מינוי מנהל מינהל השקעות בחקלאות
לפי חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980

 7 לסעיף  בהתאם  מינתה,  הממשלה  כי  בזה,  מודיעים 
לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-11980, ועל פי 
ופיתוח הכפר, את צבי כהן לתפקיד  המלצת שרת החקלאות 

מנהל מינהל השקעות בחקלאות.

ט' בטבת התשע"ב )4 בינואר 2012(
)חמ 1404—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התשמ"א, עמ' 56.

הודעה בדבר מינוי נציב תלונות ברשות השנייה 
לטלוויזיה ורדיו

לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990

לטלוויזיה  השנייה  הרשות  לחוק  114)ג(  לסעיף  בהתאם 
בתוקף  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התש"ן-11990  ורדיו, 
ת"ז  רגב,  דוד  את  מיניתי  לחוק,  114)א(  סעיף  לפי  סמכותי 

59296004, לנציב תלונות ברשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.

מען משרדו של נציב התלונות: ת"ד 3445, רח' בית הדפוס 
20, גבעת שאול, ירושלים.

תוקף המינוי מיום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(.

ג' בטבת התשע"ב )29 בדצמבר 2011(
)חמ 2282—3(  

משה כחלון  
שר התקשורת  __________

1  ס"ח התש"ן, עמ' 58.

הודעה על אישור תכנית ניקוז
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

וההגנה מפני שיטפונות,  24 לחוק הניקוז  בהתאם לסעיף 
כי בתוקף  )להלן - חוק הניקוז(, אני מודיעה,  התשי"ח-11957 
עם  התייעצות  ולאחר  הניקוז  לחוק  21)ב(  סעיף  לפי  סמכותי 
הניקוז  תכנית  את  אישרתי  ניקוז,  לענייני  הארצית  המועצה 
ניקוז  רשות  של  ההסתדרות"  גשרי  במעלה  הקישון  "הטיית 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  הפקדתה  בדבר  שהודעה  קישון2 

6203, עמ' 2666, י"ט באדר התשע"א )23 בפברואר 2011(.

עותקים מתכנית הניקוז המאושרת, הונחו במשרדי רשות 
הניקוז ובמשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות 

הניקוז.

י"ג בטבת התשע"ב )8 בינואר 2012(
)חמ 3-71-ה2(  

אורית נוקד  
שרת החקלאות ופיתוח הכפר  __________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 4.

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 111.

הודעה על אישור תכנית ניקוז
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

וההגנה מפני שיטפונות,  24 לחוק הניקוז  בהתאם לסעיף 
כי בתוקף  )להלן - חוק הניקוז(, אני מודיעה,  התשי"ח-11957 

עם  התייעצות  ולאחר  הניקוז  לחוק  21)ב(  סעיף  לפי  סמכותי 
הניקוז  תכנית  את  אישרתי  ניקוז,  לענייני  הארצית  המועצה 
"הסדרת נחל אל בורידא - קטע ערבה" של רשות ניקוז ערבה2 
שהודעה בדבר הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים 6178, עמ' 

1740, ט"ז בטבת התשע"א )23 בדצמבר 2011(.

עותקים מתכנית הניקוז המאושרת, הונחו במשרדי רשות 
הניקוז ובמשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות 

הניקוז.

י"ג בטבת התשע"ב )8 בינואר 2012(
)חמ 3-71-ה2(  

אורית נוקד  
שרת החקלאות ופיתוח הכפר  __________

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 111.

הודעה על אישור תכנית ניקוז
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

וההגנה מפני שיטפונות,  24 לחוק הניקוז  בהתאם לסעיף 
כי בתוקף  )להלן - חוק הניקוז(, אני מודיעה,  התשי"ח-11957 
עם  התייעצות  ולאחר  הניקוז  לחוק  21)ב(  סעיף  לפי  סמכותי 
הניקוז  תכנית  את  אישרתי  ניקוז,  לענייני  הארצית  המועצה 
נחלים ותעלות בקטע חיפה - כפר  "מסילת העמק - הסדרת 
ברוך" של רשות ניקוז קישון2 שהודעה בדבר הפקדתה פורסמה 
 7( התשע"א  בכסלו  ל'   ,1409 עמ'   ,6169 הפרסומים  בילקוט 

בדצמבר 2010(.

עותקים מתכנית הניקוז המאושרת, הונחו במשרדי רשות 
הניקוז ובמשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות 

הניקוז.

י"ג בטבת התשע"ב )8 בינואר 2012(
)חמ 3-71-ה2(  

אורית נוקד  
שרת החקלאות ופיתוח הכפר  __________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 4.

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 111.

צו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות 
ציבוריות ושיפוצים

לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הוראות  של  תחולתן  תורחב  כי  מצווה  אני  התשי"ז-11957, 
בתמוז  י"ח  מיום   )7030/2011( הכללי  הקיבוצי  ההסכם 
והבונים  2011( שבין התאחדות הקבלנים  ביולי   20( התשע"א 
האגף  החדשה,  הכללית  העובדים  הסתדרות  לבין  בישראל 
לאיגוד מקצועי, הסתדרות עובדי הבניין והעץ, וכי ההוראות 
המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים והמעבידים בענף 

הבניין בישראל.

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 614.

__________
1  ס"ח התשי"ח, עמ' 4.
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תוספת 

ה ה ו ר א ו ת   ה מ ו ר ח ב ו ת

מס' הסעיף
בהסכם

צו זה מהווה תוספת לצו 22010. בכל מקרה של סתירה   .2
בין הוראות צו זה לבין הוראות צו 2010 - יגברו הוראות 
צו זה; בכל עניין אשר לא הוסדר או לא אוזכר בצו זה, 

לא יחול שינוי מן המפורט בצו 2010.

יחולו   ,2010 בצו  המופיעים  והמונחים  ההגדרות  כל   .3
גם בצו זה, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

עדכון טבלאות השכר ב. 

החל במועד תחילת תוקפו של צו זה יעמוד שכר הדרגה   .4
השכר  ובטבלת   16 שבסעיף  השכר  בטבלת  הראשונה 

שבסעיף 61 של צו 2010, על 4,800 שקלים חדשים.  

הראשונה  הדרגה  שכר   ,2012 ינואר  בחודש  החל   .5
בטבלת השכר שבסעיף 16 ובטבלת השכר שבסעיף 61 

של צו 2010, יעמוד על 5,000 שקלים חדשים. 

הדרגה  לשכר  מתייחס  לעיל  הנקוב  השכר  עדכון   .6
הראשונה בלבד, והוא כולל בהתייחס לדרגה זו את עדכון 
השכר הקבוע בסעיף 21ב לצו 2010 אשר ייכנס לתוקפו 
בחודש ינואר 2012, וכן את תוספות היוקר שיינתנו לכלל 

העובדים במשק עד למועד כניסת הצו לתוקף.

