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הודעה על מינוי שופטים
לפי	חוק	בתי	המשפט	]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-1984

]נוסח	 המשפט	 בתי	 לחוק	 	22 לסעיף	 בהתאם	 מודיע	 אני	
משולב[,	התשמ"ד-11984,	שנשיא	המדינה	מינה	בתוקף	סמכותו	
לפי	סעיף	4	לחוק–יסוד:	השפיטה2,	את	הרשומים	מטה	לשופטים	
כמפורט	לצדם,	החל	ביום	כ"ה	באדר	התש"ע	)11	במרס	2010(:

המחוזי	 המשפט	 בית	 שופטת	 לכהונת	 בוסתן,	 זהבה	 השופטת	
מרכז;

המחוזי	 המשפט	 בית	 שופט	 לכהונת	 דותן,	 אורי	 צבי	 השופט	
מרכז;

המחוזי	 המשפט	 בית	 שופט	 לכהונת	 רומנוב,	 אריה	 השופט	
ירושלים;

השופט	שמואל	ברוך,	לכהונת	שופט	בית	המשפט	המחוזי	תל	
אביב;

השופט	רמי	אמיר,	לכהונת	שופט	בית	המשפט	המחוזי	מרכז;

השופט	אמיר	טובי,	לכהונת	שופט	בית	המשפט	המחוזי	חיפה;

השופט	דני	צרפתי,	לכהונת	שופט	בית	המשפט	המחוזי	נצרת;

משפט	 בתי	 שופטת	 לכהונת	 גרינוולד-רנד,	 יוכבד	 הרשמת	
שלום,	ענייני	משפחה,	מחוז	מרכז;

מחוז	 השלום	 משפט	 בתי	 שופט	 לכהונת	 אדם,	 אור	 דין	 עורך	
דרום;

עורך	דין	אילן	רונן,	לכהונת	שופט	בתי	משפט	השלום	מחוז	תל	
אביב;

השלום	 משפט	 בתי	 שופטת	 לכהונת	 בן–שמן,	 לימור	 הרשמת	
מחוז	תל	אביב;

עורכת	הדין	נאוה	ברורמן,	לכהונת	שופטת	בתי	משפט	השלום	
מחוז	תל	אביב;

עורך	דין	איתי	ברסלר-גונן,	לכהונת	שופט	בתי	משפט	השלום	
מחוז	דרום;

הדין	 בית	 שופטת	 לכהונת	 נעים-דיבנר,	 מיכל	 הדין	 עורכת	
האזורי	לעבודה	חיפה;

הרשמת	דורית	פיינשטיין,	לכהונת	שופטת	בתי	משפט	השלום	
מחוז	ירושלים;

הרשם	יוחנן	כהן,	לכהונת	שופט	בית	הדין	האזורי	לעבודה	באר	
שבע;

הרשמת	דגית	ויסמן,	לכהונת	שופטת	בית	הדין	האזורי	לעבודה	
תל	אביב;

בתי	משפט	השלום	 שופטת	 לכהונת	 עדוי,	 נסרין	 הדין	 עורכת	
מחוז	חיפה;

מחוז	 השלום	 משפט	 בתי	 שופט	 לכהונת	 עאסי,	 עבאס	 הרשם	
ירושלים;

הרשמת	גאולה	לוין,	לכהונת	שופטת	בתי	משפט	שלום,	ענייני	
משפחה,	מחוז	דרום;

משפט	 בית	 של	 שופטת	 לכהונת	 כהן-לקח,	 דנה	 הדין	 עורכת	
שלום;

משפט	 בתי	 שופטת	 לכהונת	 אוסטפלד-נאוי,	 טל	 הרשמת	
לתעבורה	מחוז	מרכז;

משפט	 בתי	 שופטת	 לכהונת	 גרבי,	 אילת	 כוכבה	 הרשמת	
לתעבורה	מחוז	דרום.

כ"ט	באדר	התש"ע	)15	במרס	2010(
)חמ	60—3(

יעקב נאמן 	
שר	המשפטים 	

מינוי מפקח על רישום מקרקעין
לפי	חוק	המקרקעין,	התשכ"ט-1969

המקרקעין,	 לחוק	 117)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
התשכ"ט-11969,	אני	ממנה	את	שלומי	הייזלר,	ת"ז	25533589,	
למפקח	על	רישום	מקרקעין	וקובע,	כי	אזור	סמכותו	יכלול	את	

אזורי	הפעולה	של	כל	הלשכות	לרישום	מקרקעין.

