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הודעה על הכרה בתוספות קבועות
לפי חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, התש"ל-1970

מודיעים בזה כי - 

1. בתוקף הסמכות לפי סעיף 8 לחוק שירות המדינה )גמלאות( 
]נוסח משולב[, התש"ל-11970, החליטה הממשלה להכיר 
בתוספות המפורטות להלן, למי שמתקיימים בו התנאים 

המפורטים בצדן, כתוספות קבועות:

א. תוספת השוואה - עדכון תוספת השוואה המשולמת 
המחקר,  עובדי  בדירוג  דורג  פרישתו  שערב  למי 
הביטחון,  במערכת  שלא  המדינה  בשירות  והועסק 

לשיעורים אלה, במועדים המפורטים לצדם:

1. 17.3% מיום י"ג בניסן התשס"ז )1 באפריל 2007(;

2. 18.65% מיום כ"א באב התש"ע )1 באוגוסט 2010(;

3. 19.26% מיום ט' בניסן התשע"ב )1 באפריל 2012(.

היה  פרישתו  שערב  לעובד   - החוץ  שירות  ב. תוספת 
החוץ,  שירות  בדירוג  דורג  החוץ,  משרד  עובד 
7 להסכם  ומתקיימים בו התנאים המפורטים בסעיף 
הסתדרות  ובין  ישראל  מדינת  בין  שנחתם  הקיבוצי 
העובדים הכללית החדשה, ביום כ"ז בסיוון התשע"א 

)29 ביוני 2011(;

דורג  פרישתו  שערב  לעובד   - אח"מים  ליווי  ג. תוספת 
בדירוג המינהלי או בדירוג שירות החוץ והתקיימו בו 
באותו מועד כל התנאים המפורטים בסעיף 4 להסכם 
הסתדרות  ובין  ישראל  מדינת  בין  שנחתם  הקיבוצי 
העובדים הכללית החדשה, ביום כ"ז באלול התשע"ב 

)26 בספטמבר 2011(;

2. האמור בסעיף 1)א( להחלטה זו יחול גם על מי שפרש לפני 
קבלת החלטה זו, בשיעורים שלהלן:

התשס"ז  בניסן  י"ג  יום  לפני  לקצבה  שפרש  מי  א. לגבי 
המפורטים  התנאים  בו  והתקיימו   )2007 באפריל   1(
ערב  זו  לתוספת  זכאי  היה  ולא  האמור,  בסעיף 
פרישתו, בשיעור של 17.3% מיום י"ג בניסן התשס"ז 

)1 באפריל 2007(;

בניסן  י"ג  שבין  בתקופה  לקצבה  שפרש  מי  ב. לגבי 
קבלת החלטה  מועד  לבין   )2007 באפריל   1( התשס"ז 
זכאי ערב פרישתו לתוספת השוואה לאחר  זו, והיה 
עדכונה לפי סעיף 1)א()2( או 1)א()3( בשיעור התוספת 

שהיה זכאי לה כאמור;

ג. האמור בסעיף 1)ב( להחלטה זו יחול גם לגבי מי שפרש 
 1( התשע"א  בטבת  כ"ה  יום  שבין  בתקופה  לקצבה 
בינואר 2011( לבין מועד קבלת החלטה זו, והיה זכאי 
לתוספת שירות החוץ ערב פרישתו, מיום כ"ה בטבת 
לפי  פרישתו,  ממועד  או   )2011 בינואר   1( התשע"א 
המאוחר. הפרשי קצבאות, לפי החלטה זו, בשל חודש 
אפריל 2007 או חודש הזכאות הראשון לקבלת קצבה, 
לפי המאוחר מביניהם, עד חודש ינואר 2013, ישולמו 

לא יאוחר מקצבת חודש פברואר 2013.

י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(
)חמ 3-292-ה1(

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התש"ל, עמ' 65.

הודעה על העברת דיין ממקום כהונתו למקום כהונה אחר
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

הדיינים,  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  כי  מודיע  אני 
התשט"ו-11955, ובהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול, הועבר, 
הרבני  הדין  מבית  רלב"ג,  מרדכי  הרב  הדיין  מינהליות,  מסיבות 
האזורי באשדוד, לכהן דרך קבע בבית הדין הרבני האזורי בתל 

אביב, מיום ב' באדר התשע"ג )12 בפברואר 2013(.

ב' באדר התשע"ג )12 בפברואר 2013(
)חמ 3-403(

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 329.

הודעה על העברת דיין ממקום כהונתו למקום כהונה אחר
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

הדיינים,  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  כי  מודיע  אני 
התשט"ו-11955, ובהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול, הועבר, 
מסיבות מינהליות, הדיין הרב אברהם מייזליש, מבית הדין הרבני 
האזורי בחיפה, לכהן דרך קבע בבית הדין הרבני האזורי בנתניה, 

מיום ב' באדר התשע"ג )12 בפברואר 2013(.

ב' באדר התשע"ג )12 בפברואר 2013(
)חמ 3-403(

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 329.

מינוי נציגת שר הבריאות וממלאת מקומה בוועדה 
מקומית לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–48א)א(  18)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ת"ז  שניידמן,  כרמן  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
13596556, לנציגה בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-
ת"ז  פלג,  גליה  ואת   ,056417934 ת"ז  אוסטפלד,  יעל  ואת  כרכור, 

031212228, לממלאות מקומה.

ט"ז בשבט התשע"ג )27 בינואר 2013(
)חמ 3-7-ה3(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה ושר הבריאות  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

הודעה על מינוי חבר למועצה המייעצת
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

הנפט,  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
התשי"ב-11952, מיניתי ביום ד' בטבת התשע"ג )17 בדצמבר 2012(

את יוסף יורבורסקי, ת"ז 011659554, לחבר במועצה המייעצת.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ד' בטבת התשע"ג )17 בדצמבר 2012(
)חמ 3-2220(

         עוזי לנדאו
שר האנרגיה והמים  				 	___________

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 322; התשע"ב, עמ' 526.
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הודעה בדבר שינויים בסכומים מרביים של גימלה 
לעובד או לקופת גמל בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק   186 לסעיף  בהתאם 
שינויים  חלו  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-11995 

בסכומים המרביים2 כלהלן:

)1( לעניין סעיף 183 לחוק - מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 
2013(, במקום "108,810 שקלים חדשים" בא "110,331 שקלים 

חדשים";

)2( לעניין סעיף 184 לחוק - מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 
שקלים   16,974" בא  חדשים"  שקלים   16,740" במקום   ,)2013

חדשים".

י"ח בשבט התשע"ג )29 בינואר 2013(
)חמ 3-435(

משה כחלון    
שר הרווחה והשירותים החברתיים 	___________

1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 207.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 3408.

הודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע
לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995

בהתאם לסעיפים 1 ו–2 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, אני מודיע כי החל מיום י"ט בטבת 
התשע"ג )1 בינואר 2013(, חלו שינויים בשכר הממוצע כמשמעותו 

בחוק2, השינויים כדלקמן:

השכר   ;2.6% של  בשיעור  עלייה   - לחוק   1 סעיף  )1( לעניין 
שקלים   8,503 במקום  חדשים  שקלים   8,724 הוא  הממוצע 

חדשים;

השכר   ;2.4% של  בשיעור  עלייה   - לחוק   2 סעיף  )2( לעניין 
שקלים   8,619 במקום  חדשים  שקלים   8,828 הוא  הממוצע 

חדשים.

י"ח בשבט התשע"ג )29 בינואר 2013(
)חמ 3-435(

משה כחלון    
שר הרווחה והשירותים החברתיים 	___________

1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 207.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 6402.

שינוי בשמה של ועדה מייעצת להדברת זבוב 
הפירות של הים התיכון וזבוב הזית

לפי חוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956

הצומח,  הגנת  לחוק  ו–9  2ב  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשט"ז-11956, אני מורה כלהלן:

זבוב  להדברת  שמונתה  המייעצת  הוועדה  של  1. שמה 
ל"ועדה  ישונה  הזית  וזבוב  התיכון  הים  של  הפירות 

מייעצת להדברה";

2. מינוי הוועדה המייעצת שפורסם2, יתוקן לפי זה.

כ"ד בטבת התשע"ג )6 בינואר 2012(
)חמ 3-1021(

        אורית נוקד
							שרת החלקאות ופיתוח הכפר  	___________

1  ס"ח התשט"ז, עמ' 79; התשכ"ו, עמ' 44.

2  י"פ התשס"ח, עמ' 338; התשס"ט, עמ' 1839; התש"ע, עמ' 3289.