הוראות סעיף 18 בצו 2010 המתייחסות לשכר מינימום   .7
ענפי, יחולו על שכר הדרגה הראשונה, כפי שיתעדכן לפי 

צו זה.

קידום בדרגות ג. 

נוסף על האמור בסעיף 20 לצו 2010,  עובד חדש בענף,   .8
ענף  ופיתוח  לעידוד  בקרן  מקיפה  הכשרה  יסיים  אשר 
הבנייה בישראל, יהיה זכאי, החל במועד סיום ההכשרה 
)לשכר  וקבלת אישור על כך מהקרן, לשיבוץ בדרגה 2 

הקבוע בצו 2010 לדרגה 2, כפי שיתעדכן(.  

באחריות עובד אשר יסיים את ההכשרה האמורה, להציג   .9
למעבידו אישור מאת הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה 
מתחייבים  המעבידים  ההכשרה.  סיום  בדבר  בישראל, 
לכבד את אישור הקרן לעניין הדרגה, ושכר העובד יעודכן 

בהתאם החל במועד שבו הציג את האישור למעביד.  

דמי הבראה ד. 

ערך יום הבראה של עובד ועובד שיפוצים בענף הבנייה   .10
יום  לערך  בהתאם  לתוקף,  זה  צו  מכניסת  החל  יהיה, 
הבראה במגזר העסקי )הפרטי(, כפי שיעודכן מעת לעת. 

מספר ימי ההבראה שלהם זכאי עובד ועובד שיפוצים,   .11
והתנאים להתגבשות הזכאות לדמי הבראה, ייוותרו 

בהתאם לאמור בסעיף 39 לצו 2010. 

מכוח  עובדים  של  בזכותם  לגרוע  בלי  הנו  האמור   .12
הסכמים ו/או הסדרים מקומיים או אישיים עדיפים 

לדמי הבראה גבוהים יותר.

ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(
)חמ 3-107-ה1-1(  

שלום שמחון  
__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה

2  י"פ התשע"ב, עמ' 1288.

הודעה על התליית רישיון
לפי פקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[, התשל"ט-1979

אני מודיע כי בתוקף סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף 45 
לפקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[, התשל"ט-11979, שנאצלה 
לי2, הוריתי על התליית רישיון מס' 5040, שניתן ליחיאל זיו, ת"ז 

15875743, למשך 5 שנים.

תחילתה של ההתליה מיום ח' בשבט התשע"ב )1 בפברואר 
2012( עד יום ד' בשבט התשע"ז )31 בינואר 2017(.

ט"ו בטבת התשע"ב )10 בינואר 2012(
)חמ 3-302-ה1-1(  

אמנון סטרשנוב  
שופט בדימוס  __________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 614.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 1288.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ד בכסלו 
החליט   ,052/2011 בד"מ  בתיק   ,)2011 בדצמבר   20( התשע"ב 
להטיל על עורכת הדין יוליה שמס, ת"ז 323274985, רישיון מס' 
42556, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה 

של 6 חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( עד 
יום י' בתמוז התשע"ב )30 ביוני 2012(.

ל' בכסלו התשע"ב )26 בדצמבר 2011(
)חמ 94—3(  

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום ו' בתשרי התשע"ב 
על  להטיל  החליט   ,022/2011 בד"מ  בתיק   ,)2011 באוקטובר   6(
עורך הדין עפר ירון, ת"ז 24966467, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של חודשיים.

תוקף ההשעיה מיום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( עד 
יום ו' באדר התשע"ב )29 בפברואר 2012(.

ט' בכסלו התשע"ב )5 בדצמבר 2011(
)חמ 94—3(  

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.



ילקוט הפרסומים 6369, ו' בשבט התשע"ב, 30.1.2012 2336

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בכסלו  י"ט  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,033/2011 בד"מ  בתיק   ,)2011 בדצמבר   15( התשע"ב 
להטיל על עורך הדין גבריאל צדוק, ת"ז 59674168, רישיון מס' 
23779, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה 

של שמונה חודשים.

בדצמבר   15( התשע"ב  בכסלו  י"ט  מיום  ההשעיה  תוקף 
2011( עד יום כ"ו באב התשע"ב )14 באוגוסט 2012(.

ח' בטבת התשע"ב )3 בינואר 2012(
)חמ 94—3(  

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בצפון, בשבתו ביום כ"ז בכסלו 
החליט   ,031/2009 בד"מ  בתיק   ,)2011 בדצמבר   23( התשע"ב 
להטיל על עורך הדין נשאת חטיב, ת"ז 24737413, רישיון מס' 
19009, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה 

של 18 חודשים.

בדצמבר   23( התשע"ב  בכסלו  כ"ז  מיום  ההשעיה  תוקף 
2011( עד יום ב' בתמוז התשע"ג )22 ביוני 2013(.

ג' בטבת התשע"ב )29 בדצמבר 2011(
)חמ 94—3(  

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בכסלו  ד'  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,050/2011 בד"מ  בתיק   ,)2011 בנובמבר   30( התשע"ב 
רישיון מס'   ,66151960 להטיל על עורך הדין מוחמד בכר, ת"ז 
44665, עונש של השעיה זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין 
מיום כ"ד בכסלו התשע"ב )20 בדצמבר 2011( עד להכרעת דינו 

בבית משפט השלום בתל אביב.

י' בכסלו התשע"ב )6 בדצמבר 2011(
)חמ 94—3(  

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
כ"ט  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של  המחוזי 
בתמוז התשע"א )31 ביולי 2011(, בתיק בד"מ 049/2009, החליט 
מס'  רישיון   ,54204904 ת"ז  טובי,  שלום  הדין  עורך  על  להטיל 
11674, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה 

של חודשיים.

תוקף ההשעיה מיום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( עד 
יום ה' באדר התשע"ב )28 בפברואר 2012(.

ט' בחשוון התשע"ב )6 בנובמבר 2011(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי 
התשע"א  באלול  כ"ח  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
)27 בספטמבר 2011(, בתיק בד"א 048/2011, החליט להטיל על 
עורכת הדין איכלאס שאמא, ת"ז 56956477, רישיון מס' 14658, 
עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 

24 חודשים.

תוקף ההשעיה, בניכוי התקופה שרוצתה, מיום ה' בכסלו 
 31( התשע"ג  בסיוון  כ"ב  יום  עד   )2011 בדצמבר   1( התשע"ב 

במאי 2013(.

א' בכסלו התשע"ב )27 בנובמבר 2011(
)חמ 94—3(  

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
בירושלים  המחוזי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
בכסלו  כ"ב  ביום  פליליים  לערעורים  משפט  כבית  בשבתו 
התשע"ב )18 בדצמבר 2011(, בתיקי עמל"ע 21683-09-11, עמל"ע 
25769-09-11, החליט להעמיד את עונש ההשעיה בפועל, שהוטל 
על עורך הדין יעקב הימלפרב, ת"ז 12363057, רישיון מס' 19468, 

לתקופה של 4 שנים.