י"ב	באייר	התש"ע	)26	באפריל	2010(
)חמ	295—3(

יעקב נאמן 	
שר	המשפטים 	

__________
ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	259. 	1

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך 
למוסדות ציבור בתחום פעילות התנדבותית למען 

הקהילה של תלמידי כיתות י"א וי"ב
לפי	חוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-1985

	בהתאם	לסעיף	3א	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-11985,
בזה	 מתפרסמים	 לממשלה,	 המשפטי	 היועץ	 עם	 ובהתייעצות	
	- )להלן	 החינוך	 משרד	 של	 תמיכות	 כספי	 לחלוקת	 מבחנים	

המשרד(	למוסדות	ציבור:

מינהל חברה ונוער

פעילות התנדבותית למען הקהילה של תלמידי כיתות י"א וי"ב

תקנה	תקציבית:	24-14-19

כללי 	.1

ועדת	התמיכות	של	המשרד	)להלן	-	הוועדה(,	תדון	 )א(	
לנוהל	 בהתאם	 המשרד	 מתקציב	 תמיכות	 במתן	
להגשת	בקשות	לתמיכה	מתקציב	המדינה	במוסדות	
ציבור	ולדיון	בהן2	)להלן	-	הנוהל(	ובהתאם	למבחנים	

אלה.	

וראוי	 נכון	 אכן	 אם	 שתינתן,	 צריך	 עצמה	 התמיכה	 )ב(	
לתתה,	על	פי	עקרונות	של	סבירות	ושוויון	בין	מקבלי	

התמיכה	השונים.

לתמיכה,	 ובקשה	 בקשה	 בכל	 ולהחליט	 לדון	 בבואה	 )ג(	
תוך	 העניין,	 של	 נסיבותיו	 כל	 את	 הוועדה	 תשקול	

יישום	אחיד	וענייני	של	מבחנים	אלה.

כל	שיקוליה	של	הוועדה	יהיו	ענייניים,	תוך	הפעלת	 )ד(	
נסיבות	 לפי	 שיידרש	 ככל	 מקצועיות,	 מידה	 אמות	

העניין;	החלטות	הוועדה	יהיו	מנומקות.
__________

ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198. 	1

ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	78. 	2

__________
ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"ב,	עמ'	34. 	1

י"פ	התשנ"ב,	עמ'	2569. 	2
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חלוקת	הסכום	המיועד	לתמיכות	בתקציב	השנתי	של	 )ה(	
בכפוף	 הכל	 הפעילות,	 תחומי	 לפי	 תיעשה	 המשרד	
ובחוק	התקציב	השנתי	לשנת	 לאמור	במבחנים	אלה	

הכספים	השוטפת,	כפי	שיפורט	להלן.

מטרת התמיכה 	.2

תמיכה	במוסדות	ציבור	המקיימים	פעילות,	במסגרת	תכנית	
הלימודים	במערכת	החינוך	בישראל,	שמטרתה	להנחיל	את	
ערך	ההתנדבות	למען	הקהילה	בקרב	תלמידי	כיתות	י"א	
וי"ב	בבתי–הספר	העל	יסודיים,	לקראת	הפיכתם	לאזרחים	
בוגרים	בישראל	)להלן	-	התכנית(;	וזאת	באמצעות	קיום	

פעילות	התנדבותית	של	תלמידים	כאמור.

סוגי הפעילויות והנושאים הנתמכים 	.3

חונכים	 בידי	 וליווים	 הכשרת	המתנדבים	למשימתם	 )א(	
מקצועיים.

מינהל	 שאישר	 בתחומים	 ההתנדבות	 אתרי	 איתור	 )ב(	
חברה	ונוער	במשרד	החינוך	)להלן	-	המינהל(.

כפי	 מהם,	 והחזרה	 ההתנדבות	 למקומות	 הסעה	 )ג(	
שאישר	המינהל.	

למעשה,	 ההתנדבות	 וביצוע	 המתנדבים	 הפעלת	 )ד(	
ליווי	התלמידים	להתנדבות,	שהיה	בזמן	ההתנדבות,	

ועיבוד	ההתנדבות.	

הקשר	 חיזוק	 והכשרה,	 להכנה	 השתלמויות	 קיום	 )ה(	
במקומות	 וליווי	 אירועים	 באמצעות	 המתנדבים	 בין	

ההשמה.	

בית	 בין	 הקשר	 וקיום	 המתנדבים	 של	 מקצועי	 ליווי	 )ו(	
הספר	ובין	המקומות	שבהם	התלמידים	מתנדבים.

פיתוח	חומרי	למידה	וחומרים	נלווים	שעניינם	עידוד	 )ז(	
ההתנדבות	או	פיתוח	חומרי	למידה	וחומרים	נלווים	
המינהל	 שאישר	 כפי	 התנדבות,	 לביצוע	 הנחוצים	
מראש;	חומרים	כאמור	צריכים	לכלול	תהליך	חינוכי	

תומך	התנדבות	ומעורבות	קהילתית.

השתתפות	בשכר	הרכזים	החינוכיים. )ח(	

אוכלוסיות היעד בפעילות ההתנדבותית 	.4

העל–יסודיים,	 הספר	 בבתי	 וי"ב	 י"א	 כיתות	 תלמידי	
המתנדבים	במסגרת	הפעילות	והנושאים	הנתמכים	כאמור	
בסעיף	3,	או	תחום	התנדבות	אחר	שאישר	המינהל	מראש,	
המיועדת	בעבור	אוכלוסיות	שונות,	כגון:	תלמידי	מערכת	
וכיוצא	 רווחה	 אוכלוסיות	 חולים,	 קשישים,	 החינוך,	

באלה.	

