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הודעה על שינוי שם של משרדים
מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה כדלקמן:
( )1לשנות את שם משרד התחבורה התשתיות הלאומיות
והבטיחות בדרכים ,כך שייקרא מעתה "משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים";
( )2לשנות את שם משרד האנרגיה והמים ,כך שייקרא מעתה
"משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים".
כ"ו באלול התשע"ג ( 1בספטמבר )2013
(חמ )3-3281
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מודיעים בזה ,בהתאם לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-כי בתוקף סמכותה לפי סעיפים  53ו–76ג(()9ב)
לחוק האמור ,אישרה הממשלה את התכנית לתשתית לאומית
 תת"ל  - 50תחנת כוח תרמו-סולרית משאבי שדה.כ"א באלול התשע"ג ( 27באוגוסט )2013
(חמ -3-697ה)2
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

הודעה על מינוי מנהל רשות החברות הממשלתיות
לפי חוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה1975-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (52ב) לחוק החברות
הממשלתיות ,התשל"ה ,11975-מינתה הממשלה ,לפי הצעת
שר האוצר ,את אורי יוגב לתפקיד מנהל רשות החברות
הממשלתיות במשרד האוצר במקום דורון כהן.2
תוקף המינוי מיום כ"ז בתשרי התשע"ד ( 1באוקטובר
.)2013
כ"ו באלול התשע"ג ( 1בספטמבר )2013
(חמ -3-507ה)2
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התשל"ה ,עמ' .132
 2י"פ התש"ע ,עמ' .264

הודעה על מתן היתר לקבלת תרומה
מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה להתיר למשרד
לביטחון הפנים  -הרשות הארצית לכבאות והצלה ,לקבל
מעת לעת במהלך השנים  2013עד  ,2020תרומות מעמותת
American Friends of Israel Emergency Aid Fund/
 ,EVPעמותה רשומה במדינת בוסטון שבארצות הברית
( ,)EIN 26-4515751שייעודן מימון נסיעה ושהיית כבאים
מישראל בארצות הברית ,לצורכי מיון ,תיאומים לוגיסטיים,
הדרכה והכשרת כבאים אמריקנים ככבאים מתנדבים
בישראל בשגרה ובעתות חירום וזאת במסגרת פרויקט )(EVP
.Emergency Volunteers Profect
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היקף התרומה  -סך של  70,000-50,000דולר ארצות
הברית לכל שנה.
כ"ו באלול התשע"ג ( 1בספטמבר )2013
(חמ )3-4441
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי חבר למועצת מקרקעי ישראל
לפי חוק רשות מקרקעי ישראל ,התש"ך1960-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף 4א(א) לחוק רשות
מקרקעי ישראל ,התש"ך ,11960-מינתה הממשלה את רמי כהן
לחבר במועצת מקרקעי ישראל כנציג שר החקלאות ופיתוח
הכפר במקום יוסי ישי.2
כ"ו באלול התשע"ג ( 1בספטמבר )2013
(חמ -3-394ה)1
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התש"ך ,עמ'  ;57התשס"ט ,עמ' .318
 2י"פ התש"ע ,עמ' .754

הודעה על הכרה בתוספות קבועות
לפי חוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב],
התש"ל1970-
מודיעים בזה כי -
( )1בתוקף הסמכות לפי סעיף  8לחוק שירות המדינה
(גימלאות) [נוסח משולב] ,התש"ל ,11970-החליטה
הממשלה להכיר בתוספות המפורטות להלן כתוספות
קבועות:
(א) תוספת ממ"ל" לעובדי המרכז למחקר גרעיני שורק
שערב פרישתם היו זכאים לתוספת האמורה -
( )1לגבי מי שפרש משירות עד יום י"ח בטבת
התשע"ג ( 31בדצמבר  - )2012בשיעורים כאמור
בהסכם הקיבוצי מיום י' באב התשנ"ג ( 28ביולי
 )1993בין מדינת ישראל לבין הסתדרות הכללית;
( )2לגבי מי שפרש משירות מיום י"ט בטבת התשע"ג
( 1בינואר  - )2013בשיעורים כאמור בהסכם
הקיבוצי מיום ט"ז בחשוון התשע"ג ( 1בנובמבר
 )2012בעניין תוספת ממ"ג ,וכפי שיעודכנו מעת
לעת;
(ב) "תוספת כוננות הסכמית" לעובד המרכז למחקר
גרעיני שורק שפרש משירות עד יום י"ח בטבת
התשע"ג ( 31בדצמבר  ,)2012ומתקיימים בו כל אלה:
( )1ערב פרישתו מהשירות ,היה זכאי לתשלום
תוספת כוננות הסכמית ,שמקורה בהסכם
הקיבוצי מיום ח' בשבט התשל"ט ( 5בפברואר
 )1970שנחתם בין הנהלת ממ"ג לבין ועד עובדי
ממ"ג;
( )2הוא קיבל תוספת כוננות הסכמית במשך שנתיים
ימים לפחות במהלך תקופת שירותו;
__________
 1ס"ח התש"ל ,עמ' .65

ילקוט הפרסומים  ,6663י"ג בתשרי התשע"ד17.9.2013 ,

( )2האמור בסעיף (1א) להחלטה זו יבוא במקום האמור
בהחלטת הממשלה מס'  2389מיום כ"ו בטבת התשנ"ד (9
בינואר  )1994שפורסמה בילקוט הפרסומים התשנ"ד ,עמ'
;1994
( )3לעניין החלטה זו -
"עובד המרכז למחקר גרעיני שורק"  -לרבות מי שהועסק
ביחידות אחרות ,אשר ביום י"ז בכסלו התשע"ג ( 1בדצמבר
 )2012משכורות העובדים בהן שולמו באמצעות המרכז
למחקר גרעיני שורק.
כ"ח באלול התשע"ג ( 3בספטמבר )2013
(חמ -3-252ה)1
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה

אצילת סמכויות

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רמלה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת
היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני מאריך את
מינויו של סמי ישראל לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה,
ואת מינויו של שלמה תנעמי ,2לכהונת ממונה שאינו בעל
סמכות הכרעה למועצה הדתית רמלה.
תוקף המינוי מיום י' באלול התשע"ג ( 16באוגוסט )2013
עד יום י' בכסלו התשע"ד ( 13בנובמבר .)2013
כ"ז באלול התשע"ג ( 2בספטמבר )2013
(חמ )3-140
נפתלי בנט
השר לשירותי דת
__________
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  ;2558התש"ע ,עמ'  ;53התשע"א ,עמ' .999

לפי חוק–יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,1אני
אוצל את סמכותי לפי סעיף  19לחוק הרופאים הווטרינרים,
התשנ"א ,21991-לרמי כהן ,המנהל הכללי של משרד החקלאות
ופיתוח הכפר.
אצילת סמכות זו מבטלת את קודמתה.3
כ"ז באלול התשע"ג ( 2בספטמבר )2013
(חמ -3-17ה)1
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2ס"ח התשנ"א ,עמ' .76
 3י"פ התש"ע ,עמ' .4670

יאיר שמיר
שר החקלאות ופיתוח הכפר

הודעה על מתן היתר כללי בדבר הפסקות בעבודה
לשם תפילה
לפי חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א1951-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף  23לחוק שעות עבודה ומנוחה,
התשי"א( 21951-להלן  -החוק) ,ולאחר התייעצות עם ארגון
העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים
ועם ארגונים ארציים יציגים של מעבידים לפי סעיף  33לחוק,
ניתן בזה היתר כללי המתיר סטייה מהוראות סעיף  20לחוק,
כלהלן:
בימים שבהם שעת הזריחה היא לאחר השעה  ,6.30עובד
אשר יום עבודתו מתחיל בין השעות  8.00-7.00והוא מנוע
מפאת דרישות דתו להתחיל את יום עבודתו בטרם התפלל
והוא אינו מתפלל בתחילת יום העבודה במקום עבודתו כאמור
בסעיף  20לחוק ,זכאי לאחר למקום העבודה ב– 30דקות (להלן
 זמן האיחור) ,ובלבד שהשלים את זמן האיחור בתום אותו יוםעבודה או בהסכמת המעביד ביום אחר שבאותו חודש עבודה.
י"א בתשרי התשע"ד ( 10בספטמבר )2013
(חמ )3-4707
נפתלי בנט
שר הכלכלה
__________
 1י"פ התשס"ג ,עמ'  ;2084ק"ת התשע"ג ,עמ' .966
 2ס"ח התשי"א ,עמ' .204

ילקוט הפרסומים  ,6663י"ג בתשרי התשע"ד17.9.2013 ,

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית האזורית
גליל תחתון
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א1971-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (6א) לחוק שירותי
הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-קבעתי
שהמועצה הדתית האזורית גליל תחתון תהיה בת שבעה
חברים והרכבתי אותה כלהלן:
גרשון לוי
סיגל רוח
דוד יפת
אשר ליכטבראון
דורית אלבז
דני לור
ניסים אלפסי
תוקף המינוי מיום כ"ז באלול התשע"ג ( 2בספטמבר .)2013
כ"ז באלול התשע"ג ( 2בספטמבר )2013
(חמ -3-140ה)1
נפתלי בנט
השר לשירותי דת
__________
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ח ,עמ' .826

מינוי מפקחים
לפי חוק הפיקוח על מעונות ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (7א) לחוק הפיקוח על מעונות,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את הרשומים מטה למפקחים
לעניין החוק האמור:
מרינה יורובסקי ,מספר רישום  - 8760במחוז תל אביב והמרכז
נילי בן דור  -במחוז תל אביב והמרכז
פאטמה חוראני ,מספר רישום  - 13038במחוז ירושלים
מוחמד אגבארייה ,מספר רישום  - 15737במחוז באר שבע והדרום
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;48התשנ"ג ,עמ' .129
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קרן זינגר ,מספר רישום  - 17881במחוז תל אביב והמרכז

שלומית זיבר ,4מספר רישום  - 12781במחוז חיפה והצפון

סבטלנה צוויג רייז ,מספר רישום  - 10854במחוז באר שבע והדרום.

שפרה ביטרמן ,5מספר רישום  - 15954במחוז חיפה והצפון

כ' באלול התשע"ג ( 26באוגוסט )2013
(חמ )3-2056

נגה חיות ,6מספר רישום  - 15399במחוז חיפה והצפון

מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי חבר בוועדת ערר
לפי חוק שירותי הסעד ,התשי"ח1958-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ה)( )2לחוק שירותי הסעד,
התשי"ח ,11958-אני ממנה את מינה גרינברג לנציגת ציבור
בוועדת ערר במחוז חיפה והצפון ,לפי החוק האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.
כ"ב באב התשע"ג ( 29ביולי )2013
(חמ )3-1082
מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;103התשע"ב ,עמ' .220

מינוי קציני מבחן למבוגרים

איילת תמר כהן  ,מספר רישום  - 14415במחוז חיפה הצפון
7

אכראם אבו ליל מוחסן ,8מספר רישום  - 24275במחוז תל אביב
והמרכז
הדר ויסברג ,9מספר רישום  - 23376מחוז ירושלים.
כ' באלול התשע"ג ( 26באוגוסט )2013
(חמ -3-141ה)1
__________
 4י"פ התש"ס ,עמ' .3065
 5י"פ התשס"ג ,עמ' .712
 6י"פ התשע"ב ,עמ' .5859
 7י"פ התשס"ב ,עמ' .1407
 8י"פ התשס"ב ,עמ' .1279
 9י"פ התשע"ב ,עמ' .811

מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי עובדים סוציאליים

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומים מטה ,לקציני מבחן
למבוגרים ,לפי הפקודה האמורה:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים
סוציאליים לפי החוק האמור:

רועי כהן גדול ,מספר רישום  - 28522במחוז באר שבע והדרום

אמירה רבאח ,מספר רישום  - 23209במועצה המקומית עראבה

אורית משה ,מספר רישום  - 28329במחוז ירושלים

עבד אל חמיד אבו רביעה ,מספר רישום  - 15714במועצה האזורית
אל קסום

אירית פריגה ,מספר רישום  - 27272במחוז ירושלים
אביה גבסקי ,מספר רישום  - 26076במחוז ירושלים

מוריה מאיר ,מספר רישום  - 25054בעיריית ירושלים

קלאליאן היגוהי ,מספר רישום  - 19577במחוז תל אביב והמרכז.