תוקף ההשעיה מיום ז' באלול התש"ע )17 באוגוסט 2010( 
עד יום כ' באב התשע"ד )16 באוגוסט 2014(.

ל' בכסלו התשע"ב )26 בדצמבר 2011(
)חמ 94—3(  

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.
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הודעה בדבר קיצור השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לשכת  לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
בירושלים  המחוזי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
בכסלו  א'  ביום  פליליים  לערעורים  משפט  כבית  בשבתו 
ועמל"ע  4894-09-11 עמל"ע  בתיקי   ,)2011 בנובמבר   27(  התשע"ב 
21652-09-11, החליט לקצר את עונש ההשעיה שהוטל על עורך הדין 
יגאל גיל, ת"ז 50401264, רישיון מס' 30164, ולהעמידו על 18 חודשים.

לאור האמור לעיל, תסתיים השעייתו שנכנסה לתוקף ביום 
ז' באב התשע"א )7 באוגוסט 2011( - ביום כ"ו בשבט התשע"ג 

)6 בפברואר 2013(.

ד' בכסלו התשע"ב )30 בנובמבר 2011(
)חמ 94—3(  

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר הוצאת חבר מן הלשכה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
כ"ו  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של  המחוזי 
 ,075/2009 בד"מ  בתיק   ,)2011 באוקטובר   24( בתשרי התשע"ב 
החליט להטיל על עורך הדין ישראל פרי, ת"ז 42437640, רישיון 
מס' 5358, עונש של הוצאה מן הלשכה החל ביום כ"ו בתשרי 

התשע"ב )24 באוקטובר 2011(.

ד' בכסלו התשע"ב )30 בנובמבר 2011(
)חמ 94—3(  

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר הוצאת חבר מן הלשכה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בכסלו  ט'  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,124/2010 בד"מ  בתיק   ,)2011 בדצמבר   5( התשע"ב 
מס'  רישיון   ,26134767 ת"ז  סייד,  פואד  הדין  עורך  על  להטיל 
26571, עונש של הוצאה מן הלשכה מיום ט' בכסלו התשע"ב 

)5 בדצמבר 2011(.

י"ב בכסלו התשע"ב )8 בדצמבר 2011(
)חמ 94—3(  

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

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

חצב  במושב  ומצויה  הואיל  נגועים  אזורים  להלן  המפורטים 
מחלת הניוקסל:

יחיאל,  תלמי  חיים,  חפץ  בצרון,  רא"ם,  בני  חצב,  מושב 
אביגדור, אורות, אמונים, באר טוביה, בית אלעזרי, בית גמליאל, 
בניה, גדרה, גן הדרום, גן יבנה, חצור-אשדוד, ינון, יסודות, כפר 
כפר  מנחם,  כפר  ורבורג,  כפר  הרי"ף,  כפר  אחים,  כפר  כאביב, 
מרדכי, משגב דב, עזריקם, ערוגות, קבוצת יבנה, קידרון, קרית 
מלאכי, רבדים, שדה עוזיהו, שדמה, שפיר, תימורים, וכל מקום 

אחר הנמצא ברדיוס של 10 ק"מ ממושב חצב.

ב' בשבט התשע"ב )26 בינואר 2012(
)חמ 126—3(  

נדב גלאון  
                                              מנהל השירותים הווטרינריים

הודעה על החלפת חבר בוועדת ערר לארנונה
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 מועצת עיריית מגדל העמק בישיבתה מיום כ"ו באלול 
התשע"א )25 בספטמבר 2011(, את עורכת הדין ילנה אוסטריקוב 

לחברה בוועדת ערר במקומו של מאיר בן חמו2.

י"ד בטבת התשע"ב )9 בינואר 2012(
)חמ 3-265-ה1-1(  

אלי ברדה  
ראש עיריית מגדל העמק  __________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

2  י"פ התשס"ו, עמ' 1585.

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי קרית אונו

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' קא/ 300/ א

שם התכנית: אזור למבני ומוסדות ציבור, שכונת 
צומת סביון

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' קא/ 300/ א, שינוי לתכנית R-6, כפיפות 

לתכניות תמא/ 4/ 2, תמא/ 23/ א/ 4, תמא/ 3.

כל  הסכמת  בלא  חלוקה  ו/או  איחוד  וחלוקה:  איחוד 
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

צומת  אונו.  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
השומר,  תל  למחנה  מזרח  דרום  התכנית:  גבולות  סביון. 
מצפון - שכונת האקליפטוסים, ממזרח - דרך מס' 4622 )דרך 
אלכסנדרוני(, ממערב - מחנה תל השומר, מדרום - דרך לוד 
אור  גובלים:  תכנון  מרחבי  אונו.  קרית  עיריית  עם  בתיאום 
יהודה-אזור, תל אביב, מחוז המרכז, המועצה האזורית דרום 

__________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.
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השרון. גושים וחלקות: גוש: 6486, חלקות במלואן: 103 - 127, 
129, 131, חלקי חלקה: 128. גוש: 6487, חלקות במלואן: 96, 101, 
110, 112, 117, 120, 123, 125, 127, 129, 131, חלקי חלקות: 95, 99, 

.124 ,122 ,121 ,119 ,116 ,109 ,105 ,100

מטרת התכנית: הקמת אזור של מבני ציבור בדרום קרית 
אונו.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע חקלאית ודרך 
דרכים,   ציבור,  ומוסדות  למבני  המיועדים  לאזורים  מאושרת 
המותרות  התכליות  קביעת   .2 בעתיד.  לתכנון  המיועד  שטח 
 לכל ייעוד קרקע. 3. קביעת זכויות בנייה לשימושים השונים.

4. התוויית דרכים. 5. קביעת השלבים וההתניות לביצוע.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2683 עמ'  התשע"א,   ,6203 הפרסומים  ובילקוט   2011/01/21

בתאריך 2011/02/23.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
תל–אביב-יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
67012, טל' 7632588-03, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה קרית אונו, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 
מרחב תכנון מקומי קרית אונו

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' קא/ 412

שם התכנית: קביעת הוראות לבנייה ושימושים 
בשטחים לבנייני ציבור ובשטחים פתוחים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

ברמה מפורטת מס' קא/ 412, כפיפות לתכנית תמא/ 4/ 2.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כל תחום קרית אונו. 
אור  גן,  רמת  אפק,  מצפה  תקוה,  פתח  גובלים:  תכנון  מרחבי 

יהודה-אזור.

ולשימושים  לבנייה  הוראות  קביעת   .1 התכנית:  מטרת 
תוך  אונו  קרית  בתחום  פתוחים  ציבוריים  בשטחים  מותרים 
קביעת   .2 פתוחים.  כשטחים  השטחים  ערכי  על  שמירה 
ציבור  לבנייני  בשטחים  לבנייה  והוראות  זכויות  שימושים, 

בתחום קרית אונו.