מינוי מפקחים ומפקחי מקנה
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985, 

ופקודת הכלבת, 1934 

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הכלבת,  לפקודת   2 סעיף  ולפי  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח 
הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד  עובדי  את  ממנה  אני   ,21934
למפקחים  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  המשרד(   - )להלן 

ולמפקחי מקנה כמשמעותם בחיקוקים האמורים:

מס' זהותשם

24681447אבוקרט יחיאל

21623590אוזן אליעד

36464089אלגבור מחמד  

40149908אלהזייל באשיר

40121717אליסף ישראל

34600114אלשייך אבי

24864019אשל אייל

32098931בוחבוט שי

53733135בויראת איברהים

79724357גבאי בני

60578069גיגי מנחם

41531351גרופי יהודה

55765952זיני יוסף

52120367חמיש גדעון

33006578יפת יונתן

23707938יצחק עצמון

67494468כהן יוסי

57848848לוי אייל

54348875מלכה ציון

28377398מצארווה פדלאללה

15812753מקונן ביילי

50092063מרק מרדכי

11531613נאור מאיר

57041873נאסר אמיר

22187629סובהי יפתח

		 	___________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

2  ע"ר 1934, תוס' 1, עמ' 242.
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מס' זהותשם

33326943עבד אלחק טליע

59342279פלאח חאלד

50354471פרר שאול

38252607צורי אוהד רפאל

309608966קסה טפרה

33994682קרינגל עדי

51357093רויטר יעקב 

29608825שונק גיא

משמשים  המתמנים  עוד  כל  זו  הסמכה  של  תוקפה 
במשרתם במשרד.

כ"ז בטבת התשע"ג )9 בינואר 2013(
)חמ 3-1469(

        אורית נוקד
							שרת החלקאות ופיתוח הכפר  	 		

הודעה על החלטה בדיון משמעתי 
לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955 

חשבון,  רואי  לחוק   13 סעיף  לפי  בזה  מודיעים 
התשט"ו-11955 )להלן - החוק(, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 
- המועצה(,  )להלן  רואי חשבון  מועצת  לחוק, החליטה  12)ב( 
רואה  על  להטיל   ,)2012 באוגוסט   2( באב  התשע"ב  י"ד  ביום 
תוקף  הפסקת  של  עונש   ,015113988 ת"ז  ששון,  קרלוס  חשבון 
 16( התשע"ב  באב  כ"ח  מיום  שנים,  שמונה  למשך  הרישיון 
קלון;  בה  בעבירה שיש  בדין  נתחייב  2012(, משהוא  באוגוסט 
ברשומות,  ההחלטה  את  לפרסם  המועצה  החליטה  כן  כמו 

בעיתון גלובס ובאתר האינטרנט של המועצה.

נסיבות המקרה הן:

רואה החשבון קרלוס ששון, הורשע בבית משפט השלום 
העונשין  חוק  לפי  בעבירות  הודאתו,  פי  על  אביב  בתל 

התשל"ז-21977, כמפורט להלן:

)1( קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות )סעיף 415(;

)2( זיוף מסמך )סעיף 418(;

)3( שימוש במסמך מזויף ) סעיף 420(.

הנימוקים לעונש הם:

)1( חומרת העבירות שבהן הורשע רואה חשבון קרלוס ששון;

)2( העבירות בוצעו לאורך שנים ולאחר תכנון;

האתיות  החובות  את  בוטה  בצורה  הפרו  )3( מעשיו 
ראיית  במקצוע  לעסוק  כדין  המורשים  של  והמקצועיות 

החשבון.

כ' בשבט התשע"ג )31 בינואר 2013(

)חמ 3-61( 
         גיא רוטקופף

							יושב ראש מועצת רואי חשבון  	___________
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 26.

2  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

הודעה על החלטה בדיון משמעתי 
לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955 

חשבון,  רואי  לחוק   13 סעיף  לפי  בזה  מודיעים 
התשט"ו-11955 )להלן - החוק(, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 
- המועצה(,  )להלן  רואי חשבון  מועצת  לחוק, החליטה  12)ב( 
ביום ח' בתמוז התשע"ב )28 ביוני 2012(, להטיל על רואה חשבון 
הרישיון  תוקף  הפסקת  של  עונש   ,007206816 ת"ז  אדלר,  רמי 
למשך עשר שנים, מיום כ"ד באב התשע"ב )12 באוגוסט 2012(, 
משהוא נתחייב בדין בעבירה שיש בה קלון; כמו כן החליטה 
המועצה לפרסם את ההחלטה ברשומות, בעיתון גלובס ובאתר 

האינטרנט של המועצה.

נסיבות המקרה הן:

רואה החשבון רמי אדלר, הורשע בבית משפט השלום בתל 
אביב בסדרת עבירות על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-21975, 

כמפורט להלן:

)1( עבירות על סעיף 117)ב()3( יחד עם סעיף 117)ב2()3(;

)2( ניכוי בנסיבות מחמירות של מס תשומות )עבירה על סעיף 
117)ב()5( יחד עם סעיף 117)ב2((;

)3( עבירות על סעיף 119. 

הנימוקים לעונש הם:

עבירות  אותן  של  העצום  והיקפן  החמורות  )1( העבירות 
פעל  לא  שאמנם  אדלר,  רמי  חשבון  רואה  הורשע  שבהן 
כרואה חשבון מבקר, אך עם זאת המועצה ראתה בביצוע 

העבירות קשר ישיר למקצועו כרואה חשבון;

)2( השתמש בידע והמצג בהיותו רואה חשבון ואיש כספים 
כדי לעבור את העבירות האמורות.

כ' בשבט התשע"ג )31 בינואר 2013(

)חמ 3-61( 
         גיא רוטקופף

							יושב ראש מועצת רואי חשבון  	___________
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 26.

2  ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

הודעה על החלטה בדיון משמעתי 
לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955 

חשבון,  רואי  לחוק   13 סעיף  לפי  בזה  מודיעים 
התשט"ו-11955 )להלן - החוק(, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 
- המועצה(,  )להלן  רואי חשבון  מועצת  לחוק, החליטה  12)ב( 
ביום ח' בתמוז התשע"ב )28 ביוני 2012(, להטיל על רואה חשבון 
הרישיון  תוקף  הפסקת  של  עונש   ,000648048 ת"ז  שביב,  זאב 
למשך עשר שנים, מיום כ"ד באב התשע"ב )12 באוגוסט 2012(, 
משהוא נתחייב בדין בעבירה שיש בה קלון; כמו כן החליטה 
המועצה לפרסם את ההחלטה ברשומות, בעיתון גלובס ובאתר 

האינטרנט של המועצה.

נסיבות המקרה הן:

רואה החשבון זאב שביב, הורשע בבית משפט השלום בתל 
אביב, במסגרת הסדר טיעון, בעבירות כמפורט להלן:

העונשין,  לחוק  ו–384   393 )סעיפים  מורשה  בידי  )1( גניבה 
התשל"ז-1977(2;

							 	___________
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 26.

2  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.
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מוסף,  ערך  מס  לחוק   117 לחוק  סעיף  לפי  )2( עבירות 
התשל"ו-31975;

)3( עבירות לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה4.

הנימוקים לעונש הם:

שביב  זאב  חשבון  רואה  הורשע  שבהן  העבירות  )1( חומרת 
והנזק שהסבו;

)2( העבירות בוצעו במסגרת עיסוקו כרואה חשבון;

)3( העבירות בוצעו באופן שיטתי ויזום ולאורך שנים ארוכות;

)4( מעשיו פגעו קשה מאוד באינטרס הציבור בעיקר משום 
היותו רואה חשבון.

כ' בשבט התשע"ג )31 בינואר 2013(

)חמ 3-61( 
         גיא רוטקופף

							יושב ראש מועצת רואי חשבון  	___________
3  ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

4  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

הודעה על החלטה בדיון משמעתי 
לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955 

חשבון,  רואי  לחוק   13 סעיף  לפי  בזה  מודיעים 
התשט"ו-11955 )להלן - החוק(, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 
- המועצה(,  )להלן  רואי חשבון  מועצת  לחוק, החליטה  12)ב( 
ביום ח' בתמוז התשע"ב )28 ביוני 2012(, להטיל על רואה חשבון 
ישראל גדכט, ת"ז 068082718, עונש של הפסקת תוקף הרישיון 
למשך עשר שנים, מיום כ"ד באב התשע"ב )12 באוגוסט 2012(, 
משהוא נתחייב בדין בעבירה שיש בה קלון; כמו כן החליטה 
המועצה לפרסם את ההחלטה ברשומות, בעיתון גלובס ובאתר 

האינטרנט של המועצה.

נסיבות המקרה הן:

רואה החשבון ישראל גדכט, הורשע בבית משפט השלום 
בירושלים על פי הודאתו בעבירות המפורטות להלן:

העונשין,  לחוק   393 סעיף  לפי  מורשה  בידי  )1( גניבה 
התשל"ז-21977;

)2( קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415 לחוק 
העונשין, התשל"ז-1977;

)3( בעבירה לפי סעיף 220)1( לפקודת מס הכנסה3.

הנימוקים לעונש הם:

)1( חומרת העבירות שבהן הורשע רואה חשבון ישראל גדכט;

)2( העבירות בוצעו במסגרת עיסוקו כרואה חשבון;

)3( מדובר בעבירות מתמשכות ומתוכננות;

מצד  הן  חשבון  ברואי  הניתן  באמון  פגעו  )4( מעשיו 
לקוחותיהם והן מצד רשויות המדינה.

כ' בשבט התשע"ג )31 בינואר 2013(

)חמ 3-61( 
         גיא רוטקופף

							יושב ראש מועצת רואי חשבון  	___________
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 26.