חנה סיסיליה פולק ואן דר סחאף ,מספר רישום  - 7974בעיריית
ירושלים.

כ' באלול התשע"ג ( 26באוגוסט )2013
(חמ -3-141ה)1
מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

כ' באלול התשע"ג ( 26באוגוסט )2013
(חמ )3-142
__________
 1ס"ח התש"ך ,עמ' .52

מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים

שינוי מינוי עובדת סוציאלית

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינויהם של הרשומים מטה
לקציני מבחן למבוגרים ,לעניין הפקודה האמורה:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני משנה את מינויה של תמר לוי אלוני ,2מספר
רישום  ,10811כך שבמקום "במחוז תל אביב והמרכז" יבוא
"במועצה האזורית עמק יזרעאל".

עינת לוי ,3מספר רישום  - 14109במחוז ירושלים

כ' באלול התשע"ג ( 26באוגוסט )2013
(חמ )3-142

יעל טליאס ,2מספר רישום  - 8453במחוז ירושלים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
 2י"פ התש"ע ,עמ' .1392
 3י"פ התשס"א ,עמ' .1445
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__________
 1ס"ח התש"ך ,עמ' .52
 2י"פ התשע"ג ,עמ' .5861

מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ילקוט הפרסומים  ,6663י"ג בתשרי התשע"ד17.9.2013 ,

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו1966-

עדי ברגר ,מספר רישום  - 25921במועצה המקומית אזור
סמדר טרכטמן ,מספר רישום  - 12216במועצה המקומית
קדימה -צורן

בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו ,11966-אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים סוציאליים
לפי החוק האמור:

אנה פריימן ,מספר רישום  - 22018בעיריית כרמיאל

סיגלית כהן ,מספר רישום  - 20300בעיריית באר שבע

הילה עדות ,מספר רישום  - 20511בעיריית קרית גת

יודפת חן ,מספר רישום  - 20406בעיריית צפת

לימור זלדה שמי ,מספר רישום  - 19642בעיריית הרצליה

אורית רחל חכם ,מספר רישום  - 21781בעיריית תל אביב

סעיד אבו צעלוק ,מספר רישום  - 18906במועצה המקומית
ערערה בנגב

הדר שחר פז ,מספר רישום  - 16273בעיריית נתניה

זהר שיבת ,מספר רישום  - 17929במועצה האזורית אשכול

רונית ישראלי ,מספר רישום  - 4132בעיריית חיפה

סבטלנה יששכרוב ,מספר רישום  - 16345בעיריית תל אביב

סעיד אבו צעלוק ,מספר רישום  - 18906במועצה המקומית
ערערה בנגב

בת שבע מלכה ,מספר רישום  - 10204במועצה האזורית מטה אשר
אורית רחל חכם ,מספר רישום  - 21781בעיריית תל אביב

מיכל בן נר ,מספר רישום  - 12368במועצה האזורית משגב

עאמר עבד אל גני ,מספר רישום  - 17596במועצה המקומית דיר חנא

סמדר טרכטמן ,מספר רישום  - 12216במועצה המקומית
קדימה -צורן

הדר שחר פז ,מספר רישום  - 16273בעיריית נתניה

הילה עדות ,מספר רישום  - 20511בעיריית קרית גת

נורית אמה ברקן ,מספר רישום  - 3672במועצה המקומית כפר
יונה

אנה פריימן ,מספר רישום  - 22018בעיריית כרמיאל

עדי גורן דיקוי ,מספר רישום  - 20088בעיריית ראשון לציון

נורית אמה ברקן ,מספר רישום  - 3672במועצה המקומית כפר
יונה

יפעת רוטנברג ,מספר רישום  - 17716בעיריית ירושלים

פליסיה אהרון ,מספר רישום  - 22397בעיריית אשדוד
זהר שיבת ,מספר רישום  - 17929מועצה אזורית אשכול
עולא בשארה קסיס ,מספר רישום  - 10478במועצה המקומית נחף
בת שבע מלכה ,מספר רישום  - 10204במועצה האזורית מטה אשר
עדי ברגר ,מספר רישום  - 25921במועצה המקומית אזור
עאמר עבד אל גני ,מספר רישום  - 17596במועצה המקומית דיר חנא
קרן שוקרון ,מספר רישום  - 16290בעיריית ראשון לציון
עדי גורן דיקוי ,מספר רישום  - 20088בעיריית ראשון לציון
אריאל ארגמן ,מספר רישום  - 20355בעיריית חולון
סבטלנה יששכרוב ,מספר רישום  - 16345בעיריית תל אביב
יפעת רוטנברג ,מספר רישום  - 17716בעיריית ירושלים
לימור זלדה שמי ,מספר רישום  - 19642בעיריית הרצליה
עדי בר ,מספר רישום  - 20177במועצה האזורית מגידו
מונירה שאמי ,מספר רישום  - 16551בעיריית ירושלים.
כ' באלול התשע"ג ( 26באוגוסט )2013
(חמ )3-1769
מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1ס"ח התשכ"ו ,עמ'  ;56התשע"א ,עמ' .77