פתוחים  ציבוריים  בשטחים   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
קיוסק, שירותים ציבוריים, מבנים  תותר הקמת מבנים בעבור 
על–קרקעיים  טכניים  מבנים  השצ"פ,  לבאי  ספורט  למטרות 
כמפורט להלן: 1( בשטחים פתוחים בין 2 ל–5 דונם יותר מבנה 
בשטחים   )2 מ"ר.   20 של  כולל  בשטח  מחסן   + לקיוסק  אחד 
מ"ר   30 של  כולל  בשטח  בלבד  אחד  מבנה  יותר  דונם   5 מעל 
שבו יותר נוסף על האמור גם שירותים סניטריים. 3( מקלטים 
התקנות  מכוח  שנבנו  קיימים  מקלטים  רק  יותרו   - ציבוריים 
בעבר להקמת מקלטים. הבנייה בתחומי השצ"פ תהיה לפי תקן 
בנייה ירוקה )דוגמאות: גג ירוק, תאים פוטו–וולטים(. לא תותר 
תשתיות  בשצ"פים.  לבנייה  נלווה  כשימוש  פתוחה  אחסנה 
הניתן  ככל  ויוקמו  הפארק  לשימושי  ייעודיות  יהיו  הנדסיות 
בשצ"פים  לבנייה  המותרים  השטחים  הערה:  הקרקע.  בתת 
המותר  הבנייה  שטח  הכל  סך  את  מגדירים  זו  תכנית  מכוח 

שימושים,  קביעת   .2 המאושר.  למצב  תוספת  מהווים  ואינם 
המצויים  ציבור  לבנייני  בשטחים  לבנייה  והוראות  זכויות 
שהבעלות  מגרשים  לרבות  אונו,  קרית  עיריית  של  בבעלותה 
בהם תוקנה לעירייה לאחר אישורה של תכנית זו, בתחום קרית 
לבנייה  א. השטח העיקרי הכולל המותר  אונו, כמפורט להלן: 
 מעל מפלס הכניסה הקובעת לא יעלה על 150% משטח המגרש. 
 3 ג. תותר הקמת  ב. תכסית מעל הקרקע לא תעלה על 70%. 
המגרש  משטח   20% שלפחות  ובלבד  חניה,  מרתפי  קומות 
יישמר פנוי לצורך החדרת מי נגר עילי, כמו כן רשאית הוועדה 
המקומית לאשר הוספת קומות למרתפי חניה בתכסית עד 80% 
הקרקע  מעל  שירות  ושטחי  בסביבה  הציבור  לצורכי  בהתאם 
בהיקף של 20% משטח המגרש. ד. קו בניין לכיוון שצ"פ ושב"צ 
הקבוע  הבניין  קו  לפי  יהיו  דרכים  לכיוון  בניין  קווי   ,0 יהיה 
לדרך )כמסומן ברוזטה(. קווי בניין למגרשים גובלים יהיו לפי 
התכנית התקפה. ה. גובה הבניין לא יעלה על 20 מ'. ו. בשטח 
לבנייני ציבור יתאפשרו השימושים הנלווים האלה למשתמשי 

המבנה: מסעדה וקפיטריה ובשטח שלא יעלה על 40 מ"ר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,955 עמ'  התשע"א,   ,6158 הפרסומים  ובילקוט   15/10/2010

בתאריך 08/11/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
תל–אביב-יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
67012, טל' 03-7632588, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  אונו,  קרית  אונו,  קרית  ולבנייה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי קרית אונו

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' קא/ 413

שם התכנית: התחדשות עירונית בקרית אונו
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 ברמה מפורטת מס' קא/ 413, כפיפות לתכניות תמא/ 38, תמא/

34/ ב/ 4, תמא/ 4/ 2.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

קרית  מתחום  חלק  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אונו.מרחבי תכנון גובלים: פתח תקוה, מצפה אפק, רמת גן, אור 
גושים  וחלקות:  גושים  אביב.  תל  מחוזית-מחוז  אזור,  יהודה 
בחלקיות: 6370, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 

.7185 ,7184 ,6891

מטרת התכנית: 1. לעודד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה 
בהתאם לעקרונות שנקבעו בתמא/ 38 תוך התאמתם לצרכים 
 .38 לתמ"א/   23 לסעיף  בהתאם  אונו  קרית  של   התכנוניים 
2. התחדשות עירונית על ידי מתן אפשירות לעיבוי מבני מגורים 
לבנייתם,  היתר  הוצא  אשר  אונו  קרית  בתחום  רוויה  בבנייה 
קודם לתאריך 1.1.1980, על ידי קביעת הוראות לתוספת זכויות 

בנייה, תוספת קומות ותוספת יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית: 1. התכנית חלה על בניינים בבנייה 
רוויה בתחום העיר קרית אונו אשר הוצא היתר לבנייתם קודם 
לתאריך 1.1.1980. 2. הזכויות בתכנית זו בהיקף של תוספת של 
אפשירות  בתוספת  לבניין  בנסיגה  קומה   + מלאות  קומות   2
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של  בהיקף  קיימות  דירות  והרחבת  עמודים  קומת  סגירת  של 
)כולל ממ"ד( עם תוספת של עד 12 מ"ר לגזוזטרה  עד 25 מ"ר 
מהוות מסגרת מרבית ואינן זכויות מוקנות. הוועדה המקומית 
תכנית  מכוח  בנייה  לתוספת  בנייה  היתר  לתת  לסרב  רשאית 
זו ובלבד שלא תסרב להיתר לחיזוק המבנה שאין עמו תוספת 
שנקבעו  הבנייה  זכויות  לניצול  האפשירות   .3 בנייה.  זכויות 
בתכנית זו תיבחן על ידי הוועדה המקומית עם הגשת בקשה 
קונסטרוקטיביים,  תכנוניים,  לשיקולים  בהתאם  בנייה  להיתר 
אדריכליים, נופיים כושר נשיאה של תשתיות במגרש ובאזור 
פתרונות חניה. 4. תוספת זכויות מכוח תכנית זו ביחס לחלקות 
בחלקות  או  תמ"א38  מכוח  בנייה  תוספת  אושרה  שלגביהן 
דירות  הרחבת  ו/או  קומות  לתוספת  תכניות  אושרו  שלגביהן 
תינתן בהפחתת הזכויות שאושרו בתכניות אלו. על אף האמור 
מפורטות  תכניות  או  מקומיות  מיתאר  שתכניות  ככל  לעיל, 
דירות  הרחבת  התירו  זו  תכנית  של  לאישורה  קודם  שאושרו 
קיימות בשיעור העולה על המותר בתכנית זו, יקבעו התכניות 
המפורטות לעניין זה. 5. לא ינתן היתר בנייה לעיבוי מבנה קיים 
המבנה  עמידות  את  מהנדס  בחן  כן  אם  אלא  זו,  תכנית  לפי 
בפני רעידות אדמה. דוח מהנדס כאמור יועבר לאישור מהנדס 
המבנה,  את  לחזק  צורך  יש  כי  מהנדס  קבע  הוועדה.  מטעם 
המצב  את  יפרט  שבו  דוח  המקומית  הוועדה  למהנדס  יגיש 
חוזק  של  הסטטי  החישוב  אופן  המבנה,  של  הקונסטרוקטיבי 
לדרישות  ייערך בהתאם  הדוח  מוצעת.  חיזוק  ושיטת  המבנה 
המהנדס מטעם הוועדה המקומית. גם אם נמצא בדוח המהנדס 
שהבניין הקיים אינו טעון חיזוק, יחולו הוראות תכנית זו ובלבד 
 .6 זאת.  מאפשר  המבנה  של  הקונסטרוקטיבי  שהמצב  שיוכח 
כמפורט  הקרקע  בקומת  שימושים  הוספת  מאפשרת  התכנית 