תנאי סף לתמיכה 	.5

מוסד	 תאגיד	שהוא	 רק	 זכאי	 אלה	 מבחנים	 לפי	 לתמיכה	
ציבור,	כהגדרתו	בסעיף	3א	לחוק,	)להלן	-	מוסד	הציבור(	

שמתקיימים	בו	כל	תנאי	הסף	האלה:

מוסד	הציבור	עומד	בתנאים	לקבלת	תמיכה	על	פי	כל	 	)1(
דין	ונוהל,	ובשנה	שקדמה	לקבלת	התמיכה	לראשונה,	
כיתות	 פעל	בבתי	ספר	שמספרם	הכולל	של	תלמידי	
אינו	 באמצעותו	 בהם,	שהתנדבו	 הלומדים	 וי"ב	 י"א	

נופל	ממחצית	ההיקף	הנדרש	כמפורט	בפסקה	)4(;

מוסד	הציבור	אינו	מוסד	חינוך	כהגדרתו	בחוק	לימוד	 	)2(
חובה,	התש"ט-31949,	ואינו	מפעיל	בית	ספר;

לפחות,	 שנים	 שתי	 של	 ממשי	 ניסיון	 הציבור	 למוסד	 	)3(
בקיום	הפעילות	והנושאים	הנתמכים	כאמור	בסעיף	3;

מוסד	הציבור	מפעיל	את	התכנית	בקרב	2,500	תלמידי	 	)4(
מתבצעת	 כאמור	 ההפעלה	 לפחות;	 וי"ב	 י"א	 כיתות	
ברחבי	 לפחות	 על–יסודיים	 חינוך	 מוסדות	 בשלושים	
העל–יסודית	 החינוך	 במערכת	 מחוזות	 ובשני	 הארץ	

לפחות;

הפעילות	לתלמידי	כיתות	י"ב	מתקיימת	במרחק	של	 	)5(
שבו	 הספר	 מבית	 אוויר	 בקו	 לפחות	 קילומטרים	 	2
שאישר	 מיוחדים	 למקרים	 פרט	 המתנדבים,	 לומדים	

המינהל	מראש	בהחלטה	מנומקת	בכתב;

כל	פעילות	התנדבותית	של	תלמידי	כיתות	י"א	וי"ב	 	)6(
אלה	 למבחנים	 בהתאם	 תמיכה	 מבוקשת	 שבעבורה	
לשבוע	 אחת	 הלימודים,	 שנת	 במהלך	 מתקיימת	
לפחות,	בהיקף	שלא	יפחת	משתי	שעות	לימוד	רצופות	
)90	דקות,	לא	כולל	נסיעות(,	כחלק	אינטרגלי	ממערכת	
מ–20	 פחות	 ולא	 הספר,	 בבית	 הקבועה	 הלימודים	
פעמים	במהלך	שנת	לימודים;	למען	הסר	ספק,	מוסד	
ידווח	מראש	על	אי–קיום	הפעילות	במועד	המתוכנן	

והקבוע	בתכנית	העבודה	כאמור	בפסקה	)11(;	

מלאה	 במשרה	 חינוכי	 רכז	 מעסיק	 הציבור	 מוסד	 	)7(
שילווה	במהלך	השנה	את	המתנדבים	באמצעות	קשר	
לפי	 וגיבוש	 עיון	 ימי	 סדנאות,	 והכוונה,	 ייעוץ	 ישיר,	
תכנית	שמוסד	הציבור	יגיש	למינהל	והמינהל	יאשרה;	
מספר	הרכזים	במשרה	מלאה	לא	יפחת	מאחד	לכל	25	
כל	 ספר;	 בתי	 	20 לכל	 אחד	 על	 יעלה	 ולא	 ספר	 בתי	
לעניין	 אחד;	 רכז	 של	 אחריותו	 תחת	 יהיה	 ספר	 בית	
שעות	 	42 של	 בהיקף	 משרה	 	- מלאה"	 "משרה	 זה,	

שבועיות;

בתכנית	 ישתתף	 	,)7( בפסקה	 כאמור	 החינוכי,	 הרכז	 	)8(
הכשרה	של	המינהל	או	תכנית	הכשרה	אחרת	שאישר	

המינהל	מראש,	בהיקף	של	28	שעות	לפחות;

ואתרי	 ההתנדבות	 תחום	 את	 מראש	 אישר	 המינהל	 	)9(
ההתנדבות;	

חינוכי	 ניסיון	 בעל	 אדם	 עומד	 התכנית	 בראש	 	)10(
משמעותי	של	5	שנים	לפחות;	

שתפרט	 שנתית	 עבודה	 תכנית	 יגיש	 הציבור	 מוסד	 	)11(
ומקומות	 ספר	 בתי	 לפי	 כל	הפעילות	המתוכננת	 את	
ההתנדבות	 סוג	 התלמידים,	 מספר	 ההתנדבות,	
שעליהם	 הספר	 ובתי	 האחראי	 הרכז	 פרטי	 ומועדיה,	
הוא	אחראי,	נוסף	על	תכנית	ההכשרה	והליווי	הנזכרת	