2  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

3  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

הודעה על החלטה בדיון משמעתי 
לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955 

חשבון,  רואי  לחוק   13 סעיף  לפי  בזה  מודיעים 
התשט"ו-11955 )להלן - החוק(, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 
- המועצה(,  )להלן  רואי חשבון  מועצת  לחוק, החליטה  12)ב( 
ביום א' בכסלו התשע"ג )15 בנובמבר 2012(, להטיל על רואה 
תוקף  הפסקת  של  עונש   ,001316454 ת"ז  נוימן,  גרשון  חשבון 
הרישיון לצמיתות, מיום כ"ה בכסלו התשע"ג )9 בדצמבר 2012(, 
משהוא נתחייב בדין בעבירה שיש בה קלון. עם זאת החליטה 
פנייה למועצה  ויאפשר  כי אם הדין הקיים ישתנה  המועצה, 
לשם קבלת רישיון רואה חשבון לאחר שלילה לצמיתות, יוכל 
שייקבעו  למועדים  בהתאם  למועצה,  זו  מעין  בבקשה  לפנות 
כן החליטה  ולא לפני עשר שנים ממועד ההחלטה; כמו  בדין 
המועצה לפרסם את ההחלטה ברשומות, בעיתון גלובס ובאתר 

האינטרנט של המועצה.

נסיבות המקרה הן:

השלום  משפט  בבית  הורשע  נוימן,  גרשון  החשבון  רואה 
של  עבירות  של  ארוכה  בשורה  הודאתו,  פי  על  אביב  בתל 
מסירת דוחות המכילים ידיעות כוזבות, ניכוי מס תשומות בלא 
מסמכים ואסמכתאות, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים ורשומות 
כוזבות, שימוש במרמה ובתחבולה במטרה להתחמק מתשלום 
מס, ופעולה במטרה להביא לכך שאדם אחר יתחמק מתשלום 
ו–)8(,   )7(  ,)6(  ,)5( 117)ב()1(,  סעיף  לפי  מחמירות,  בנסיבות  מס 

)ב1(, )ב2()2( ו–)3( לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-21975.

הנימוקים לעונש הם:

)1( חומרת העבירות שבהן הורשע רואה החשבון ומספרן הרב;

)2( סכומי העלמת המס הגבוהים;

)3( העבירות בוצעו באופן שיטתי במשך כמה שנים;

)4( העבירות בוצעו במסגרת עבודתו כרואה חשבון.

כ' בשבט התשע"ג )31 בינואר 2013(

)חמ 3-61( 
         גיא רוטקופף

							יושב ראש מועצת רואי חשבון  	___________
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 26.

2  ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

הודעה על מען רשם המפלגות
לפי תקנות המפלגות )רישום ודיווח(, התשנ"ג-1993

ודיווח(,  )רישום  המפלגות  לתקנות   13 לתקנה  בהתאם 
התשנ"ג-11993, אני מודיע כי מענו של רשם המפלגות הוא:

רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בניין 1, ירושלים 9446722;

ת"ד 28178, ירושלים 9128101;

טל' 02-5088895;

פקס' 02-6467411.

ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2012(
)חמ 3-2424(

         אלון בכר
                ראש רשות התאגידים

			רשם המפלגות 				 	___________
1  ק"ת התשנ"ג, עמ' 722.
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תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"א-11961, אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות2, 
כך שבסעיף 2, שכותרתו "לגבי דרכים כמפורט בטור ב':", בטור ב' 

שלצד פסקה )2(, בסופו יבוא:

בין  מקומית  תימרור  רשות  גבול   ,9 מספר  ארצית  דרך  ")ג( 
ארץ(  דרך   - )להלן  בע"מ   )1977( הייווייז  ארץ  דרך  לבין  החברה 
בין  תימרור  רשות  גבולות  "הגדרת  בתכנית  כמסומן  יהיה 
בסיוון  ט'  מיום   1:1,000 מידה  בקנה  ארץ",  דרך  לבין  החברה 
ובידי  בידי  החתומה   ,1 מהדורה   )2012 במאי   30( התשע"ב 

החברה ודרך ארץ ומופקדת במשרדיהן."

כ"ה בשבט התשע"ג )5 בפברואר 2013(
)חמ 3-766(

         יהודה אלבז
המפקח על התעבורה 				 	___________

1  ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

2  י"פ התש"ע, עמ' 2302 ועמ' 4340.

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין 
לפי פקודת הבנקאות, 1941

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת  11941, אני מודיע 
ובאישור הנגיד תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301 
- "דירקטוריון", בחוזר מס' ח-2355-06 )להלן - החוזר(; מועד 
תחילת התיקונים להוראה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 

2014(; ואולם -

בטבת  י"ח  ביום  להוראה   27 סעיף  של  ביטולו  )1( מועד 
התשע"ג )31 בדצמבר 2012(;

)2( לפי סעיפים 5 ו–6 לחוזר, הקביעה שלפיה סעיף 31)ב()1( 
להוראה אינו בתוקף עד לפרסום תיקון לאותו סעיף - תחילתה 

ביום י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(.

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(
)חמ 3-3537(

       דוד זקן
											המפקח על הבנקים 	___________
1  ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין 
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941, 
אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור 
"ניהול   - 311 ניהול בנקאי תקין מס'  הנגיד נתתי את הוראת 
סיכון אשראי", תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 315 
הוראות  את  וביטלתי  מסופקים",  לחובות  נוספת  "הפרשה   -

הניהול הבנקאי המפורטות להלן, בחוזר מס' ח-2357-06:

)1( הוראה מס' 316 - "מפרטי ביקורת לניהול אשראי";

)2( הוראה מס' 317 - "מידע כספי בתיקי הלווים";

מס'  תקין  בנקאי  ניהול  להוראת  התיקונים  תחילת  מועד 
315, תחילת הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 311 וביטול הוראות 

ניהול בנקאי מס' 316 ו–317 ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 
.)2014

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(
)חמ 3-3537(

       דוד זקן
											המפקח על הבנקים 	 		

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין 
לפי פקודת הבנקאות, 1941

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת  11941, אני מודיע 
 310 מס'  תקין  בנקאי  ניהול  הוראת  את  נתתי  הנגיד  ובאישור 
מועד  לפיו  אשר  ח-2356-06,  מס'  בחוזר  סיכונים",  "ניהול   -

תחילת ההוראה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(.

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(
)חמ 3-3537(

       דוד זקן
											המפקח על הבנקים 	___________
1  ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין 
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941, 
אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור 
הנגיד תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 331 - "חלוקת 
ח-2362-06;  מס'  בחוזר  בנקאיים",  תאגידים  ידי  על  דיבידנד 
 1( י"ט בטבת התשע"ג  מועד תחילת התיקונים להוראה ביום 

בינואר 2013(.

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(
)חמ 3-3537(

       דוד זקן
											המפקח על הבנקים 	___________
1  ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין 
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941, 
אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור 
הנגיד תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 339 - "ניהול 
תחילת  מועד  ח-2358-06;  מס'  בחוזר  וריבית",  שוק  סיכוני 

התיקונים להוראה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(.

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(
)חמ 3-3537(

       דוד זקן
											המפקח על הבנקים 	___________
1  ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין 
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941, 
אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור   											 	___________

1  ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.
 											 	___________

1  ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.
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הנגיד תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 342 - "ניהול 
סיכון נזילות", בחוזר מס' ח-2363-06; מועד תחילת התיקונים 
להוראה ביום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(; ואולם מועד 
תחילת התיקונים לסעיף 16 להוראה ביום כ"ח בטבת התשע"ד 

)31 בדצמבר 2013(.

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(
)חמ 3-3537(

       דוד זקן
											המפקח על הבנקים 	 		

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין 
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941, 
אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור 
הנגיד תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 350 - "ניהול 
תחילת  מועד  ח-2359-06;  מס'  בחוזר  תפעוליים",  סיכונים 

התיקונים להוראה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(.