בסעיף 4.1.2ד.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1497 עמ'  התשע"א,   ,6173 הפרסומים  ובילקוט   05/11/2010

בתאריך 16/12/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל–אביב-יפו 
67012, טל' 03-7632588, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה קרית אונו, קרית אונו, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

גילה אורון 	
יושבת ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי בני שמעון )לשעבר שמעונים(

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 7/ מפ/ 1019

שם התכנית: מיתקן פוטו–וולטאי, משמר הנגב 
- פנימי

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
7/ מפ/ 1019, שינוי לתכניות משד/ 31, 7/ 03/ 104/ 3, 7/ 02/ 305, 
כפיפות לתכניות תממ/ 4/ 14/ 23, תממ/ 4/ 14, תמא/ 10/ ד/ 10, 

תמא/ 22.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 

היתרים או הרשאות.

הנגב.  משמר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בשטחי   586.800  Y קואורדינטה   ,173.000  X קואורדינטה 
כמסומן  התכנית:  גבולות  הנגב.  משמר  קיבוץ  של  החקלאות 
בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 100230/1 מוסדר, 
חלק, חלקי חלקה: 1. גוש: 100230/5 מוסדר, חלק, חלקי חלקות: 

.16 ,14 ,5 ,4 ,3

מטרת התכנית: הקמת מיתקן פוטו–וולטאי להפקת חשמל 
מאנרגיית השמש בהספק של כ–7.8 מגה וואט, בתחום הקיבוץ 

משמר הנגב.

חקלאית  מקרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לקרקע חקלאית ומיתקנים הנדסיים, מאזור לנופש וספורט לקרקע 
ונופש.  ומיתקנים הנדסיים, מקרקע חקלאית לספורט   חקלאית 
ב. קביעת הנחיות, מגבלות וזכויות בנייה. ג. קביעת השימושים 
קביעת  ה.  בנייה.  היתרי  למתן  תנאים  קביעת  ד.  והתכליות. 

הנחיות סביבתיות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5680 עמ'  התשע"א,   ,6270 הפרסומים  ובילקוט   17/06/2011

בתאריך 21/07/2011.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת משנה להתנגדויות 
 ,84100 שבע  באר   ,4 התקוה  רח'  פוטו–וולטאים,   למיתקנים 
טל' 08-6263803, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
וכל   ,08-6257920 טל'   ,85300 קמה  בית  קמה,  בית  בני שמעון, 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בני שמעון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 7/ מפ/ 1021

שם התכנית: מיתקן פוטו–וולטאי, קיבוץ דביר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה בני שמעון מופקדת תכנית מפורטת מס' 7/ מפ/ 1021, 
שינוי לתכניות משד/ 32, 7/ 02/ 305, פירוט לתכנית תמא/ 10/ ד/ 
 10, כפיפות לתכניות תמא/ 34/ ב/ 3, תמא/ 34/ ב/ 5, תמא/ 35, 

7/ 03/ 476, 7/ 03/ 103/ 4, תממ/ 4/ 14.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דבירה. קואורדינטה 
X 183.200, קואורדינטה Y 590.600 בשטחי החקלאות של קיבוץ 
כמסומן  גבולות התכנית:   .1 ח"ח  מוסדר,   100224/1 גוש  דביר. 

בתשריט בקו כחול רצוף.

מטרת התכנית: הקמת מיתקן פוטו–וולטאי בקיבוץ דביר.

חקלאית  מקרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קביעת  ב.  הנדסיים.  ומיתקנים  חקלאית  קרקע  מעורב  לייעוד 
 תנאים להקמת מיתקן פוטו–וולטאי בהספק של כ–4.3 מגה וואט.
בנייה.  הוראות  קביעת  ד.  המותרים.  השימושים  קביעת   ג. 
ושירותים.  תשתיות  כולל  השטח  לפיתוח  הוראות  קביעת   ה. 
קביעת  ז.  וחקלאיות.  נופיות  סביבתיות  הנחיות  קביעת  ו. 
היתר  למתן  התנאים  קביעת  ח.  לביצוע.  והנחיות  השלבים 
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ברכב  למעבר  הנאה  זיקת  קביעת  ט.  בהיתר.  והתנאים  בנייה 
בקרקע חקלאית ובייעוד יער. י. קביעת התנאים להחזרת השטח 

לייעודו הקודם, בתום פעילות המיתקן הפוטו–וולטאי.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, טל' 08-6263806. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 

בני שמעון, בית קמה, בית קמה 85300, טל' 08-6257920.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי חבל אילות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' 12/ מפ/ 1004

שם התכנית: מיתקן פוטו–וולטאי, קיבוץ לוטן
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
 והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 
12/ מפ/ 1004, שינוי לתכנית 12/ 03/ 141, פירוט לתכנית תמא/ 
10/ ד/ 10, כפיפות לתכניות תממ/ 4/ 14/ א/ 1, תמא/ 34/ ב/ 4, 

תמא/ 34/ ב/ 5, תממ/ 4/ 14, תמא/ 22, תמא/ 35.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

לוטן.  קיבוץ  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שטחים   .Y209.700 קואורדינטה   ,X 434.100 קואורדינטה 
גבולות התכנית: כמסומן  לוטן.  חקלאיים מצפון מזרח לקיבוץ 

בתשריט בקו כחול רצוף. גוש: 39105 מוסדר, חלקי חלקה: 13.

שטח  בתחום  פוטו–וולטאי  מיתקן  הקמת  התכנית:  מטרת 
חקלאי של קיבוץ לוטן.