לעיל	בפסקה	)7(;	

העבודה	 בתכנית	 מהאמור	 ישנה	 לא	 הציבור	 מוסד	 	)12(
כאמור	בפסקה	)11(;	ואולם	באישור	המינהל	יוכל	מוסד	
העבודה;	 בתכנית	 מהאמור	 	15% עד	 לשנות	 הציבור	
הראשונים	 השבועיים	 במהלך	 שנעשו	 שינויים	
להפעלת	התכנית	בבית	ספר	לא	ייכללו	במניין	זה	ולא	

יצריכו	אישור	כאמור;

הקודמת	 הפעילות	 שנת	 בסוף	 הגיש	 הציבור	 מוסד	 	)13(
נתונים	הנוגעים	להערכת	הפעילות	ככל	שנתמכה	על	

ידי	המשרד,	בהתאם	להנחיות	המשרד;

זכות	 תהיה	 למשרד	 כי	 בכתב	 הסכים	 הציבור	 מוסד	 	)14(
לעשות	כל	שימוש	המקדם	את	מטרות	התמיכה	לפי	

מבחנים	אלה	בכל	תוצרי	הפעילות	הנתמכת;

__________
ס"ח	התש"ט,	עמ'	287;	התשס"ח,	עמ'	2173. 	3
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המוסד	הצהיר	כי	לכלל	התלמידים	בעלי	המוגבלות	 	)15(
ניתנת	 בתכנית,	 המשתתפות	 בכיתות	 הלומדים	
ליכולתם	 בהתאם	 בהתנדבות	 להשתתף	 אפשרות	

וכישוריהם.

אמות מידה לתמיכה ואופן חישוב חלוקתה 	.6

הנתמכים	 והנושאים	 הפעילות	 הראשון,	 בשלב	 )א(	
הסף,	 בתנאי	 שעמד	 מוסד	 תמיכה	 מבקש	 שבעבורן	
להלן;	 המפורטות	 המידה	 לאמות	 בהתאם	 ינוקדו	
בשלב	הבא,	יחושב	הניקוד	בכל	אמת	מידה	בהתאם	
באחוזים;	 מידה	 אמת	 לאותה	 שנקבע	 היחסי	 לחלק	
בשלב	האחרון,	יחולק	התקציב	המיועד	לתמיכה	לפי	
המבקשים	 הציבור	 מוסדות	 כלל	 בין	 אלה	 מבחנים	
מצטבר	 באופן	 שקיבלו	 לניקוד	 יחסי	 באופן	 תמיכה	

בכלל	אמות	המידה	האמורות	להלן:	

בעבור	 יינתן	 התקציבית	 התקנה	 מסכום	 	10% 	)1(
פעילות	של	פיתוח	חומרי	למידה	וחומרים	נלווים	

שאישר	מראש	המינהל,	כמפורט	להלן:	

אמת	 לפי	 התמיכה	 חלוקת	 חישוב	 לצורך	 )א(	
והחומרים	 הלמידה	 חומרי	 ינוקדו	 זו,	 מידה	
בשנה	 הציבור	 מוסד	 שהוציא	 הנלווים	
שקדמה	לשנת	התקציב	שבעבורה	מתבקשת	
התמיכה;	כל	חומר	כאמור	יוכל	לצבור	עד	10	

נקודות,	כמפורט	להלן:	

התייחסות	למכלול	היבטי	הנושא	הנלמד	 	)1(
)עד	2	נקודות(	-

	התייחסות	מלאה	-	2	נקודות; )א(

	התייחסות	חלקית	-	1	נקודה;	 )ב(

לפעילות	 הלמידה	 חומרי	 התאמת	 	)2(
ההתנדבותית	)עד	3	נקודות(	-

	התאמה	מלאה	-	3	נקודות; )א(

	התאמה	חלקית	-	2	נקודות; )ב(

עומק	ניתוח	החומר	)עד	2	נקודות(	- 	)3(

	ניתוח	מלא	-	2	נקודות;	 )א(

	ניתוח	חלקי	-	1	נקודה; )ב(

התאמת	החומר	לאוכלוסיית	היעד	)עד	 	)4(
3	נקודות(	-	

	התאמה	מלאה	-	3	נקודות; )א(

	התאמה	חלקית	-	2	נקודות;	 )ב(

אמת	 לפי	 התמיכה	 חלוקת	 חישוב	 לצורך	 )ב(	
הציבור	 מוסד	 של	 הסופי	 ניקודו	 זו,	 מידה	
באמת	מידה	זו	יהיה	ממוצע	הניקוד	שקיבל	
)א(;	 משנה	 פסקת	 לפי	 שנוקדו	 החומרים	 בכל	
הלימוד	 חומרי	 לפי	 נקודות	 יצבור	 מוסד	

והחומרים	הנלווים	שהגיש;	

תקציב	התמיכה	לפי	פסקה	זו	יחולק	למוסד	 )ג(	
שנוקדו	 הציבור	 מוסדות	 לכלל	 יחסי	 באופן	
תעלה	 לא	 מקרה	 בכל	 זו;	 מידה	 אמת	 לפי	
מעלות	 	90% על	 זו	 פסקה	 לפי	 התמיכה	

הפעילות	הנתמכת.