מונירה שאמי ,מספר רישום  - 16551בעיריית ירושלים
מיכל בן נר ,מספר רישום  - 12368במועצה האזורית משגב
קרן שוקרון ,מספר רישום  - 16290בעיריית ראשון לציון
עדי בר ,מספר רישום  - 20177במועצה האזורית מגידו
רונית ישראלי ,מספר רישום  - 4132בעיריית חיפה
פליסיה אהרון ,מספר רישום  - 22397בעיריית אשדוד
אריאל ארגמן ,מספר רישום  - 20355בעיריית חולון
עולא בשארה קסיס ,מספר רישום  - 10478במועצה המקומית נחף
רחל שטרית ,מספר רישום  - 21814בעיריית אשדוד.
כ' באלול התשע"ג ( 26באוגוסט )2013
(חמ )3-143
מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים

שינוי מינוי עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
המינויים של הרשומים מטה לפי החוק האמור:

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין

זיוה מויאל ,2מספר רישום  - 8678כך שבמקום "באר שבע" יבוא
"עיריית בני ברק"

לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-

יאסין פאידה ,3מספר רישום  - 16650כך שבמקום "עיריית
נצרת" יבוא "המועצה המקומית כפר כנא"

בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את
הרשומים מטה לעובדים סוציאליים לפי החוק האמור:

__________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשס"א ,עמ' .74
 2י"פ התשס"א ,עמ' .265
 3י"פ התשס"ח ,עמ' .1636

__________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74

ילקוט הפרסומים  ,6663י"ג בתשרי התשע"ד17.9.2013 ,
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קרן גרבר (גורביץ) ,4מספר רישום  - 15474כך שבמקום "מגדל
העמק" יבוא "המועצה האזורית עמק הירדן"
מרב הדסה ארבל ,5מספר רישום  - 21599כך שבמקום "מועצה
אזורית גזר" יבוא "המועצה האזורית יואב".
כ' באלול התשע"ג ( 26באוגוסט )2013
(חמ )3-143
__________
 4י"פ התשס"ד ,עמ' .3921
 5י"פ התש"ע ,עמ' .129

מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים

הודעה בדבר בקשה לרישיון לכהן כנוטריון
לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו1976-
בהתאם לתקנה (31א) לתקנות הנוטריונים ,התשל"ז,11977-
ניתנת בזה הודעה ,כי ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים,
התשל"ו ,21976-דנה בישיבתה מיום י"ח בתמוז התש"ע
( 26ביוני  ,)2013בבקשת עורך הדין שפרטיו להלן ומצאה ,כי
נתמלאו במבקש ,לכאורה ,תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 2
לחוק האמור ,בכפוף להשתתפות בהשתלמות שהכירה בה
ועדת הרישיונות.
כל אדם הטוען שהמבקש אינו מקיים תנאי מתנאי
הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק האמור ,רשאי להגיש
לוועדת הרישיונות בתוך שלושים ימים מיום פרסום הודעה
זו ,התנגדות מנומקת בכתב ,בשני עותקים לפי מען הוועדה:
ועדת רישיונות לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו,1976-
משרד המשפטים ,רח' כנפי נשרים  ,15בניין התאומים ,קומה ,2
גבעת שאול ,ת"ד  ,34445ירושלים .91343
השם

מען משרד

מועד הגשת הבקשה

אבועייש סאמי

באר שבע

 26ביוני 2013

כ"ז באלול התשע"ג ( 2בספטמבר )2013
(חמ -3-303ה)1
גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים
יושב ראש ועדת הרישיונות
1
2

ק"ת התשל"ז ,עמ' .1724
ס"ח התשל"ו ,עמ' .196

החלטה
לפי חוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח משולב]
הואיל וביום כ"א באדר התשס"ב ( 5במרס ,)2002
החלטתי ,בתוקף סמכותי לפי סעיף  )8(9לחוק מבקר המדינה,
התשי"ח[ 1958-נוסח משולב]( 1להלן  -החוק) ,להחיל
את ביקורת המדינה על המכללה האקדמית תל חי (ע"ר
 ,)58-026357-2בכל התחומים שאליהם מתייחס החוק ,בהיותה
גוף נתמך על ידי הממשלה;
והואיל והדבר דרוש לי לצורכי מילוי תפקידי כנציג
תלונות הציבור;
__________
 1ס"ח התשי"ח ,עמ' .92
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לכן החלטתי ,בתוקף סמכותי לפי סעיף  )2(36לחוק ,להחיל
את הפרק השביעי לחוק ,שעניינו בירור תלונות הציבור ,על
המכללה האקדמית תל חי (ע"ר .)58-026357-2
כ"ו באלול התשע"ג ( 1בספטמבר )2013
(חמ )3-463
יוסף חיים שפירא
מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
לא צמוד הניתן לציבור
לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות ,התשנ"ג1993-
לפי סעיף (5א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות,
התשנ"ג ,11993-בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש יוני 2013
היה  4.44אחוזים.
כ"ו באלול התשע"ג ( 1בספטמבר )2013
(חמ )3-2468
__________
 1ס"ח התשנ"ג ,עמ' .174

ערד מאי
מנהל היחידה למידע ולדיווח

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה),
התשכ"ד1964-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים
ציבוריים (הוראת שעה) ,התשכ"ד ,11964-ובהתאם לסעיף (6א)()2
לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (תיקון מס' ,)6
התש"ע ,22010-אני מאשר כי בניינים שהוקמו בידי המדינה או
מטעמה או ביוזמתה ,או שנרכשו בידי המדינה ובנייתם החלה
לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה ( 1בינואר  ,)1995או נכללו בתכנית
שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,31965-עד יום י"ב
בטבת התשנ"ט ( 31בדצמבר  )1998ובנייתם החלה בתוך שנתיים
ממועד אישור התכנית כאמור על המקרקעין המפורטים להלן,
המתוחמים בצבע כחול בתשריט ,הם שיכונים ציבוריים:
המקום

גושים

חלקות

טירת הכרמל

12703

2 ,1

באר שבע

38447

47-21 ,24-1

כפר סבא

7606

117 ,116

התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרדי הבינוי
והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח
לקהל.
כ"ז באלול התשע"ג ( 1בספטמבר )2013
(חמ )3-74
סימונה טסטה
סגנית מנהל אגף הפרוגרמות
משרד הבינוי והשיכון
__________
 1ס"ח התשכ"ד ,עמ'  ;52התש"ע ,עמ'  ;414י"פ התשנ"ה ,עמ' .1646
 2ס"ח התש"ע ,עמ' .414
 3ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6663י"ג בתשרי התשע"ד17.9.2013 ,

הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט

גן ציבורי ברח' פקיעין ,שכ' נווה אילן  -מול רח' פקיעין ;8
גן ציבורי ברח' משה קול ,שכ' כוכב הצפון  -מול מרכז הפיס;

לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
אני מודיע בהתאם לסעיף  65לחוק הנפט ,התשי"ב1952-
(להלן  -החוק) ,כי ביום י"ג באלול התשע"ג ( 19באוגוסט ,)2013
3
הארכתי את תוקפם של רישיונות "/349רחל" 2ו–"/350עמית"
עד יום י"א בטבת התשע"ד ( 14בדצמבר  )2013לפי סעיף (18ב)
( )1לחוק.
1

י"ד באלול התשע"ג ( 20באוגוסט )2013
(חמ )3-629
אלכסנדר וורשבסקי
הממונה על ענייני הנפט
__________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  ;1893התשע"ב ,עמ' .2357
 3י"פ התשס"ט ,עמ'  ;1893התשע"ב ,עמ' .2357

גן ציבורי ברח' ש"י עגנון ,שכ' שמשון  -ליד קופת חולים ,פארק
ש"י עגנון;
גן ציבורי ברח' גוש עציון ,שכ' אפרידר  -באזור מגדל המים ליד
המקלט הציבורי;
גן ציבורי ברח' התחיה ,פינת רח' דפנה  -שכ' גבעת ציון;
שטח ציבורי פתוח ברח' אפרים צור ,שכ' שמשון מזרח  -מאחורי
מבנה אגף הלוגיסטיקה והרכש של עיריית אשקלון;
שטח ציבורי פתוח בשד' עופר ,שכ' גן הוורדים  -סמוך לבריכה
העירונית;
גן ציבורי ברח' תמוז ,שכ' נווה הדרים  -פינת הרחובות תמוז
וניסן  -בפארק הגדול.

הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
אני מודיע בהתאם לסעיף  65לחוק הנפט ,התשי"ב1952-
(להלן  -החוק) ,כי ביום י"ג באלול התשע"ג ( 19באוגוסט ,)2013
הארכתי את את תוקפו של רישיון "/351חנה" 2עד יום ג' בסיוון
התשע"ד ( 1ביוני  )2014לפי סעיף (18ב)( )1לחוק.
1

י"ד באלול התשע"ג ( 20באוגוסט )2013
(חמ )3-629
אלכסנדר וורשבסקי
הממונה על ענייני הנפט
__________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  ;1893התשע"ב ,עמ' .2357

הודעה בדבר פקיעתה של זכות נפט
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
אני מודיע בהתאם לסעיף  65לחוק הנפט ,התשי"ב,11952-
על פקיעתו של הרישיון "/352דוד" 2ביום ו' בתמוז התשע"ג (14
ביוני .)2013
י"ד באלול התשע"ג ( 20באוגוסט )2013
(חמ )3-629
אלכסנדר וורשבסקי
הממונה על ענייני הנפט
__________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  ;1893התשע"ב ,עמ' .2357

הודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה
להחזיק כלב ברצועה
לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11ב) לחוק להסדרת הפיקוח
על כלבים ,התשס"ג ,12002-אני מודיע כי במקומות הגדורים
בתחומי הגנים הציבוריים שטחים ציבוריים פתוחים הרשומים
מטה בתחומי העיר אשקלון והנושאים שלטים "מתחם
לכלבים" ,לא תחול החובה להחזיק כלב באמצעות רצועה:
גן ציבורי ברח' גדעון בן יואש ,שכ' ברנע  -מאחורי המרכז
המסחרי;
__________
 1ס"ח התשס"ג ,עמ' .216

ילקוט הפרסומים  ,6663י"ג בתשרי התשע"ד17.9.2013 ,

גן ציבורי ברח' יהדות ספרד ,שכ' נווה דקלים  -צמוד לבית
ספר נווה דקלים;

ט"ו באלול התשע"ג ( 21באוגוסט )2013
(חמ )3-3651
בני וקנין
ראש עיריית אשקלון

הודעה מתוקנת על בקשה לרישום ראשון
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לרישום ראשון של
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן .הודעה זו פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,6656התשע"ד ,עמ'  ,5ומפורסמת בשנית
בשל טעות סופר בזיהוי הגבולות בתיקון המבוקש.
כל אדם המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרישום
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין,
אגף רישום והסדר המקרקעין ,רח' בן יהודה ( 34מגדל העיר),
ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם
שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.
תוספת
מס' התיק :ר"ש .1/3
גוש ( 30046ש) חלקה - 47
פרטי הרישום הקיים
העיר :ירושלים.
השכונה :שכונת נחלאות.
תיאור המקרקעין :אדמה ומבנה.
גוש שומה ,30046 :חלקה.47 :
שטח החלקה 213 :מ"ר.
הגבולות:
צפון :רחוב הכרמל ,חלקה ;198
דרום :מבנה חלקה ;46
מזרח :רחוב עיניים למשפט ,חלקה ;199
מערב :רחוב מזכרת משה ,חלקה .196
תיאור הזכות :בעלות.
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שם בעל הזכות :הקדש ר' נחום באגזינצקי ,באמצעות נאמני
ההקדש הרב נתנאל לינדר ,ת"ז  ,000234963והרב צבי אריה
טיקוצינסקי ,ת"ז .00839898
החלקים :בשלמות.
הערה :הבקשה מתבססת על תצ"ר מס' .409/13
שלמה הייזלר
מפקח בכיר על רישום המקרקעין