קרקע  מעורב  ייעוד  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
חקלאית ומיתקנים הנדסיים ודרך גישה בייעוד קרקע חקלאית 
ושפ"פ עם זיקת הנאה למעבר ברכב. ב. קביעת תנאים להקמת 
קביעת  ג.  וואט.  מגה  כ–8.5  של  בהספק  פוטו–וולטאי  מיתקן 
קביעת  ה.  בנייה.  הוראות  קביעת  ד.  המותרים.  השימושים 
הנלווים  והמיתקנים  תשתיות  כולל  השטח  לפיתוח  הוראות 
להפעלת המיתקן הפוטו–וולטאי. ו. קביעת הנחיות סביבתיות, 
ח.  לביצוע.  וההתניות  השלבים  קביעת  וחקלאיות.ז.  נופיות 

קביעת התנאים למתן היתר בנייה והתנאים בהיתר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5678 עמ'  התשע"א,   ,6270 הפרסומים  ובילקוט   02/06/2011

בתאריך 21/07/2011.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת משנה להתנגדויות 
למיתקנים פוטו–וולטאים, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, טל' 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-6263803
חבל אילות, אילות, טל' 08-6355819, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חבל אילות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' 12/ מפ/ 1005

שם התכנית: מיתקן פוטו–וולטאי, קיבוץ גרופית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
 והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 
לתכנית  פירוט   ,13 משד/  לתכנית  שינוי   ,1005 מפ/   /12 
תמא/ 10/ ד/ 10, כפיפות לתכניות תמא/ 34/ ב/ 3, תמא/ 34/ 

ב/ 5, תמא/ 35, תממ/ 4/ 14, תממ/ 4/ 14/ א/ 1.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

גרופית.  קיבוץ  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שטחים   .427.500  Y קואורדינטה   ,207.200  X קואורדינטה 
התכנית:  גבולות  גרופית.  לקיבוץ  מזרח  מדרום  חקלאיים 
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 39168, 

חלקי חלקה: 20.

מטרת התכנית: הקמת מיתקן פוטו–וולטאי בשטחי קיבוץ 
גרופית.

חקלאית  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קביעת  ב.  הנדסיים.  ומיתקנים  חקלאית  קרקע  מעורב  לייעוד 
מגה  כ–8.6  של  בהספק  פוטו–וולטאי  מיתקן  להקמת  תנאים 
וואט. ג. קביעת השימושים המותרים. ד. קביעת הוראות בנייה. 
והמיתקנים  כולל תשתיות  לפיתוח השטח  ה. קביעת הוראות 
הנחיות  קביעת  ו.  הפוטו–וולטאי.  המיתקן  להפעלת  הנלווים 
וההתניות  השלבים  קביעת  ז.  וחקלאיות.  נופיות  סביבתיות, 
והתנאים  בנייה  היתר  למתן  התנאים  קביעת  ח.  לביצוע. 

בהיתר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5116 עמ'  התשע"א,   ,6255 הפרסומים  ובילקוט   02/06/2011

בתאריך 26/06/2011.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת משנה להתנגדויות 
 ,84100 שבע  באר   ,4 התקוה  רח'  פוטו–וולטאים,   למיתקנים 
טל' 08-6263803, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
חבל אילות, אילות, טל' 08-6355819, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חבל אילות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' 12/ מפ/ 1006

שם התכנית: מיתקן פוטו–וולטאי, קיבוץ אליפז
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
 והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 
12/ מפ/ 1006, שינוי לתכנית משד/ 11, פירוט לתכנית תמא/ 10/ 
ד/ 10, כפיפות לתכניות תמא/ 35, תממ/ 4/ 14/ 21, תמא/ 34/ ב/ 

3, תמא/ 34/ ב/ 5, 12/ 03/ 107/ 1, 12/ 02/ 175, תמא/ 23.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

אליפז.  קיבוץ  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שטחים   .411.800  Y קואורדינטה   ,202.500  X קואורדינטה 
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כמסומן  התכנית:  גבולות   .90 מס'  לדרך  ממזרח  חקלאיים 
חלקי   39113 גוש:  וחלקות:  רצוף.גושים  כחול  בקו  בתשריט 

חלקות: 1 - 3.

בתחום  פוטו–וולטאי  מיתקן  הקמת  התכנית:  מטרת 
השטחים החקלאיים של קיבוץ אליפז.

חקלאית  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לייעוד מעורב קרקע חקלאית ומיתקנים הנדסיים, וקביעת דרך 
ב.  רכב.  למעבר  הנאה  זיקת  עם  חקלאית  קרקע  בייעוד  גישה 
כ–8.6  בהספק של  פוטו–וולטאי  מיתקן  להקמת  תנאים  קביעת 
מגה וואט. ג. קביעת השימושים המותרים. ד. קביעת הוראות 
תשתיות  כולל  השטח  לפיתוח  הוראות  קביעת  ה.  בנייה. 
והמיתקנים הנלווים להפעלת המיתקן הפוטו–וולטאי. ו. קביעת 
הנחיות סביבתיות, נופיות וחקלאיות. ז. קביעת התנאים למתן 
וההתניות  השלבים  קביעת  ח.  בהיתר.  והתנאים  בנייה  היתר 

לביצוע.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5679 עמ'  התשע"א,   ,6270 הפרסומים  ובילקוט   02/06/2011

בתאריך 21/07/2011.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת משנה להתנגדויות 
 ,84100 שבע  באר   ,4 התקוה  רח'  פוטו–וולטאים,   למיתקנים 
טל' 08-6263803, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
חבל אילות, אילות, טל' 08-6355819, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אבי הלר 	
יושב ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 41572-11-11

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

ובעניין פירוק חברת ביג-מארט נכסים בע"מ, ח"פ 51-305257-1.

וייצוא בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד רמי  ייבוא  ר.ש.צ.פ.  והמבקשת: 
קוגן, מרח' המסגר 53, תל אביב 67217.

בקשה  הוגשה   22.11.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

20.2.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 13.2.2012.

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

רמי קוגן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 1780-12-11

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

ובעניין פירוק חברת ניר דוד עפר ופיתוח בע"מ.

והמבקש: מוחסן עזמי, ע"י ב"כ עו"ד חאלד פייסל, מטמרה 
.30811

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.12.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.2.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.8.2.2012

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

חאלד פרסל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 4627-12-11

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

ובעניין פירוק חברת מרומי הגליל שירותי כ"א בע"מ.

והמבקשים: אחלאם יאסין ואח', ע"י ב"כ עו"ד עו"ד חאלד 
פייסל, מטמרה 30811.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.11.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.2.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 8.2.2012.

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

חאלד פייסל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 15110-12-11

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

ובעניין פירוק חברת חממית מן הטבע בע"מ, ח"פ 51-320027-9.
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יפעת  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,16460453 ת"ז  רבין,  צביקה  והמבקש: 
אלתר חמו, מרח' יצחק שדה 17, תל אביב 67775.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.12.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.2.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   17.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.8.2.2012

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

יפעת אלתר חמו, עו"ד  
באת כוח המבקש  

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

חברת התשבי להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-014291-2(

)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 11.3.2012, בשעה 10.00, ברח' הנביאים 18, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    ישראל גרידינגר, מפרק

קוונטסון בע"מ
)ח"פ 51-431199-2(

)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'  ושות',  שבלת  אצל   ,18.30 בשעה   ,18.3.2012 ביום  תתכנס 
ברקוביץ' 4, מגדל המוזאון, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אדמונד רמבוד, מפרק

בלה קונטור )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-365910-2(

)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 10.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסתר מצקין, ת"ז 33879149, 

מרח' אלופי צה"ל 1/3, חולון, 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.