בעבור	 יינתן	 התקציבית	 התקנה	 מסכום	 	45% 	)2(
חישוב	 החינוכיים;	 הרכזים	 בשכר	 השתתפות	
התמיכה	ייעשה	בהתאם	להיקף	משרות	הרכזים	
לכלל	 ביחס	 מוסד	 כל	 שמעסיק	 החינוכיים	

המשרות	הנתמכות	לפי	מבחנים	אלה;	בכל	מקרה	
לא	תעלה	התמיכה	לפי	פסקה	זו	על	90%	מעלות	

הפעילות	הנתמכת;

בעבור	 יינתן	 התקציבית	 התקנה	 מסכום	 	45% 	)3(
השתתפות	בהוצאות	הסעת	התלמידים	למקומות	

ההתנדבות	והחזרתם,	שאישר	המינהל	-

לצורך	חישוב	חלוקת	התמיכה	באמת	מידה	 )א(	
זו	ינוקד	כל	רכב	הסעה	בכל	נסיעה,	כמפורט	

להלן:	

צמוד	 האוטובוס	 שבה	 נסיעה	 בעבור	 	)1(
למתנדבים	במשך	3	שעות	או	פחות,	כולל	
הנסיעה	אל	מקום	ההתנדבות	וממנו	-	1	

נקודה;

צמוד	 האוטובוס	 שבה	 נסיעה	 בעבור	 	)2(
כולל	 שעות,	 ל–5	 	3 בין	 למתנדבים	
הנסיעה	אל	מקום	ההתנדבות	וממנו	-	

2	נקודות;

צמוד	 האוטובוס	 שבה	 נסיעה	 בעבור	 	)3(
למתנדבים	במשך	5	שעות	לפחות,	כולל	
הנסיעה	אל	מקום	ההתנדבות	וממנו	-	3	

נקודות;

על	אף	האמור	בפסקאות	משנה	)1(	עד	)3(,	 	)4(
בעבור	נסיעה	כאמור	בפסקאות	המשנה	

האמורות,	שבה	צמוד	למתנדבים	-

מחצית	 תינתן	 זעיר,	 אוטובוס	 )א(	
הניקוד	הניתן	בעבור	אוטובוס	לפי	

פסקאות	המשנה	האמורות;

רכב	ממוגן	ירי,	לפי	הנחיות	המשרד	 )ב(	
ב"חוזר	מנכ"ל	-	הסעות	תלמידים",	
יוכפל	הניקוד	הניתן	בעבור	אוטובוס	
האמורות,	 המשנה	 פסקאות	 לפי	

במקדם	של	1.5.

בפסקה	זו	-	

למקומות	 מתנדבים	 של	 הסעה	 	- "נסיעה"	
התנדבות;	

כהגדרתו	 ציבורי,	 אוטובוס	 	- "אוטובוס"	
התשכ"א-41961	 התעבורה,	 בתקנות	
המתאים	 התעבורה(,	 תקנות	 	- )להלן	

להסעת	50	נוסעים	בישיבה;	

בתקנות	 כהגדרתו	 	- זעיר"	 "אוטובוס	
התעבורה,	המתאים	להסעת	15	נוסעים	

בישיבה.

זו	יחולק	באופן	 תקציב	התמיכה	לפי	פסקה	 )ב(	
יחסי	בין	מוסדות	הציבור	שנוקדו	לפי	אמת	
התמיכה	 תעלה	 לא	 מקרה	 בכל	 זו;	 מידה	
הפעילות	 מעלות	 	75% על	 זו	 פסקה	 לפי	

הנתמכת.

באחת	 מנוצל	 בלתי	 כספי	 עודף	 שייוותר	 במקרה	 )ב(	
לשאר	 יועבר	 הוא	 )א(	 קטן	 שבסעיף	 המידה	 מאמות	
אמות	המידה	על	פי	היחס	שנקבע	ביניהם;	בכל	מקרה,	
תמיכת	המשרד	לא	תעלה	על	90%	מעלות	הפעילות	

הנתמכת	לפי	מבחנים	אלה.	
__________

ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1425. 	4
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שירות	 מתנדבי	 בידי	 המועברת	 פעילות	 בעבור	 )ג(	
לאומי	ייערך	איגום	שווי	התמיכה	של	המשרד	בשני	
המבוצעת	 והפעילות	 המתנדב	 הפעלת	 האלמנטים:	
לפי	מבחנים	אלה;	התמיכה	לפי	מבחנים	אלה	תינתן	
לאחר	תחשיב	שיכלול	איגום	כספי	זה,	ויביא	בחשבון	
תמיכה	שכבר	ניתנה	למוסד	הציבור	בדרך	של	מימון	
התמיכה	 שווי	 הלאומי;	 השירות	 מתנדבי	 הפעלת	
בעבור	מתנדבי	השירות	הלאומי	יחושב	על	פי	העלות	
יוני	 עד	 ספטמבר	 לחודשים	 המתנדב	 הפעלת	 של	

המשולמת	על	ידי	האגף	לשירות	לאומי	במשרד.