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(

)חמ 3-3537(
       דוד זקן

											המפקח על הבנקים 	___________
1  ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם  מודיע,  אני 
בתוקף  קבע,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 
סמכויותיו לפי סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים 

שלהלן:

במקום  בא   2013 מינואר  הידרוכלורית,  חומצה   -  84 ת"י 
מאוקטובר  התיקון  וגיליונות   1960 מאוקטובר  המהדורה 

1985 ומאוגוסט 2003;

ת"י 158 חלק 6.2 - מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים )גפ"ם(: 
מיתקנים ארעיים לאירועים ציבוריים, מינואר 2013;

ת"י 961 חלק 1.1 - תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי 
ולמכשירי חשמל  עבודה חשמליים  לכלי  ביתיים,  חשמל 
המהדורה  במקום  בא   2013 מינואר  פליטה,   - דומים 

מספטמבר 2011;

ת"י 961 חלק 1.2 - תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי 
ולמכשירי חשמל  עבודה חשמליים  לכלי  ביתיים,  חשמל 
דומים - חסינות - תקן קבוצתי למוצר, מינואר 2013 בא 

במקום המהדורה מדצמבר 2002;

ת"י 961 חלק 3.86 - תאימות אלקטרומגנטית: ציוד רשת בזק; 
דרישות תאימות אלקטרומגנטית, מינואר 2013 בא במקום 

המהדורה מנובמבר 2010;

תעשייתי,  ציוד  אלקטרומגנטית:  תאימות   -  5.1 חלק   961 ת"י 
 - רדיו  בתדר  הפרעות  אופייני   -  )ISM( ורפואי  מדעי 
גבולים ושיטות מדידה, מינואר 2013 בא במקום המהדורה 

מפברואר 2006;

תאימות  אלקטרומגנטית:  תאימות   -  48.1 חלק   961 ת"י 
רדיו  ולשירותי  רדיו  לציוד   )EMC( אלקטרומגנטית 
במקום  בא   2013 מינואר  כלליות,  טכניות  דרישות   -

המהדורה מספטמבר 2011;

תאימות  אלקטרומגנטית:  תאימות   -  48.24 חלק   961 ת"י 
 - רדיו  ולשירותי  רדיו  לציוד   )EMC( אלקטרומגנטית 
תנאים מיוחדים לציוד רדיו נייד ומיטלטל )ציוד משתמש( 
 UTRA( ישיר  בפיזור   ,IMT-2000 CDMA–ל עזר  ולציוד 

ו–E-UTRA(, מינואר 2013;

תאימות  אלקטרומגנטית:  תאימות   -  48.34 חלק   961 ת"י 
 - רדיו  ולשירותי  רדיו  לציוד   )EMC( אלקטרומגנטית 
לטלפונים   )EPS( חיצוניים  כוח  לספקי  מיוחדים  תנאים 

ניידים, מינואר 2013;

ת"י 1034 חלק 1 - אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול 
באלמנטי בניין - כללי יישום למוצרים ספצפיים, מינואר 
מיולי   1 חלק   1034 ת"י  האלה:  התקנים  במקום  בא   2013
התיקון  וגיליון   1980 מספטמבר   3 חלק   1034 ת"י   ,1992
מאוגוסט 1992, ת"י 1034 חלק 6 מספטמבר 1980 ות"י 1034 

חלק 8 מספטמבר 1980;

ת"י 1080 חלק 19 - טכנולוגיית מידע - הגדרות מונחים: שפות 
שאילתות, מינואר 2013;

ת"י 4348 חלק 1 - בטיחות בריתוך, בחיתוך ובתהליכים נלווים: 
כללי, מינואר 2013;

ת"י 5438 חלק 27 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: 
פחמן דו–חמצני, מינואר 2013;

ת"י 22301 - ביטחון בחברה - מערכות ניהול רציפות עסקית: 
 2 חלק   25999 ת"י  במקום  בא   2013 מינואר  דרישות, 

מספטמבר 2009;

ת"י 50194 - מכשור חשמלי לגילוי גזים בעירים לשימוש ביתי: 
שיטות בדיקה ודרישות ביצועים, מינואר 2013 בא במקום 

המהדורה מנובמבר 2006;

ת"י 60076 חלק 1 - שנאי הספק: כללי, מינואר 2013;

מערכות  בטיחות  לייזר:  מוצרי  בטיחות   -  12 חלק   60825 ת"י 
תקשורת אופטית בחלל הפתוח המשמשות לשידור מידע, 

מינואר 2013;

במצב  הספק  מדידת   - ביתיים  חשמל  מכשירי   -  62301 ת"י 
מאוקטובר  המהדורה  במקום  בא   2013 מינואר  המתנה, 

;2007

מערכות  ושל  נורות  של  פוטוביולוגית  בטיחות   -  62471 ת"י 
תאורה, מינואר 2013;

ושל  נורות  של  פוטוביולוגית  בטיחות   -  2 חלק   62471 ת"י 
הנוגעות  ייצור  לדרישות  הנחיות  תאורה:  מערכות 
לבטיחות קרינה אופטית שאינה קרינת לייזר, מינואר 2013.

כ' בשבט התשע"ג )31 בינואר 2013(

)חמ 95—3(

דני גולדשטיין    
												המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי 	

 							___________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשי"ח, עמ' 2; התשל"א, עמ' 22.
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הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם  מודיע,  אני 
בתוקף  שינה  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 
הישראלי  התקן  את  האמור  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכויותיו 

שלהלן:

ת"י 1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים, גיליון 
תיקון מס' 1 מינואר 2013 למהדורה מיולי 2011.

כ' בשבט התשע"ג )31 בינואר 2013(

)חמ 95—3(                   דני גולדשטיין
___________							המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.

הודעה בדבר שינויים תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם  מודיע,  אני 
בתוקף  שינה  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 
הישראלי  התקן  את  האמור  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכויותיו 

שלהלן:

נייחים ללא לחץ, עשויים חומרים  2 - מכלים  ת"י 6102 חלק 
גליליים  מכלים  עבור  חישוב  מרותכים:  תרמופלסטיים 
אנכיים, גיליון תיקון מס' 1 מינואר 2013 למהדורה מאפריל 

.2011

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(

)חמ 95—3(
דני גולדשטיין    

___________							המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בירושלים, בשבתו ביום י"ב בשבט התשע"ג 
)23 בינואר 2013(, בתיק בד"מ 047/2010, החליט להטיל על עורך 
הדין יעקב גלעד, ת"ז 906628, רישיון מס' 4900, עונש של השעיה 
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שמונה עשר חודשים.
תוקף ההשעיה מיום י"ב בשבט התשע"ג )23 בינואר 2013( 

עד יום כ"ג בתמוז התשע"ד )22 ביולי 2014(.

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 

לשכת עורכי הדין בירושלים, בשבתו ביום י"ח בשבט התשע"ג 
)29 בינואר 2013(, בתיק בד"מ 038/2012, החליט להטיל על עורך 
הדין אריאל יהודה לשם, ת"ז 59609313, רישיון מס' 16275, עונש 
של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה 

חודשים במצטבר לכל השעיה קודמת שנגזרה עליו.
)25 ביוני 2019(  תוקף ההשעיה מיום כ"ב בסיוון התשע"ט 

עד יום כ"ד באלול התשע"ט )24 בספטמבר 2019(.

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
	            סגן ראש לשכת עורכי הדין  	

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
 24( התשע"ג  בשבט  י"ג  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
בינואר 2013(, בתיק בד"מ 089/2012, החליט להטיל על עורך הדין 
השעיה  של  עונש   ,5404 מס'  רישיון   ,45629136 ת"ז  הלר,  יעקב 
חודשים  שלושה  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק 

בחופף לעונש ההוצאה מהלשכה שהוא מרצה.
ט"ז בשבט התשע"ג )27 בינואר 2013(

)חמ 3-94(
           איתן ש' ארז

________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 
1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום כ"ז בטבת התשע"ג 
)9 בינואר 2013(, בתיק בד"מ 037/2012, החליט להטיל על עורכת 
הדין ליאורה ברקו, ת"ז 32054090, רישיון מס' 32834, עונש של 
שמונה  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק  השעיה 
שנים מתחילת השעייתה הזמנית ביום ד' בכסלו התשס"ח )14 

בנובמבר 2007( עד יום א' בכסלו התשע"ו )13 בנובמבר 2015(.
י"ט בשבט התשע"ג )30 בינואר 2013(

)חמ 3-94(
           איתן ש' ארז

________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 
1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום ו' בשבט התשע"ג 
)17 בינואר 2013(, בתיק בד"מ 045/2012, החליט להטיל על עורך 
הדין יעקב הימלפרב, ת"ז 12363057, רישיון מס' 19468, עונש של 
השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנה במצטבר 

לכל השעיה קודמת שנגזרה עליו.
                            ________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

                            ________
1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.
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תוקף ההשעיה מיום כ"א באב התשע"ד )17 באוגוסט 2014( 
עד יום א' באלול התשע"ה )16 באוגוסט 2015(.

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
	                         סגן ראש לשכת עורכי הדין 

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום ד' בשבט התשע"ג )15 
בינואר 2013(, בתיק בד"מ 011/2011, החליט להטיל על עורכת 
הדין מירי טל, ת"ז 54925367, רישיון מס' 17751, עונש של השעיה 
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבע שנים במצטבר 

לכל השעיה קודמת שנגזרה עליה.
תוקף ההשעיה מיום כ"א בשבט התשע"ו )31 בינואר 2016( 

עד יום ד' בשבט התש"פ )30 בינואר 2020(.

י"ז בשבט התשע"ג )28 בינואר 2013(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום י"ג בחשוון התשע"ג 
על  להטיל  החליט   ,107/2011 בד"מ  בתיק   ,)2012 באוקטובר   29(
עורך הדין איתן כהן, ת"ז 29601184, רישיון מס' 37148, עונש של 
השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של חמישה עשר 

חודשים.
תוקף ההשעיה מיום כ"א בשבט התשע"ג )1 בפברואר 2013( 

עד יום ל' בניסן התשע"ד )30 באפריל 2014(.