אסתר מצקין, מפרקת

בלה קונטור )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-365910-2(

)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 
16.00, ברח' אלופי צה"ל  20.3.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
1/3, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אסתר מצקין, מפרקת

מגע זהב קוסמטיקה בע"מ
)ח"פ 51-369127-9(

)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 10.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מדי פרץ, ת"ז 022524169, 

מרח' אלופי צה"ל 1/3, חולון, 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.

מדי פרץ, מפרק

מגע זהב קוסמטיקה בע"מ
)ח"פ 51-369127-9(

)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 
14.00, ברח' אלופי צה"ל  20.3.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חולון,   ,1/3
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מדי פרץ, מפרק
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יפעת, בית הבייגלה ומוצרי קונדיטוריה בע"מ
)ח"פ 51-278160-0(

)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 10.1.2012, התקבלה 
הירשלר,  יפעת  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
למפרקת  שבע,  באר   ,103/62 ירושלים  משד'   ,028676351 ת"ז 

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.

יפעת הירשלר, מפרקת

יפעת, בית הבייגלה ומוצרי קונדיטוריה בע"מ
)ח"פ 51-278160-0(

)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 
 ,103/62 ירושלים  בשד'   ,16.00 בשעה   ,20.3.2012 ביום  תתכנס 
באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יפעת הירשלר, מפרקת

חיטוב וקוסמטיקה רפואית בע"מ
)ח"פ 51-347588-9(

)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 19.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מדי פרץ, ת"ז 022524169, 

מרח' אלופי צה"ל 1/3, חולון, 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.

מדי פרץ, מפרק

חיטוב וקוסמטיקה רפואית בע"מ
)ח"פ 51-347588-9(

)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 

16.00, ברח' אלופי צה"ל  20.3.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חולון,   ,1/3
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מדי פרץ, מפרק

או.אס.איי מערכות בקרה בע"מ
)ח"פ 51-350948-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.1.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנחס גרינברג, ת"ז 

051683845, מרח' פנחס לבון 5, כפר סבא, 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.

פנחס גרינברג, מפרק

או.אס.איי מערכות בקרה בע"מ
)ח"פ 51-350948-9(

)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 
לבון  פנחס  ברח'   ,17.00 בשעה   ,20.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
5, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                         פנחס גרינברג, מפרק

טרימקו 2001 בע"מ
)ח"פ 51-306473-3(

)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 21.3.2012, בשעה 16.00, ברח' הפרח 4, פתח 
תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אריה שלומוף, מפרק
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לייטסקייפ נטוורקס בע"מ
)ח"פ 51-300365-7(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרקת, רח' 
סופי של המפרקת,  דוח  תקוה, לשם הגשת  פתח   ,30 הסיבים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ליאת אלון, עו"ד, מפרקת

ממשק שירותי מסחר בע"מ
)ח"פ 51-255843-8(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, 
מושב בצת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאיר גבאי, מפרק

אריה גרוסמן )1979( בע"מ
)ח"פ 51-081951-9(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10.00 ברח' 
אמיל זולא 2, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ברוריה גרוסמן, מפרקת

סולילאן מערכות בניה בע"מ
)ח"פ 51-286144-4(

)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 
סנש  חנה  ברח'   ,17.00 בשעה   ,22.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
5א, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                              רובא קעואר-סולימאן, עו"ד, מפרקת

שטרן קיי מיכון חקלאי בע"מ
)ח"פ 51-463115-9(

)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 25.3.2012, בשעה 10.00, ברח' היצירה 3, בית 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת  ש.א.פ, 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    איריס מורנו, עו"ד, מפרקת

די.אס.טי.אל בע"מ
)ח"פ 51-380716-4(

)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 
תתכנס ביום 3.4.2012, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' יבניאלי 
4, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מירה דרור שמי, עו"ד, מפרקת

צביקה גיור השקעות )2005( בע"מ
)ח"פ 51-368929-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  גיור,  צביקה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

רוז'נסקי 14, ראשון לציון, טל' 03-9435518, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 16.5.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צביקה גיור, מפרק

אמ.אי.אל.אל. בע"מ
)ח"פ 51-184617-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2011, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח משה פרנקל, מרח' 

יגאל אלון 90, תל אביב, טל' 072-2150606, למפרק החברה.

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

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

 ,20.5.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל,  בכתובת  חשבון,  רואי  ושות'  הרצפלד  אצל   ,12.00 בשעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    משה פרנקל, רו"ח, מפרק

אחוזת מים בע"מ
)ח"פ 51-434288-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי רום, מבית 144, 

מעלה גמלא 12949, טל' 054-4254090, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.6.2012, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אורי רום, מפרק

נאל נופך תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-208217-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,19.1.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יגיל מרון, 
בניין המפרש, קומה 25, ת"ד 353, חיפה, טל'  מרח' פלי"ם 15א, 

077-5444720, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.6.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יגיל מרון, עו"ד, מפרק

אדג' מדיקל דווייסס בע"מ
)ח"פ 51-255573-1(

)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 16.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את  רו"ח צביקה ליבר, אצל 
גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות', מרכז עזריאלי 1, 

הבניין העגול, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, לידי עו"ד איל דיסקין, בציון סכום החוב וביסוסו.

צביקה ליבר, מפרק

חסכון יהב בע"מ
)ח"פ 52-002751-7(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 12.00, במשרדי 
בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ, רח' ירמיהו 80, ירושלים, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    עומר קמחי, עו"ד, מפרק

יהבית בע"מ
)ח"פ 51-087881-2(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 12.00, במשרדי 
בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ, רח' ירמיהו 80, ירושלים, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    עומר קמחי, עו"ד, מפרק
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יהב השתלמות וחסכון בע"מ
)ח"פ 51-087708-7(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 12.00, במשרדי 
בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ, רח' ירמיהו 80, ירושלים, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    עומר קמחי, עו"ד, מפרק

מיקה סחר בע"מ
)ח"פ 51-422190-2(

)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 
 ,43 ביאליק  ברח'   ,8.00 בשעה   ,16.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אסי פרוינד, מפרק

לב אשדוד )ניהול ואחזקה( 1990 בע"מ
)ח"פ 51-148723-3(

)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 
החברה,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,18.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כפר חב"ד, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נחה אזימוב, עו"ד, מפרקת

לב אשדוד )קפיטריה( בע"מ
)ח"פ 51-246996-6(

)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 
החברה,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,18.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כפר חב"ד, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נחה אזימוב, עו"ד, מפרקת

א.ב. שקד לבן )1997( 01 בע"מ
)ח"פ 51-253994-1(

)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 
10.00, אצל הרצוג, פוקס  18.3.2012, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
נאמן ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 4, בית אסיה, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    אשר דובב, עו"ד, מפרק

א. בן-נון אחזקות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-268503-3(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,25.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הלל 11, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יאיר שוורץ, מפרק

עמגל הפצת כימיקלים מרכז )1999( בע"מ
)ח"פ 51-282789-0(

)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 
תתכנס ביום 1.4.2012, בשעה 10.00, ברח' החשמונאים 100, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלום עברון, עו"ד, מפרק