תחילה	 	.7

	1( התש"ע	 בטבת	 ט"ו	 ביום	 אלה	 מבחנים	 של	 תחילתם	
בינואר	2010(.

י"א	באייר	התש"ע	)25	באפריל	2010(
)חמ	1888—3(

גדעון סער 	
שר	החינוך 	

תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך 
התרבות והספורט במוסדות ציבור
לפי	חוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-1985

התשמ"ה- התקציב,	 יסודות	 לחוק	 3א	 לסעיף	 בהתאם	
מתפרסם	 לממשלה,	 המשפטי	 היועץ	 עם	 ובהתייעצות	 	,11985
בזה	תיקון	למבחנים	לצורך	תמיכה	של	משרד	החינוך	התרבות	
)להלן-	 נוער(	 בתנועות	 )תמיכה	 ציבור	 במוסדות	 והספורט	

המבחנים	העיקריים(2:

בסעיף	12	למבחנים	העיקריים: 	.1

לוחות	 "לרבות	 יבוא	 מפורטת"	 איחוד	 "תכנית	 אחרי	 	)1(
זמנים	לאיחוד";

בסופו	יבוא	"יובהר	כי	במשך	שנתיים	מיום	האיחוד,	 	)2(
כנו	 לכל	היותר,	תוכל	התנועה	הנקלטת	להותיר		על	
האיחוד	 לפני	 פעלה	 שבמסגרתו	 המשפטי	 הגוף	 את	
העברות	 יהיו	 ולא	 נוער	 כתנועת	 תפעל	 שלא	 ובלבד	
הקולט;	 מהגוף	 או	 המאוחד	 מהגוף	 אליה	 כספיות	
מחויבת	 היותר,	 לכל	 האיחוד,	 מיום	 שנתיים	 לאחר	
הישן	 המשפטי	 הגוף	 את	 לפרק	 הנקלטת	 התנועה	
הגוף	 עם	 למזגו	 או	 האיחוד,	 טרם	 פעלה	 שבמסגרתו	
העמותות,	 לחוק	 ד2	 פרק	 להוראות	 בהתאם	 הקולט	

התש"ם-31980".

בסעיף	13	למבחנים	העיקריים,	במקום	סעיף	קטן	)א(	יבוא: 	.2

הנושאים	 לפי	 התנועות	 בין	 יחולק	 התקנה	 תקציב	 ")א(	
המפורטים	בטבלה	שלהלן	וכמפורט	בפרק	זה:

הנושא
אחוז	התמיכה	

המרבי

4מועצת	תנועות	הנוער

5חלוקה	שווה

47גודל	יחסי

הנושא
אחוז	התמיכה	

המרבי

4צורכי	בטיחות	וביטחון

3מתנדבים

מפעלים,	מחנות,	סמינרים,	טיולים	
וקייטנות

9

2פעילות	מרכזי	הדרכה

נוער	 עולה,	 נוער	 עם	 פעילות	 עידוד	
מנותק,	נוער	בסיכון,	נוער	עם	מוגבלויות,	

נוער	עובד	ואוכלוסיות	ייחודיות

4

הכנה	לצה"ל,	שירות	לאומי	וימים	
לאומיים

3

4צורכי	דת

2תודעה	יהודית

2עידוד	פתיחת	סניפים	חדשים

סיוע	באחזקת	סניפים	ביישובים	
חלשים

2

3סבסוד	חניכים	בפריפריה

6יוזמות	מיוחדות

100"סך	הכל

בסעיף	15)ד()2(,	במקום	"48%"	יבוא	"47%". 	.3

בסעיף	16	למבחנים	העיקריים	- 	.4

בסעיף	קטן	)א(	- 	)1(

בפסקה	)3(	- )א(	

ברישה,	במקום	"3%"	יבוא	"2%"; 	)1(

פסקת	משנה	)1(	-	בטלה; 	)2(

בפסקה	)4(	- )ב(	

ברישה,	אחרי	"נוער	עובד"	יבוא	"ואוכלוסיות	 	)1(
ייחודיות";

עם	 "פעילות	 אחרי	 )ב(,	 משנה	 בפסקת	 	)2(
"או	 יבוא	 האמורות"	 הנוער	 מקבוצות	 אחת	
בעבור	פעילות	של	חניכי	תנועות	הנוער	עם	

אוכלוסיות	ייחודיות";