כ' בשבט התשע"ג )31 בינואר 2013(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
בכסלו  י"א  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,035/2011 בד"מ  בתיק   ,)2012 בנובמבר   25( התשע"ג 
להטיל על עורכת הדין שרה דוידוביץ, ת"ז 25078825, רישיון מס' 
22356, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה 

של שנה אחת.

ההשעיה תיכנס לתוקף באופן מצטבר לכל תקופת השעיה 
אותה נושאת הנאשמת היום.

י"ז בשבט התשע"ג )28 בינואר 2013(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
	                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
י' בטבת התשע"ג  של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום 
)23 בדצמבר 2012(, בתיק בד"מ 104/2012, החליט להטיל על עורך 
של  עונש   ,21923 מס'  רישיון   ,26272823 ת"ז  גסאר,  אשרף  הדין 

השעיה זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין עד להכרעת דינו.
 1( התשע"ג  בשבט  כ"א  מיום  הזמנית  ההשעיה  תוקף 

בפברואר 2013(.

כ' בשבט התשע"ג )31 בינואר 2013(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
של לשכת עורכי הדין בצפון, בשבתו ביום כ"א בכסלו התשע"ג 
)5 בדצמבר 2012(, בתיק בד"מ 015/2010, החליט להטיל על עורך 
של  עונש   ,18369 מס'  רישיון   ,56284094 ת"ז  טבעוני,  עלי  הדין 

השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של חודש ימים.
תוקף ההשעיה מיום כ"א בשבט התשע"ג )1 בפברואר 2013( 

עד יום י"ח באדר התשע"ג )28 בפברואר 2013(.
כ' בשבט התשע"ג )31 בינואר 2013(

)חמ 3-94(
           איתן ש' ארז

________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 
1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
כ' בשבט התשע"ג  של לשכת עורכי הדין בצפון, בשבתו ביום 
)31 בינואר 2013(, בתיק בד"מ 024/2012, החליט להטיל על עורך 
הדין אשרף אבו ליל, ת"ז 25958281, רישיון מס' 41475, עונש של 

השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין.
תוקף ההשעיה מיום כ"א בשבט התשע"ג )1 בפברואר 2013( 

עד יום ט' בניסן התשע"ג )20 במרס 2013(.
כ' בשבט התשע"ג )31 בינואר 2013(

)חמ 3-94(           איתן ש' ארז
________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.                             ________
1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.
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הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום י"ג בשבט התשע"ג 
)24 בינואר 2013(, בתיק בד"מ 014/2011, החליט להטיל על עורך 
הדין יעקב הלר, ת"ז 45629136, רישיון מס' 5404, עונש של הוצאה 
לצמיתות מן הלשכה שירוצה בחופף לעונש הוצאה לצמיתות 

מהלשכה המרוצה על ידו.

י"ז בשבט התשע"ג )28 בינואר 2013(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בבאר שבע, בשבתו ביום ט' בשבט התשע"ג 
 ,045/2009  ,046/2009  ,014/2011 בד"מ  בתיק,   ,)2013 בינואר   20(
החליט להטיל על עורך הדין יוסף אביטל, ת"ז 22635098, רישיון 
בשבט  ט'  מיום  החל  הלשכה  מן  הוצאה  של  עונש   ,22881 מס' 

התשע"ג )20 בינואר 2013(.

ט"ז בשבט התשע"ג )27 בינואר 2013(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי של 
לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 
עונש ההשעיה  לקצר את  042/2012, החליט  בד"א  בתיק   )2013
שהוטל על עורך הדין ארמנדו פביאן בקר, ת"ז 12992285, רישיון 

מס' 12397, מחמש שנים לשלוש שנים.

בשבט  כ"ח  מיום  ההשעיה  תוקף  לעיל,  האמור  לאור 
 20( התשע"ה  באדר  א'  יום  עד   )2012 בפברואר   21( התשע"ב 

בפברואר 2015(.

א' באדר התשע"ג )11 בפברואר 2013(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
														סגן ראש לשכת עורכי הדין  	___________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית המשפט המחוזי בירושלים, 

בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ביום י"ח בשבט התשע"ג 
עיכוב  על  הורה   ,16653-01-13 עמל"ע  בתיק   )2013 בינואר   29(

ביצוע גזר הדין בבד"א 100/2012, עד לתום ההליכים בערעור.

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
														סגן ראש לשכת עורכי הדין  	 		

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

התשל"ו-1976

5 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מועצת עיריית קרית ביאליק, בישיבתה מיום ה' בטבת 
לעניין החוק האמור,  ערר  ועדת   ,)2012 בדצמבר   18( התשע"ג 

בהרכב המפורט להלן:

דולי אופיר - יושבת ראש;

אלי ברזילי - חבר;

סמי בניסטי - חבר.

בשבט  ד'  ביום  שפורסמו  ערר  ועדת  הרכבי  של  מינויים 
התשס"ט )29 בינואר 2009(2 - בטל.

י"ח בשבט התשע"ג )29 בינואר 2013(
)חמ 3-265-ה1(

      אלי דוקורסקי
											ראש עיריית קרית ביאליק 	___________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 2059.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תא/2660, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדברד  שהודעה 
5028, התשס"ב, עמ' 294, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ,  להלן 

שב"צ ודרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 

 														 	___________
1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו בגוש 8992 )לשעבר גוש 7032   
שומה(, לפי הפירוט הזה:

חלקה
שטח רשום 

במ"ר
שטח להפקעה 

במ"ר

בשלמות2124

בשלמות3283

בשלמות558

בשלמות18496

בשלמות19123

63783420

י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(

)חמ 3-2(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,2/415 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2946, התשמ"ג, עמ' 2539, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
בניין  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

ציבורי.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

מועדון, גני ילדים, בתי כנסת, שצ"פ ודרכים, בקרית הרצוג   
בני ברק, גוש 6195 - 

חלקות: 819, 822 בשלמות, הייעוד: בנייני ציבור )לשעבר   
חלק מחלקה 131(;

חלק  )לשעבר  חניה  הייעוד:  בשלמות,   823  ,818 חלקות   
מחלקה 131(;

חלקה 815, בשלמות, הייעוד: שצ"פ )לשעבר חלק מחלקה   
.)131

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה, בניין עיריית בני 
ברק וכל המעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ט"ז בשבט התשע"ג )27 בינואר 2013(

)חמ 3-2(

יעקב אשר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק   

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רח/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  במ/550/ד/20, שהודעה 
הפרסומים 4097, התשנ"ג, עמ' 2112, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3704, חלק מחלקה   
266, בשטח של 91 מ"ר ברחוב הרא"ה.

י"ג בטבת התשע"ג )26 בדצמבר 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' גז/15/16, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
מוסרת  התכנית(,   - )להלן   2605 עמ'  התשס"ג,   ,5190
 - )להלן  רמלה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של שטח ספורט מיוחד.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברמלה, רח' יונה וולך, המזוהה כגוש 5938,   
 17 וח"ח   4731 בגוש   5 ח"ח  )לשעבר   13 בשלמות  חלקה 

בגוש 4405(; הייעוד: שטח ספורט מיוחד.

המעוניין  וכל  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק   
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ג בשבט התשע"ג )24 בינואר 2013(

)חמ 3-2(                                              יואל לביא
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמלה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' לה/1000, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1943, 
התשל"ג, עמ' 2311, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמלה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -   .4

חטיבת קרקע באזור רמלה -  

ששטחה 30 מ"ר המזוהה בגוש 4345, ח"ח 21, הייעוד: דרך.  

ששטחה 12,500 מ"ר המזוהה כגוש 4345, ח"ח 11, 10; גוש   
4344, ח"ח 2, 23, הייעוד: שטח ציבורי פתוח.

ג' בשבט התשע"ג )14 בינואר 2013(

)חמ 3-2(
יואל לביא  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמלה   

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/במ/61, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
4020, התשנ"ב, עמ' 3753, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה מגדל העמק )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

ציבורי פתוח.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במגדל העמק, ששטחה 2,463 מ"ר, המזוהה   
כגוש 17377, ח"ח 9, לשעבר גוש 17377, ח"ח 1.

ט"ו בכסלו התשע"ב )11 בדצמבר 2011(

)חמ 3-2(
אלי ברדה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.   __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/6557, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4122, 
התשנ"ג, עמ' 3417, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עפולה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  מ"ר,  כ–2,220  ששטחה  בעפולה,  קרקע  חטיבת   
כגוש 16657, חלקות 88, 89, 90.

י"ט בכסלו התשע"ג )3 בדצמבר 2013(

)חמ 3-2(

חביב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עפולה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ד/313יג  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,176 עמ'  התשכ"ט,   ,1483 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באשדוד, ששטחה 2,000 מ"ר, המזוהה כגוש   
2068, חלק מחלקה 194 )לשעבר ח"ח 3( וחלק מחלקה 214 

)לשעבר ח"ח 3(.

עיריית  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
אשדוד, הקרייה, רח' הגדוד העברי, אשדוד, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ג בחשוון התשע"ג )29 באוקטובר 2012(

)חמ 3-2(
יחיאל לסרי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה אשדוד   

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
158/101/02/4, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 5694, התשס"ז, עמ' 3663, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  אשקלון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת 

לשימוש הציבור לצורך חינוך, תרבות, רווחה ודת.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באשקלון, ששטחה 2,741 מ"ר, המזוהה כגוש   
שטח  שייעודו   100 מס'  מגרש   ;25  ,8 מחלקה  חלק   ,1240

לבנייני ציבור.