יהלומי אלי שירי יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-164970-9(

)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 
רמת   ,3 ז'בוטינסקי  ברח'   ,15.00 בשעה   ,3.4.2012 ביום  תתכנס 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלי שירי, מפרק
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איצ'.אן.סי. חברה לסחר בע"מ
)ח"פ 51-188778-8(

)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 3.4.2012, בשעה 15.00, ברח' התחייה 2, חולון, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    חוה חן, מפרקת

תחנת נהורה בע"מ
)ח"פ 51-140947-6(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
לכיש  ד"נ   ,305 נהורה, שכ' שמוליק  כפרי  מרכז  אצל המפרק, 
דרום, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    ציון עזרא, מפרק

נילא בע"מ
)ח"פ 51-420249-8(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

אינטרא טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-188557-6(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

אקו פרודקטס בע"מ
)ח"פ 51-427156-8(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

מותגים נ.ד.ל.ר 2004 בע"מ
)ח"פ 51-351277-2(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

אמריקן מושן בע"מ
)ח"פ 51-329563-4(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

א. מסטבוים בע"מ
)ח"פ 51-049614-4(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק
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הפעמון דליה שירותי מזון בע"מ
)ח"פ 51-301123-9(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

דני - א.ל. אירועים בע"מ
)ח"פ 51-311864-6(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

אדוואנס ג"ש ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-259582-8(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

נוף המפרץ אילת - אחזקת דירות נופש 1989 בע"מ
)ח"פ 51-141298-3(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

מ.ר.נ.פ. ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-352387-8(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

א. נ. שפרינגר סחר והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-260829-0(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 16.00, במשרדי 
המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

הד עז תקשורת וסחר בע"מ
)ח"פ 51-162877-8(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 16.00, במשרדי 
המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

תקן שירותים תחזוקה ובטיחות בע"מ
)ח"פ 51-221501-3(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק
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ד.ש.ט סודק עסקים בע"מ
)ח"פ 51-250993-6(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

אופטימיסטק בע"מ
)ח"פ 51-366268-4(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

סמרט-פד בע"מ
)ח"פ 51-364161-3(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

מסטבוים 93 בע"מ
)ח"פ 51-177855-7(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

קר-אל משקאות בע"מ
)ח"פ 51-166792-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

כל החטיפים בע"מ
)ח"פ 51-356061-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

נדל"ן אמירה בע"מ
)ח"פ 51-417597-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

ס.ו.מ.ד.ע. בע"מ
)ח"פ 51-260930-6(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק
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ש. בצלאל - ניהול ושווק בע"מ
)ח"פ 51-317228-8(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

זאב רז שיווק והפצה בע"מ
)ח"פ 51-364756-0(

)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 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

טלמונים בע"מ
)ח"פ 51-226108-2(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

ד.ק. ארנן )1995( בע"מ
)ח"פ 51-215348-7(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

יוסף מלמד יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-222014-6(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

ד.ק.ה. מחשבים ותוכנה בע"מ
)ח"פ 51-158291-8(

)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 
 ,16.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

פוסידון מועדון שייט
)ח"פ 51-422769-3(

)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 20.6.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  קריטי,  ניר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

דניאל פריש 3, 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.

ניר קריטי, עו"ד, מפרק

נפקות בע"מ
)ח"פ 51-268872-2(

)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 17.1.2012, התקבלה החלטה 
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי נגור, מרח' הבונים 4, 
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.

שי נגור, מפרק

אילן, כץ נאמנויות )1996( בע"מ
)ח"פ 51-238713-5(

)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 17.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי נגור, מרח' הבונים 4, 

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.

שי נגור, מפרק

דדוש את יאסמין יבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-308492-1(

)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 18.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עאדל עאמר, מכפר קאסם, 

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.

עאדל עאמר, מפרק

מור בית השקעות שיווק )2007( בע"מ
)ח"פ 51-382919-2(

)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 19.1.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  אקוניס,  אייל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

058798265, מרח' החילזון 6, 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.

אייל אקוניס, עו"ד, מפרק

תכלית דולר ארה"ב רי-אינווסט בע"מ
)ח"פ 51-405323-0(

)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 22.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורטל אלמשלי, מרח' 

אבן גבירול 2, 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.

אורטל אלמשלי, עו"ד, מפרקת

תכלית דולר אוסטרלי רי-אינווסט בע"מ
)ח"פ 51-405322-2(

)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 22.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורטל אלמשלי, מרח' 

אבן גבירול 2, 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.

אורטל אלמשלי, עו"ד, מפרקת

מאגר וסחר )אוסטרלי רי-אינווסט( בע"מ
)ח"פ 51-405641-5(

)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 22.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורטל אלמשלי, מרח' 

אבן גבירול 2, תל אביב, למפרקת 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 המפרקת הנ"ל.

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

אורטל אלמשלי, עו"ד, מפרקת

מאגר וסחר )ארה"ב רי-אינווסט( בע"מ
)ח"פ 51-405642-3(

)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 22.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורטל אלמשלי, מרח' 

אבן גבירול 2, 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.

אורטל אלמשלי, עו"ד, מפרקת

לונדי הפקות בע"מ
)ח"פ 51-352032-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
מרצון  לפרק את החברה  הנ"ל, התקבלה החלטה  של החברה 
גן, למפרק  6, רמת  יניב בקאל, מרח' הבונים  ולמנות את עו"ד 

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.

יניב בקאל, עו"ד, מפרק

זוז מדיה בע"מ
)ח"פ 51-431886-4(

)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 24.1.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל אלישיב, ת"ז 

027373752, מרח' בועז 10, רמת השרון, למפרק החברה.

אייל אלישיב, מפרק

קליפסי בע"מ
)ח"פ 51-462564-9(

)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 22.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה דלגיו, ת"ז 039649512, 

מדרך ההדרים 50, שדה ורבורג, למפרק החברה.

משה דלגיו, מפרק

משתלות אור גנים בע"מ
)ח"פ 51-313431-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול הליכי פירוק מרצון

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 11.1.2012, התקבלה החלטה 
לבטל את הליכי פירוק החברה, ואת ההחלטה מיום 5.7.2007, 

לפרק את החברה.

אורן ויקטור, מפרק

גורן אינטרנשיונל אנטרפריזס בע"מ
)ח"פ 51-432382-3(

)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 30.2.2012, בשעה 16.00, ברח' הארבעה 10, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    רן גורן, מפרק

סקאי גלובל ניהול יזמות ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-407757-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על הפסקת הליך פירוק מרצון וביטול מינוי 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 1.12.2011, התקבלה החלטה 
לבטל את פירוק החברה מרצון ולבטל את מינויו של עו"ד יאיר 
אוחנה, מרח' בית אבנית, ת"ד 1779, ראש פינה, טל' 5549040-

052, 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.

יאיר אוחנה, עו"ד, מפרק