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס'
 - 38486 ,38318באר שבע - 39202 ,39200 ,תמר - 100650 ,רהט
 הוצגו ביום כ"ב באלול התשע"ג ( 28באוגוסט  )2013למשך 30ימים ,לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום,
קריית הממשלה ,רח' התקווה  ,4באר שבע ,בלשכת הממונה על
מחוז הדרום ,משרד הפנים ,רח' התקווה  ,4באר שבע ,בעיריית
באר שבע ,בעיריית רהט ובמועצה האזורית תמר.
כ"ב באלול התשע"ג ( 28באוגוסט )2013
רמי דמארי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר הדרום

הודעה על גמר מיזוג בהתאם להוראות סעיף )2(13
נמסרת בזה הודעה שביום כ"ג בסיוון התשע"ב ( 13ביוני )2012
נשלמה באישורי העברת האקטיבה והפסיבה וההתמזגות של:
מתיישבי שורשים  -אגודה שיתופית להתישבות קהילתית
בע"מ ()57-003371-2
ל :שורשים  -מושב שיתופי להתישבות חקלאית ותעשיתית
בע"מ (.)57-002645-0
הודעה מוקדמת על ההתמזגות והעברת האקטיבה
והפסיבה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6390התשע"ב ,עמ' .3092
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

צו פירוק לפי סעיף  46מינוי מפרק והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות,
אני מצווה בזה על פירוק האגודה טיקם  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ ,מס' האגודה .57-004615-1
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות ,אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם,
ת"ז  ,55196232מרח' מקור חיים  ,35ירושלים  ,93465טל'
 ,02-5680700פקס' .02-6793432

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מהאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי המען הנ"ל.

להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :בת עין ב'  -אגודה שיתופית להתיישבות
קהילתית בע"מ.

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

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

מס' האגודה.57-005764-6 :
המען :גוש עציון ,ת"ד  ,51בת עין .90913
תאריך רישום :כ"ב באלול התשע"ג ( 28באוגוסט .)2013
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה להתיישבות קהילתית.
( )2שם האגודה :קפה שפירא  -אגודה שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57-005765-3 :
המען :רח' מאור הגולה  ,45תל–אביב-יפו.
תאריך רישום :כ"ב באלול התשע"ג ( 28באוגוסט .)2013
סוג ראשי :צרכנות.
סוג משני :צרכנות.
( )3שם האגודה :אסיפי קמה  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005766-1 :
המען :ד"נ לכיש דרום ,בית גוברין.
תאריך רישום :כ"ב באלול התשע"ג ( 28באוגוסט .)2013
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
כ"ב באלול התשע"ג ( 28באוגוסט )2013
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות
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כ"א באלול התשע"ג ( 27באוגוסט )2013
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודות שיתופיות
( )1הואיל וביום  9.2.1999ניתן צו לפירוק האגודה אלאזדהאר
 אגודה שיתופית למים בעילוט בע"מ ,מס' אגודה ,57-001659-2וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,4732
התשנ"ט ,עמ'  ,1941והואיל והפירוק הנ"ל הושלם
ביום  ,27.8.2013ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )2הואיל וביום  26.7.2012ניתן צו לפירוק האגודה פחמס
 2000אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-003857-0וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,6461
התשע"ב ,עמ'  ,5881והואיל והפירוק הנ"ל הושלם
ביום  ,27.8.2013ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
כ"א באלול התשע"ג ( 27באוגוסט )2013
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרסומים  ,6663י"ג בתשרי התשע"ד17.9.2013 ,

ביטול מינוי מפרק
בענייין :מושבי מבואות ירושלים אגודה חקלאית שיתופית
מרכזית בע"מ (להלן  -האגודה) (תיק מס' ,)57-001552-9
ובעניין :ביטול מינוי מפרק.
בתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות השיתופיות
ובהתאם לתקנה  7להוראות תקנות האגודות השיתופיות
(פירוק) ,התשמ"ד ,1984-אני מבטל בזה את מינויו של מפרק
האגודה עו"ד יצחק אבידני ,ת"ז  ,51139020מרח' בן הלל ,13
ירושלים  ,94581טל'  ,02-6231112פקס' .02-6234684
אין שינוי במינוים של המפרקים האחרים.
צו הפירוק ניתן ביום  ,17.10.1988ופורסם בילקוט הפרסומים
 ,3592התשמ"ט ,עמ' .1247
י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר )2013
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
פרימו עיצובים ושזירה אומנותית בע"מ
(ח"פ )51-277610-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.8.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניקי פרימו ,מרח' בר אילן
 ,6הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,9.11.2013
בשעה  ,16.00אצל עו"ד הדס לוי ,רח' אוסקר שינדלר  ,14תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ניקי פרימו ,מפרק

נט קור בע"מ
(ח"פ )51-336115-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2011התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף ווידסלבסקי,
מרח' המרגנית  ,76רמת גן ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6663י"ג בתשרי התשע"ד17.9.2013 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.12.2013
בשעה  ,9.00אצל 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.
אסף ווידסלבסקי ,מפרק

עדעדית אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )51-176583-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.9.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד צור ,מרח' יהלום ,19
נווה ים ,ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,5.1.2014בשעה
 ,10.00במשרדי חברת קמהדע בע"מ ,רח' ספיר  ,7פארק המדע,
קרית ויצמן ,נס ציונה  ,74036לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד צור ,מפרק

הנדיז בע"מ
(ח"פ )51-463955-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.9.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב בן דנון ,מרח'
מקימי הגדר  ,13עופרה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,9.1.2014בשעה
 ,10.00אצל 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.
יעקב בן דנון ,מפרק
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.1.2014
בשעה  ,10.00במשרדי שטרק את שטרק רואי חשבון ,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.