כ' בטבת התשע"ג )2 בינואר 2013(

)חמ 3-2(                            בני וקנין

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה אשקלון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 726 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
בילקוט הפרסומים 5261, התשס"ד, עמ' 1480, מצהירה בזה 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ב,   ,6419 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
4153, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -   .2

חטיבת קרקע בבני ברק, קרית חינוך בצפון העיר -   

גוש 6195, חלקות 778, 781 בשלמות, ח"ח 666; גוש 6642,   
 ,44  ,41  ,38 ח"ח  91 בשלמותה,  חלקה   ,6641 גוש   ;37 ח"ח 
48, 52, 56, 60, 89; גוש 6790, חלקות 37, 38, 46, 51, 52, 56 
בשלמות, ח"ח 40, 55; הייעוד: לדרכים, שטח ציבורי פתוח, 

לבנייני ציבור - קרית חינוך.

חזקה  ולקנות  בקרקע  זכויות  לרכוש  כוונה  על  ההודעה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה לפי סעיף 19 לפקודת 
בילקוט  שפורסמה   ,1943 ציבור(  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 

הפרסומים 6249, התשע"א, עמ' 4701 - בטלה.

עיריית  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התשריט  העתק 
העבודה  בשעות  בו  לעיין  רשאי  בדבר  מעוניין  וכל  ברק,  בני 

הרגילות.

ד' בטבת התשע"ג )17 בדצמבר 2012(

)חמ 3-4(

יעקב אשר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נס/105/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4549, 
התשנ"ז, עמ' 4698, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לפקודת הקרקעות   19 לסעיף  ציונה, בהתאם  נס  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 4698, התשנ"ט, עמ' 482, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בנס ציונה, המזוהה כגוש 3753, חלק מחלקות   
74, 75, 76, 92, 93; מגרש 403 בייעוד שב"צ.

י"ט בשבט התשע"ג )30 בינואר 2013(

)חמ 3-4(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה   

תיקון טעות
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה 
לצורכי ציבור(, לעניין תכנית רנ/202/א )ראש העין(, שפורסמה 
בילקוט הפרסומים 6507, התשע"ג, עמ' 1416, בתיאור הקרקע, 
במקום "ח"ח 31, ששטחה כ–200 מ"ר" צריך להיות "ח"ח 131, 

ששטחה כ–200 מ"ר".

)חמ 3-2(

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

ענבי בר בניה והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-347543-4(

)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 1.4.2013, בשעה 10.00, במשרדי נשיץ, ברנדס 
ושות', רח' תובל 5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יאיר ברדה, מפרק

ג.א.י תעשיות והנדסת חשמל בע"מ
)ח"פ 51-110203-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבינעם גואלמן, ת"ז 
035736347, מהיישוב נריה, ד"נ מודיעין 71937, 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.

אבינעם גואלמן, עו"ד, מפרק   __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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ג.א.י תעשיות והנדסת חשמל )1986( בע"מ
)ח"פ 51-110203-0(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 3.4.2013, בשעה 9.00, במשרד המפרק, יישוב 
נריה )טלמון(, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבינעם גואלמן, עו"ד, מפרק

כפר נופש "עין תאו" )1994( בע"מ
)ח"פ 51-200305-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2013, התקבלה החלטה 
מחצר  אלבג,  זהר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
המועצה האזורית גליל עליון, ת"ד 1032, קרית שמונה, 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.

זהר אלבג, עו"ד, מפרק

גלקסי אלקטרוניקס 2000 )1998( בע"מ
)ח"פ 51-264009-5(

)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 13.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רמי טרבלסי, מרח' בן 
גוריון 33, הרצליה, טל' 09-7411339, פקס' 03-5426281, 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.

רמי טרבלסי, עו"ד, מפרק

סניור טאץ' בע"מ
)ח"פ 51-349080-5(

)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 15.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל שורצברג, מרח' 

הברזל 31, 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 שורצברג, עו"ד, מפרקת

מגן קרן תלבור בע"מ
)ח"פ 51-390271-8(

)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 27.1.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  ארדיטי,  גל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

סעדיה גאון 26, 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.

גל ארדיטי, עו"ד, מפרקת

גלאקסי נסיעות תל-אביב )1996( בע"מ
)ח"פ 51-241062-2(

)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 31.1.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  ליכטר,  אלי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

006179824, מרח' הרצל 76, חיפה, 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.

אלי ליכטר, רו"ח, מפרק
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א.א. שוקרון - חברה להסעות בע"מ
)ח"פ 51-120364-8(

)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 
5.2.2013, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר שוקרון, ת"ז 

069287365, מרח' האיריס 29א, מעלות, 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.

אשר שוקרון, מפרק

יצרניי דוב"ב
)ח"פ 51-113289-6(

)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 6.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מארון פארס, מכפר 

גוש חלב, 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.

מארון פארס, עו"ד, מפרק

המרכז לחינוך יהודי בישראל בע"מ
)ח"פ 51-298068-1(

)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 7.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף יוסקוביץ, מרח' הירדן 

10, בני ברק, 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.

יוסף יוסקוביץ, מפרק

א. מוברמן נכסים בע"מ
)ח"פ 51-096622-9(

)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 7.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם איזמן, מרח' 

סמילנסקי 4, נתניה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 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 איזמן, עו"ד, מפרק

מ.א.ל.ג.ה. השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-098314-1(

)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 7.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם איזמן, מרח' 

סמילנסקי 4, נתניה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 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 איזמן, עו"ד, מפרק

מוט בורג ייצור ושווק )1991( בע"מ
)ח"פ 51-153498-4(

)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 
לאחר   ,10.2.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את אורי כץ, ת"ז 08289340, מרח' גרניט 7, ראשון לציון, למפרק 

החברה.
אורי כץ, מפרק

אורגון פרסום בע"מ
)ח"פ 51-339340-5(

)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 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוהד פלד, מרח' מקס שיין 

14, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

מורשת בית המקדש בע"מ
)ח"פ 51-397373-5(

)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 11.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לירן פלד, מרח' בורוכוב 11, 

רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

אן.די.איי. מערכות בע"מ
)ח"פ 51-309590-1(

)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 11.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם אורזך, מרח' המחנכת 

39, 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.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

דרור אביגב בע"מ
)ח"פ 51-266143-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור אביגב, ת"ז 023014418, 

מרח' שנקר 16, הרצליה פיתוח 46725, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען החברה הנ"ל.

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

דרור אביגב, מפרק

הובלות שני את מור בע"מ
)ח"פ 51-226612-3(

)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 11.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  מרון,  אריה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

חיים עוזר 31, פתח תקוה, 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.

אריה מרון, עו"ד, מפרק

א.ר.י אבטחה ושרותים א.ר בע"מ
)ח"פ 51-437247-3(

)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 11.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור בן–עמי, מרח' 

הגדוד העברי 17, ת"ד 773, אשקלון 78107, 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.

ליאור בן–עמי, עו"ד, מפרק

פרו תא פיתוחים בע"מ
)ח"פ 51-374014-2(

)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 12.2.2013, התקבלה החלטה 
מ"ר  ניצן שמואלי,  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 
22146, ת"ז 024540916, מרח' רמב"ן 24, ירושלים, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

ניצן שמואלי, עו"ד, מפרק

מימונידקס 44 בע"מ
)ח"פ 51-324282-6(

)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 12.2.2013, התקבלה החלטה 
מ"ר  ניצן שמואלי,  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 
22146, ת"ז 024540916, מרח' רמב"ן 24, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

ניצן שמואלי, עו"ד, מפרק

עוף הגוש 2002 בע"מ
)ח"פ 51-333826-9(

)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 12.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  ברמן,  לורנס  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הדקל 52, ת"ד 77, תל מונד 40600, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

לורנס ברמן, עו"ד, מפרקת

קרבו דיאגנוזה בע"מ
)ח"פ 51-109069-8(

)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 12.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  נג'אר,  הנרי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מאיר 19, חיפה, 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.

הנרי נג'אר, עו"ד, מפרק

בוסתן צימר בע"מ
)ח"פ 51-418062-9(

)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 12.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני אהרון, ת"ז 051192250, 

מרח' תאשור 37, זכרון יעקב 30900, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

רוני אהרון, מפרק

יצחק לנד בניה 1987 בע"מ
)ח"פ 51-122112-9(

)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 12.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מירב לנד-וינר, מרח' 

גיבורי ישראל 12, ת"ד 8002, נתניה 42504, 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.

מירב לנד-וינר, עו"ד, מפרקת

Platinum Vanture Management (Israel) Ltd.
)ח"פ 51-307626-5(

)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 13.2.2013, התקבלה החלטה 
גלייטמן,  )שוקי(  יהושע  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
קונסוליית   ,12 קומה   ,4 בניין  008459828, מקרית עתידים,  ת"ז 

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

יהושוע )שוקי( גלייטמן, מפרק

קורקס אמירים דירות להשכרה בע"מ
)ח"פ 51-109752-9(

)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 13.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  שגב,  עמית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החושלים 6, הרצליה פיתוח, 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.