בפסקה	)6(,	במקום	"5%"	יבוא	"4%"; )ג(	

בפסקה	)8(	- )ד(	

ברישה,	במקום	"1%"	יבוא	"2%"; 	)1(

או	 מקומיות	 ברשויות	 "סניף	 במקום	 	)2(
ממוצע	 שבהן	 גדולות	 בערים	 בשכונות	
הנוהג	 הטיפוח	 מדד	 לפי	 הטיפוח,	 עשירוני	
יבוא	 נקודות"	 	2 	- 	6.0 על	 עולה	 במשרד,	
"סניף	ברשויות	מקומיות	או	בשכונות	בערים	
גדולות	שבהן	ממוצע	עשירוני	הטיפוח,	לפי	
	6.0 על	 עולה	 במשרד,	 הנוהג	 הטיפוח	 מדד	

)להלן	-	סניף	פיתוח(	-	3	נקודות";

בסופה	יבוא	"על	אף	האמור	במבחנים	אלה,	 	)3(
סניף	 גם	 ייכלל	 	,1 שבסעיף	 "סניף"	 בהגדרה	

__________
ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"ב,	עמ'	34. 	1

י"פ	התשס"ז,	עמ'	3634;	התשס"ח,	עמ'	4469. 	2

ס"ח	התש"ם,	עמ'	210;	התש"ע,	עמ'	288. 	3
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בשנה	 במרס	 	31 יום	 עד	 שנפתח	 פיתוח	
הסניף	 והוא	 התמיכה	 מבוקשת	 שבעבורה	

היחיד	של	התנועה	ביישוב.";

אחרי	פסקה	)9(	יבוא: )ה(	

	עד	3%	בעבור	סבסוד	דמי	חבר	ומפעלים	 ")9א(
בסניפים	 החברים	 חניכים	 בעבור	 חינוכיים	
שנמנו	בפסקה	)9(,	ובהתאם	לקריטריונים	שקבעה	
זו	 בפסקה	 התמיכה	 אישר;	 ושהמשרד	 התנועה	
וכנגד	 החניכים	 היקפי	 לפי	 יחסי	 באופן	 תחולק	

הוכחת	הסבסוד	בפועל";

במקום	פסקה	10	יבוא: )ו(	

יוזמות	מיוחדות,	כמפורט	 	עד	6%	בעבור	 )10("
להלן:

פעילויות	 הן	 המיוחדות	 היוזמות	 )א(	
המתקיימות	 זה	 בסעיף	 לאמור	 נוספות	
התמיכה	 מתבקשת	 שבעבורה	 בשנה	
והמממשות	את	תנאי	הסף	החינוכיים-
ערכיים,	כגון	פעילויות	בנושאים	בעלי	
בנושא	 פרויקטים	 חברתית;	 עדיפות	
סובלנות,	דמוקרטיה,	מעורבות	בקהילה	
בהן	 שיש	 נוספות	 פעילויות	 וכן	 ועוד,	
לקהילה,	 לפרט,	 משמעותית	 תרומה	

לחברה	ולמדינה;	

לאשר	 שניתן	 המרבי	 היוזמות	 מספר	 )ב(	
תנועה	 בעבור	 כדלקמן:	 הוא	 בשנה	
שגודלה	על	פי	מדרגות	הגודל	האמורות	
בסעיף	15)ד()2(	)להלן	-	מדרגות	הגודל(	
יוזמות;	 ארבע	 	- 	2 מדרגה	 עד	 הוא	
מדרגות	 פי	 על	 שגודלה	 תנועה	 בעבור	
הגודל	במדרגות	3	עד	5	-	שש	יוזמות;	
מדרגות	 פי	 על	 שגודלה	 תנועה	 בעבור	

הגודל	הוא	6	ומעלה	-	עשר	יוזמות;

מבין	 אחת	 יוזמה	 לבחור	 תוכל	 תנועה	 )ג(	
)ב(	 משנה	 בפסקת	 האמורות	 היוזמות	
ובלבד	 	1.5 של	 מקדם	 בעבורה	 ולקבל	
בעבור	 שתתקיים	 ביוזמה	 שמדובר	
או	 מקומיות	 מרשויות	 ונוער,	 ילדים	
גדולות	שבהן	ממוצע	 בערים	 בשכונות	
הטיפוח	 מדד	 לפי	 הטיפוח,	 עשירוני	
תמיכת	 	;6.0 על	 עולה	 במשרד,	 הנוהג	
על	 תעלה	 לא	 כאמור	 ביוזמות	 המשרד	

90%	מעלות	הפעילות	הנתמכת;

להעביר	מחצית	מהסכום	 רשאי	 המשרד	 )ד(	
לפי	פסקה	זו	לפסקאות	הפעילות	האחרות	
לצורך	 השעה;	 צורכי	 לפי	 זה,	 שבסעיף	
חלוקת	התקציב	לפי	פסקה	זו	תוקם	ועדה	
מייעצת	שבה	יהיו	נציגי	התנועות	ונציגי	
לוועדת	 תמליץ	 הוועדה	 החינוך;	 משרד	
בין	 התמיכה	 חלוקת	 על	 התמיכות	
זו;	 לפי	פסקה	 היוזמות	השונות	שהוגשו	

המלצות	הוועדה	יהיו	מנומקות;	