(ח"פ )51-122738-1
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.9.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה שגיב ,משד' מוריה
 ,130ת"ד  ,7531חיפה  ,31074טל'  ,04-8345243למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,9.1.2014בשעה
 ,8.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרה שגיב ,מפרקת

בוני רקת ייזום בע"מ
(ח"פ )51-238013-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.9.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עופר לנקרי ,מרח'
יוחנן בן זכאי ,בית הרמב"ם ,ת"ד  ,2095טבריה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.1.2014
בשעה  ,10.00אצל 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.
עופר לנקרי ,עו"ד ,מפרק

א.ר.ח .טיולים בע"מ
(ח"פ )51-122611-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.8.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זרם רביק ,מרח' היצירה
 ,12רעננה ,טל'  ,052-6111100למפרק החברה.
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זרם רביק ,מפרק

מ.א.ל.י אחד יועצים והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-325802-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.9.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף לפלר ,משד'
שאול המלך  ,39תל אביב ,טל'  ,03-6090983למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,9.2.2014בשעה
 ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסף לפלר ,עו"ד ,מפרק

ב.ש.ב.ש .הולדינגס ( )2002בע"מ
(ח"פ )51-334590-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.6.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מור לימנוביץ,
משד' רוטשילד  ,45-41תל אביב ,טל'  ,03-7955555למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.12.2013
בשעה  ,16.00במשרד עורכי דין זיסמן ,אהרוני ,גייר ושות' ,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.
מור לימנוביץ ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6663י"ג בתשרי התשע"ד17.9.2013 ,

נטורויט שיווק  2002בע"מ

החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.8.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור פליישר ,אצל
עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות ,טל' ,08-9477080
למפרק החברה.

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

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

(ח"פ )51-334753-4
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.8.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור פליישר ,אצל
עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות ,טל' ,08-9477080
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.12.2013
בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,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.
ליאור פליישר ,מפרק

מדי-פרו אספקה רפואית בע"מ
(ח"פ )51-221587-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.8.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור פליישר ,אצל
עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות ,טל' ,08-9477080
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.12.2013
בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,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.
ליאור פליישר ,מפרק

מדי פרו שווק בע"מ
(ח"פ )51-294658-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,6663י"ג בתשרי התשע"ד17.9.2013 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.12.2013
בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,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.
ליאור פליישר ,מפרק

אהרונוב נכסים והשקעות ( )2007בע"מ
(ח"פ )51-401428-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.8.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון ארונוב ,מרח'
התעשיה  ,12ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.12.2013
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמנון ארונוב ,מפרק

אי  -דש  -זירו בע"מ
(ח"פ )51-367226-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.8.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סמדר איתן זיסמן ,ת"ז
 ,028687069מרח' המושב  ,33פרדס–חנה-כרכור ,טל' ,052-6216548
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.1.2014בשעה
 ,16.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
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המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סמדר איתן זיסמן ,עו"ד ,מפרקת

ניהול סביבה ואחזקות בע"מ
(ח"פ )51-275858-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.9.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טבקה מזל ,מרח' החרמון
 ,41בית דגן ,טל'  ,050-8255565למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,4.1.2014בשעה
 ,12.00אצל רו"ח ,עו"ד רוזי פקירו ,רח' מונטיפיורי  ,41פתח תקוה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
טבקה מזל ,מפרק

א.ג.מ .מינימרקט בע"מ
(ח"פ )51-363046-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של החברה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.9.2013התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיה הדסה ,מרח' גרניט  ,17ת"ד
 ,3787מרכז הסלע ,ראש העין  ,4854117טל'  ,03-5358600למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.1.2014
בשעה  ,14.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיה הדס ,עו"ד ,מפרקת
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ח.א .שרותי כח אדם בע"מ
(ח"פ )51-388089-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.9.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אחמד חרזאללה ,מכפר
זמר  ,38828טל'  ,054-2120461למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.1.2014
בשעה  ,18.00אצל 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.
אחמד חרזאללה ,מפרק

סראל הנדסה בע"מ
(ח"פ )51-374549-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.8.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דליה אלפרן ,מרח' מנחם
בגין  ,27/33קרית מוצקין ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.2.2014בשעה
 ,16.00אצל משפחת אלפרן ,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.
דליה אלפרן ,מפרקת

אוריגו בע"מ
(ח"פ )51-345173-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,6663י"ג בתשרי התשע"ד17.9.2013 ,

החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.9.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דני נוימן ,מרח' הגליל
49א ,כפר סבא ,טל'  ,054-7407056למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.2.2014בשעה
 ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דני נוימן ,מפרק

קלמן עפר אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-377731-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.8.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף ג'ברי ,מרח'
יצחק מדהלה  ,1רחובות ,טל'  ,08-9377232למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.2.2014
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף ג'ברי ,עו"ד ,מפרק

בילרוד בע"מ
(ח"פ )51-417970-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.9.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רואי נגריס ,מרח'
מנחם בגין  ,65תל אביב ,טל'  ,03-6968888למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.2.2014
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ק.ג .יזמות אשראי בע"מ
(ח"פ )51-246786-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.8.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את קארין קסטנבאום ,מרח'
מנחם בגין  ,23תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
קארין קסטנבאום ,מפרקת

פלייווד סנטר בע"מ
(ח"פ )51-321841-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.8.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את קארין קסטנבאום ,מרח'
מנחם בגין  ,23תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
קארין קסטנבאום ,מפרקת

בלנצ'ר סופטוור בע"מ
(ח"פ )51-479222-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.8.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל כהן ,מרח' סוקולוב
 ,54תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אריאל כהן ,מפרק

רואי נגריס ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6663י"ג בתשרי התשע"ד17.9.2013 ,
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בית חם אמ.אר .בע"מ

בית הראל  -ניהול בע"מ

(ח"פ )51-247323-2

(ח"פ )51-257493-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.8.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל מטלון ,מבית אריה
 ,169למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ובאסיפת נושים שהתכנסו ביום ,1.9.2013
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מור בלפולסקי ,ת"ז  ,039735493מרח' אבא הלל  ,3רמת גן ,52118
למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רפאל מטלון ,מפרק

בטלוגו בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלי גביש ,עו"ד
באת כוח החברה

אגריפו שירותי ניהול בע"מ

(ח"פ )51-439748-8
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-320531-0

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.8.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר ויסנשטרן ,ת"ז
 ,28569853למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אמיר ויסנשטרן ,מפרק