עמית שגב, עו"ד, מפרק

ק.מ.פ. )12/33( בע"מ
)ח"פ 51-180722-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  שגב,  עמית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החושלים 6, הרצליה פיתוח, 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.

עמית שגב, עו"ד, מפרק

סנווי חקלאות ישראל בע"מ
)ח"פ 51-414039-1(

)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 13.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זיו אור, מרח' הנמל 

33, ת"ד 33966, חיפה 31339, טל' 04-8661724, 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.

זיו אור, עו"ד, מפרק

ציון בריגה ובניו הורייזן בע"מ
)ח"פ 51-429225-9(

)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 13.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שגיא יצהרי, מרח' בר 

אילן 45, נתניה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   90 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.

שגיא יצהרי, עו"ד, מפרק

צנורות מלוטשים בע"מ
)ח"פ 51-050480-6(

)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 13.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  חלווה,  הדר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לינקולן 20, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   20 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.

הדר חלווה, עו"ד, מפרקת

שימי רייך חברה לבניה בע"מ
)ח"פ 51-419195-6(

)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 12.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון רייך, מרח' מבצע 

שלמה 27, ראשון לציון, 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.

שמעון רייך, מפרק
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שחראי טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-447220-8(

)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 12.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  שחראי,  אביגדור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ההדס 6, נתניה, 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.

אביגדור שחראי, מפרק

ש.ר.נ. שוקי שווק )2003( בע"מ
)ח"פ 51-338739-9(

)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 12.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושוע רוזנפלד, מרח' לוע 

הארי 33, אורנית, 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.

יהושוע רוזנפלד, מפרק

חברת הניהול לפיתוח ק. ברקאי בע"מ
)ח"פ 51-321619-2(

)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 12.2.2013, התקבלה החלטה 
מקיבוץ  פרלמן,  איתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקאי, 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.
איתן פרלמן, מפרק

ש.צ. המאירי יועצים בע"מ
)ח"פ 51-274030-9(

)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 12.2.2013, התקבלה החלטה 
חוני  ולמנות את צבי המאירי, מרח'  לפרק את החברה מרצון 

המעגל 61, אלעד, 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.

צבי המאירי, מפרק

מ.א. מוצרי ליטוש בע"מ
)ח"פ 51-261258-1(

)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 14.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה מנשה, מרח' ענבר 1, 

ראשון לציון, 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.

אריה מנשה, מפרק

אפיק - י.א. פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-349698-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.2.2013, התקבלה החלטה 
ולמנות את אשר בן שושן, מרח' הר  לפרק את החברה מרצון 

גלעד 12, אשדוד, 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.
אשר בן שושן, מפרק

למיש בע"מ
)ח"פ 51-365308-9(

)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 17.2.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון למיש, ת"ז 
חיפה,   ,16 הים  דרך  רח'  עומר,  שגיא  עו"ד  אצל   ,001399286

למפרק החברה.



3131 ילקוט הפרסומים 6555, י"ח באדר התשע"ג, 28.2.2013

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

הודעה זו, למען בא כוח המפרק הנ"ל.

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

אהרון למיש, מפרק

אפיג בע"מ
)ח"פ 51-028480-5(

)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 17.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם סימון, ת"ז 

045388840, מרח' ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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 סימון, עו"ד, מפרק

תיכון עשר בע"מ
)ח"פ 51-274080-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.5.2012, התקבלה החלטה 
בן  נקר, מרח'  יאיר  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 

גוריון 1, בני ברק, 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 נקר, עו"ד, מפרק

מיקרואקזיט בע"מ
)ח"פ 51-454848-6(

)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 4.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל שורצברג, ת"ז 

027914613, מרח' הברזל 31, תל אביב, למפרקת החברה.
מיכל שורצברג, עו"ד, מפרקת

מוסך סבנה - כהן בע"מ
)ח"פ 51-407443-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנחס כהן, ת"ז 004589271, 

מרח' אוסקר שינדלר 10/5, בת ים, למפרק החברה.
פנחס כהן, מפרק

אדיר אביב בנה ביתך בע"מ
)ח"פ 51-480020-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25.4.2013, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

משה דרדח בע"מ
)ח"פ 51-432485-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25.4.2013, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת
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יעל קפלן )י.ע.ל. - 2002( נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-327504-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25.4.2013, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

מ.ש. סחר אילת בע"מ
)ח"פ 51-203915-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25.4.2013, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

נסאו בע"מ
)ח"פ 51-279757-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25.4.2013, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

י.ק. קפלן )2002( בע"מ
)ח"פ 51-327471-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25.4.2013, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

דולפין טלקום בע"מ
)ח"פ 51-439207-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25.4.2013, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת
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פוסידוניון 2000 בע"מ
)ח"פ 51-303224-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.5.2013, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

צדפ ייעוץ פיננסי בע"מ
)ח"פ 51-479778-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' מניה שוחט 23, אזור 5801216, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.5.2013, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

קלדון בע"מ
)ח"פ 51-134776-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ערוסי, מרח' 

אחד העם 9, תל אביב 61292, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, במשרד 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

נאות אלומים בע"מ
)ח"פ 51-088853-0(

)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 31.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ערוסי, מרח' 

אחד העם 9, תל אביב 61292, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, במשרד 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

סי.אל.אי מימון בע"מ
)ח"פ 51-205043-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ערוסי, מרח' 

אחד העם 9, תל אביב 61292, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, במשרד 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

פרנג בע"מ
)ח"פ 51-196012-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
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חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ערוסי, מרח' 
אחד העם 9, תל אביב 61292, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, במשרד 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

סקארפ בע"מ
)ח"פ 51-180554-1(

)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 31.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ערוסי, מרח' 

אחד העם 9, תל אביב 61292, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, במשרד 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

גילגל מלונאות ונופש בע"מ
)ח"פ 51-180552-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ערוסי, מרח' 

אחד העם 9, תל אביב 61292, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, במשרד 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

נאות הרקיע בע"מ
)ח"פ 51-093742-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ערוסי, מרח' 

אחד העם 9, תל אביב 61292, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, במשרד 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

פלונטדם בע"מ
)ח"פ 51-134781-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ערוסי, מרח' 

אחד העם 9, תל אביב 61292, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, במשרד 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

קרונגל בע"מ
)ח"פ 51-196006-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ערוסי, מרח' 

אחד העם 9, תל אביב 61292, למפרק החברה.
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מוגי בע"מ
)ח"פ 51-196008-0(

)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 31.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ערוסי, מרח' 

אחד העם 9, תל אביב 61292, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, במשרד 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

יורקר בע"מ
)ח"פ 51-196007-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ערוסי, מרח' 

אחד העם 9, תל אביב 61292, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, במשרד 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

ברולי בע"מ
)ח"פ 51-181045-9(

)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 31.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ערוסי, מרח' 

אחד העם 9, תל אביב 61292, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, במשרד 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

נאות הפימולה בע"מ
)ח"פ 51-094113-1(

)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 31.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ערוסי, מרח' 

אחד העם 9, תל אביב 61292, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, במשרד 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

נאות אפון )1988( בע"מ
)ח"פ 51-131348-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ערוסי, מרח' 

אחד העם 9, תל אביב 61292, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, במשרד 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון ערוסי, עו"ד, מפרק
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קומיטאס בע"מ
)ח"פ 51-199112-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  גיאורגי,  ולמנות את אמטוני  מרצון  לפרק את החברה  חוקי 
למפרק  טל' 054-7709522,  הרצליה,   ,11 מרח' החלוץ   ,311940027

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.

 ,1.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הרצליה,   ,37 סקולוב  רח'  דמסקי,  מריה  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.
                                    אמטוני גיאורגי, מפרק

עו"ד שאול פלב ניהול ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-329077-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  כהן,  רונן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
058245986, מרח' בלוך 2, תל אביב 64161, טל' 03-5240130, למפרק 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, בשעה 
דין, לשם הגשת דוח  11.00, אצל עו"ד שאול פלס משרד עורכי 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רונן כהן, עו"ד, מפרק

ב.ה.נ.נ.צילום והפקות ארועים בע"מ
)ח"פ 51-477409-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, במשרד 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

פרסטול בע"מ
)ח"פ 51-200549-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ערוסי, מרח' 

אחד העם 9, תל אביב 61292, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, במשרד 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

למבסט בע"מ
)ח"פ 51-200551-3(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ערוסי, מרח' 

אחד העם 9, תל אביב 61292, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2013, במשרד 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון ערוסי, עו"ד, מפרק
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אגרינדקס יעוץ ופרוייקטים )1999( בע"מ
)ח"פ 51-279394-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן רימון, מרח' כצנלסון 

70א, גבעתיים 53276, טל' 03-5710243, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.6.2013, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,15.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ד"ר דן רימון, מפרק

סופת-לי כפר ג'ולס בע"מ
)ח"פ 51-116207-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'מאל סלאמה, 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 4.6.2013, בשעה 
9.00, במשרד בולוס נחאס - רואי חשבון, רח' בן עמי 34, עכו 24506, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    ג'מאל סלאמה, מפרק

סילבר בל מדיה בע"מ
)ח"פ 51-305034-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאת דר, מרח' בן 

גוריון 1, בני ברק, למפרקת החברה.

החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
בנג'מין- ולמנות את עו"ד אסתי  חוקי לפרק את החברה מרצון 
  ,077-3351780 טל'   ,76626 רחובות  33ב,  אדום  הרי  מרח'  בלזר, 

למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12.5.2013, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אסתי בנג'מין-בלזר, עו"ד, מפרקת

י.חליפי בניה והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-327348-2(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 

סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רמי מזרחי, מרח' 

דניאל פריש 3, תל אביב, טל' 03-6911366, 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.

 ,31.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רמי מזרחי, עו"ד, מפרק

קיסריה ריהוט רחוב וגן בע"מ
)ח"פ 51-214448-6(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 

סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר לויתן, מרח' טופז 

36ב, קיסריה, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.6.2013, בשעה 
פולג,  התעשייה  אזור  הבונים,  רח'  טאו,  לירון  עו"ד  אצל   ,13.00
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    מאיר לויתן, מפרק
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ג.ד.י תכנון נמלים וגשרים בע"מ
)ח"פ 51-235756-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה ליברמן, מרח' בן 

גוריון 13, רעננה, 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 9.6.2013, בשעה 
15.00, אצל ג.א.ש הנדסת בניין וגשרים בע"מ, רח' האודם 14, פתח 
תקוה, טל' 03-9201801, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלמה ליברמן, מפרק

ספי שניר יזום ונהול פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-263724-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,7.2.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ורדה שניר, ת"ז 

050466614, מרח' רותם 22, רעות, למפרקת החברה.

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

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

 ,10.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל עו"ד יצחק ברקוביץ, רח' ברקוביץ 3, פתח תקוה 
49461, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ורדה שניר, מפרקת

שרותי בטיחות כהן ש.ב.כ. בע"מ
)ח"פ 51-343234-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד כהן, ת"ז 042222273, 

מרח' העוגן 4, מכמורת, נייד 052-2503897, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.6.2013, בשעה 
12.00, במשרד עורכי דין רונאל פישר ושות', בכתובת הנ"ל, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    ליאת דר, עו"ד, מפרקת

ד.א.ש. אחזקות ושרותים בע"מ
)ח"פ 51-338901-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן שטרנפלד, מרח' הלל 

יפה 40, חדרה, טל' 050-5364968, 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 6.6.2013, 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.

                                    דן שטרנפלד, מפרק

הייקפה בע"מ
)ח"פ 51-402836-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  מימון,  יהודית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
058008475, מרח' מורן 42, תמרת 23840, טל' 04-6441737, למפרקת 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.6.2013, בשעה 
12.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יהודית מימון, מפרקת
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סופרקום יבוא שיווק ייצור והתקנה של מערכות 
אלקטרוניקה בע"מ
)ח"פ 51-388514-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,10.2.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שוקי ביתן, ת"ז 
54639349, מרח' תפוז 152, עומר, טל' 052-3920422, 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.

 ,12.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שוקי ביתן, מפרק

רדריל בע"מ
)ח"פ 51-279023-9(

)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 24.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
זיסאפל, מרח'  חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה 

ראול וולנברג 24, תל אביב 69719, 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.

 ,13.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יהודה זיסאפל, מפרק

רואו תקשורת מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-255959-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
זיסאפל, מרח'  חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה 

ראול וולנברג 24, תל אביב 69719, 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.

 ,10.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דוד כהן, מפרק

סטארוורק בע"מ
)ח"פ 51-381706-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל ליברובסקי, מרח' 

אבן גבירול 76, תל אביב, טל' 03-6091110, 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.

 ,10.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ישראל ליברובסקי, עו"ד, מפרק

ראפר תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-446650-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
עין  עלאא,  קבהא  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

אלסהלה, 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 10.6.2013, בשעה 
12.00, אצל עוביידה כבהא, גבעת חביבה 37850, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    קבהא עלאא, מפרק
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מפגש הסטייק בע"מ
)ח"פ 51-212858-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא סגלוביץ', מרח' 
למפרק   ,09-7460386 טל'  רעננה,   ,2 ארלוזורוב  פינת   ,83 אחוזה 

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.

 ,17.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 15.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גיא סגלוביץ', עו"ד, מפרק

י.שופרא אחזקות ונדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-413210-9(

)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 
החלטה  התקבלה   ,11.2.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל עצמון, ת"ז 
0279161220, מרח' זוננפלד 12, בני ברק, טל' 057-3126077, 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 4.7.2013, בשעה 
ברק,  בני   ,121 עקיבא  רבי  רח'  לזנובסקי,  ליפא  עו"ד  אצל   ,16.00
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.
                                    יובל עצמון, מפרק

נועם הסעות וטיולים בע"מ
)ח"פ 51-334530-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים רוטנר, מרח' רבי 

עקיבא 94, בני ברק, טל'  052-7139290, למפרקת 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.

 ,13.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יהודה זיסאפל, מפרק

ארבן - ניהול פרויקטים )1989( בע"מ
)ח"פ 51-143179-3(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואב ארבן, מרח' 

שאר ישוב 5, אשקלון, טל' 08-6780295, 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.

 ,15.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יואב ארבן, עו"ד, מפרק

א. בן-גל פנורמה תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-347112-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם בנגל, מרח' ש"י 

עגנון 10, חולון, טל' 054-4243115, 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.

 ,15.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 18.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אברהם בנגל, מפרק



3141 ילקוט הפרסומים 6555, י"ח באדר התשע"ג, 28.2.2013

קסלמן יועצים פרייס ווטרהאוס קופרס בע"מ
)ח"פ 51-043838-5(

)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 
25, תל  10.00, ברח' המרד  2.4.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכאל טמיר, מפרק

קסלמן וקסלמן נכסים )1987( בע"מ
)ח"פ 51-124555-7(

)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 
25, תל  10.00, ברח' המרד  2.4.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכאל טמיר, מפרק

טלסן בע"מ
)ח"פ 51-339927-9(

)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 
פריש  דניאל  ברח'   ,10.00 בשעה   ,7.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,3
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלומי תורג'מן, עו"ד, מפרק

יוסי את יעקב - עבודות חשמל בע"מ
)ח"פ 51-242453-2(

)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 ביום 14.4.2013, בשעה 20.00, ברח' צפת 12, חולון, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    יעקב מסיקה, מפרק

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.7.2013, בשעה 
16.00, בבית המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מרים רוטנר, מפרקת

מזגני הגולן בע"מ
)ח"פ 51-284787-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אושרי בסיל, מרח' 

פרופ' משה שור 28, חולון, טל' 03-6951662, 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.

 ,10.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אושרי בסיל, עו"ד, מפרק

מולטיטיינמנט בע"מ
)ח"פ 51-361389-3(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
בן  מרח'  ברכל,  נאור  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק  חוקי 

גוריון 2, רמת גן, טל' 03-7554488, 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 6.8.2013, 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.

                                    נאור ברכל, מפרק
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מוטי שאשא מוסך כיווני פרונט ישראל בע"מ
)ח"פ 51-377309-3(

)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 17.4.2013, בשעה 14.00, ברח' ברקוביץ' 4, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    טל מיק, עו"ד, מפרק

א.ש.מ. חברה לשאיבת בטון בע"מ
)ח"פ 51-157265-3(

)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 17.4.2013, בשעה 14.00, ברח' ברקוביץ' 4, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    טל מיק, עו"ד, מפרק

בטרמיל בע"מ
)ח"פ 51-256047-5(

)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 
גולן,  עו"ד  אצל   ,12.00 בשעה   ,18.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,2 ויצמן  רח'  ושות',  גולדשמידט 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    בן ציון בן בשט, מפרק

הודעה על כוונה לשלם דיבידנד סופי 
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 1628/06

שם החייב: שלמה זילברמן, ת"ז 57710071.

המנהל המיוחד: עו"ד ישראל שפלר, מרח' אבא הלל סילבר 7, 
רמת גן.

סוג הדיבידנד: נושים רגילים.

אחוז הדיבידנד: 15.7%.
ישראל שפלר, עו"ד
מנהל מיוחד

רינגרט בע"מ
)ח"פ 51-172650-7(

)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 17.4.2013, בשעה 11.00, ברח' מבוא קדם 5, 
הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכאל רינגרט, מפרק

מדביט בע"מ
)ח"פ 51-170262-3(

)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 
 ,5 ברח' מבוא קדם   ,9.00 17.4.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכאל רינגרט, מפרק

טריטון אולפני הקלטה בע"מ
)ח"פ 51-064746-4(

)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 17.4.2013, בשעה 14.00, ברח' ברקוביץ' 4, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    טל מיק, עו"ד, מפרק

אלטד יסודות החשמל )2009( בע"מ
)ח"פ 51-064746-4(

)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 17.4.2013, בשעה 14.00, ברח' ברקוביץ' 4, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    טל מיק, עו"ד, מפרק