יהודה אייפרמן סוכנות לביטוח ( )1995בע"מ

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.9.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלירן סטריכמן,
ממשרד שביט בר–און ,גלאון ,צין ,יגור ושות' ,עורכי דין ,רח'
דרך מנחם בגין  ,52מגדל סונול ,תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלירן סטריכמן ,עו"ד ,מפרק

מאיסטאר אוברסיז בע"מ

(ח"פ )51-222606-9
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-445916-3

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.8.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב ארנון ,ת"ז ,003236619
מרח' פרוג  ,9תל אביב ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
זאב ארנון ,מפרק
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ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.9.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סוזנה וון-באסביץ,
מרח' שד' דוד המלך  ,1תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
סוזנה וון-באסביץ ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6663י"ג בתשרי התשע"ד17.9.2013 ,

גלובל מרקטים בע"מ

עובדי הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית

(ח"פ )51-369532-0

(ע"ר )58-012613-4

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,16.1.2012התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד גלעד מרקמן ,מרח' פקריס ,3
פארק המדע ,רחובות  ,76702למפרק העמותה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.9.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון וושלר ,ת"ז
 ,023623341מרח' התמר  ,7צור משה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שרון וושלר ,מפרק

עטרת נאות אליהו בע"מ
(ח"פ )51-038606-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.8.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדליהו מזל ,ת"ז ,50422187
למפרק החברה.
גדליהו מזל ,מפרק

א.א .חן מלונות והסעדה בע"מ
(ח"פ )51-255511-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.9.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם אולשביצקי ,ת"ז
 ,010666154למפרק החברה.
אברהם אולשביצקי ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
גלעד מרקמן ,עו"ד ,מפרק

מנחת מאיר
(ע"ר )58-054408-8

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,7.8.2013התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את רו"ח יוסי תורתי ,מרח' יסקי  ,2באר שבע,
למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
יוסי תורתי ,רו"ח ,מפרק

פקודת אלעזר העולמית
(ע"ר )58-054879-0

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,16.8.2013התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את רו"ח יוסי תורתי ,מרח' יסקי  ,2באר
שבע ,למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
יוסי תורתי ,רו"ח ,מפרק

משקי ליסינג להתיישבות בע"מ
(ח"פ )51-285549-5

הודעה על חלוקת דיבידנד לנושים

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז ,בתיק פש"ר 25156-06-12

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.12.2013בשעה  ,9.00במשרדי משקי הקיבוצים,
רח' מיטב  ,11תל אביב.
על סדר היום :דיון בהחלטות שהתקבלו באסיפה הכללית
של החברה בדבר פירוק מרצון של החברה ומינוי מפרק לעסקי
החברה בהתאם להוראות סעיף  325לפקודה.
			
			

שם החייב :לוא טלאל עיראקי ,ת"ז .034912410
שם הנאמן ומענו :עו"ד מרדכי מיכאלי ,דרך מנחם בגין ,23
תל אביב .66184
סוג הדיבידנד :נושים בדין רגיל.
אחוז הדיבידנד 30% :דיבידנד לנושה בדין רגיל.
מרדכי מיכאלי ,עו"ד ,נאמן

עוזי מור ,עו"ד
בא כוח החברה

ילקוט הפרסומים  ,6663י"ג בתשרי התשע"ד17.9.2013 ,
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הודעות מאת בנק ישראל
דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
והנכסים המוחזקים מולו בסיום יום העבודה ח' באלול
התשע"ג ( 14באוגוסט :)2013

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום יום העבודה כ"ב באלול התשע"ג (28
באוגוסט :)2013

בשקלים חדשים

בשקלים חדשים

א .סך כל המטבע במחזור ביום
ח' באלול התשע"ג ()14.8.2013

57,704,011,011

א .סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ב באלול התשע"ג ()28.8.2013

58,389,840,474

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
א' באלול התשע"ג ()7.8.2013

57,260,954,184

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
ט"ו באלול התשע"ג ()21.8.2013

57,913,241,764

ג.

העלייה או הירידה ()-
במשך השבוע האחרון

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
ח' באלול התשע"ג ()14.8.2013

443,056,827

ג.

57,704,011,011

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
כ"ב באלול התשע"ג ()28.8.2013

ט' באלול התשע"ג ( 15באוגוסט )2013
				

476,598,710

העלייה או הירידה ()-
במשך השבוע האחרון

58,389,840,474

כ"ג באלול התשע"ג ( 29באוגוסט )2013

מרדכי פיין
				
הממונה על מחלקת המטבע

מרדכי פיין
הממונה על מחלקת המטבע

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום יום העבודה ט"ו באלול התשע"ג (21
באוגוסט :)2013

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
והנכסים המוחזקים מולו בסיום יום העבודה ד' בתשרי
התשע"ד ( 8בספטמבר :)2013

בשקלים חדשים

בשקלים חדשים

א .סך כל המטבע במחזור ביום
ט"ו באלול התשע"ג ()21.8.2013

57,913,241,764

א .סך כל המטבע במחזור ביום
ד' בתשרי התשע"ד ()8.9.2013

58,628,642,744

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
ח' באלול התשע"ג ()14.8.2013

57,704,011,011

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ח באלול התשע"ג ()3.9.2013

58,512,084,781

ג .העלייה או הירידה ( ) -
במשך השבוע האחרון

209,230,753

ג.

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
ט"ו באלול התשע"ג ()21.8.2013

57,913,241,764

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
ד' בתשרי התשע"ד ()8.9.2013

ט"ז באלול התשע"ג ( 22באוגוסט )2013
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המחיר  6.48שקלים חדשים

העלייה או הירידה ()-
במשך השבוע האחרון

58,628,642,744

ה' בתשרי התשע"ד ( 9בספטמבר )2013

מרדכי פיין
				
הממונה על מחלקת המטבע

ISSN 0334-3030

116,557,963

מרדכי פיין
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ילקוט הפרסומים  ,6663י"ג בתשרי התשע"ד17.9.2013 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