בסופו	יבוא: )ז(	

כאמור	 התמיכה	 חלוקת	 על	 	נוסף	 )11("
בעבור	 תמיכה	 תחולק	 	,)10( עד	 	)1( בפסקאות	

פרויקטים	מיוחדים,	לפי	המפורט	להלן:	

בשנה	 יתקיימו	 המיוחדים	 הפרויקטים	 )א(	
ויהיו	 התמיכה,	 מבוקשת	 שבעבורה	

בנושאים	האלה:

	בטיחות	בדרכים; )1(

	קליטת	עלייה; )2(

	הגנת	הסביבה; )3(

אזרחים	 אוכלוסיית	 עם	 	פעילות	 )4(
ותיקים	וקשישים;	

	פעילות	בתחום	הבריאות; )5(

מסוימת	 בשנה	 ממשלתי	 משרד	 הוסיף	 )ב(	
באחד	 פעילות	 שייעודו	 נוסף	 תקציב	
מהנושאים	האמורים	בפסקת	משנה	)א(	
היחסי	 חלקה	 יהיה	 התוספת(,	 	- )להלן	
לפי	 שתינתן	 התמיכה	 של	 באחוזים	
פסקה	זו	ביחס	לכלל	התמיכה	שתחולק	
	,)10( עד	 	)1( פסקאות	 לפי	 שנה	 באותה	
כאמור	 הנוסף	 התקציב	 שבין	 כיחס	
לכלל	התקציב	המיועד	לתמיכה	באותה	
שנה	לאחר	התוספת,	ושיעורי	התמיכה	
בפסקאות	)1(	עד	)10(	ישונו	כך	שיישמר	
במבחנים	 שנקבע	 כפי	 ביניהם	 היחס	

אלה	בלא	התוספת;

כאמור	 הנוסף	 התקציב	 קבלת	 עם	 )ג(	
ממשלתי,	 ממשרד	 )ב(	 משנה	 בפסקת	
על	 הנוער	 תנועות	 לכל	 המשרד	 יודיע	
אותן	 ותזמין	 כאמור	 תקציב	 של	 קיומו	
בפרויקטים	 לתמיכה	 בקשות	 להגיש	
מתוך	 הרלוונטיים	 בנושאים	 מיוחדים	
)א(,	 משנה	 בפסקת	 האמורה	 הרשימה	
ככל	שבקשות	כאלה	לא	הוגשו	במסגרת	
עד	 	)1( פסקאות	 לפי	 התמיכה	 בקשת	
אם	 רק	 יחולק	 הנוסף,	 התקציב	 	;)10(
מחצית	מתנועות	הנוער	לפחות,	הגישו	
משמעותית	 בפעילות	 לתמיכה	 בקשות	

שהן	מקיימות	בנושא	הרלוונטי;

ועדה	 בידי	 ייבחנו	 שיוגשו	 הפרויקטים	 )ד(	
תמליץ	 המקצועית	 הוועדה	 מקצועית;	
התמיכה	 חלוקת	 על	 התמיכות	 לוועדת	
בקשות	 שהגישו	 התמיכה	 מבקשי	 בין	
לפי	פסקה	זו,	לרבות	בהתחשב	בשיקולים	
התנועה;	 של	 היחסי	 גודלה	 האלה:	
קיומו	של	בעל	תפקיד	רלוונטי	)כדוגמת	
בנושא;	 הפעילות	 מוקדי	 מספר	 רכז(;	
לנושא	 שיוכשרו	 המדריכים	 מספר	
לתנועות,	במסגרת	 יודיע	 ועוד;	המשרד	
על	 )ג(,	 משנה	 בפסקת	 כאמור	 ההודעה	
אחד	 כל	 לגבי	 לחלוקה	 הקריטריונים	

מהנושאים	שבעבורם	התקבל	תקציב";

בסעיף	קטן	)ב(,	במקום	"וכן	לא	תעלה	על	75%	מעלות	 	)2(
בסעיף	 הפסקאות	 מן	 אחת	 בכל	 הנתמכת	 הפעילות	
הפעילות	 מעלות	 	90% על	 תעלה	 לא	 "וכן	 יבוא	 זה"	

הנתמכת	בכל	אחת	מן	הפסקאות	בסעיף	קטן	)א(".



2901 ילקוט הפרסומים 6085, כ"ט באייר התש"ע, 13.5.2010

	3( התש"ע	 בטבת	 י"ז	 ביום	 אלה	 מבחנים	 של	 תחילתם	 	.5
בינואר	2010(.

ז'	באייר	התש"ע	)20	באפריל	2010(
)חמ	1888—3(

גדעון סער 	
שר	החינוך 	

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד 
המדע התרבות והספורט במוסדות ציבור

לפי	חוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-1985

בהתאם	לסעיף	3א	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-11985,	
ובהתייעצות	עם	 ובהתייעצות	עם	היועץ	המשפטי	לממשלה,	
לחוק	 	)4(3 סעיף	 לפי	 ואמנות	 לתרבות	 הישראלית	 המועצה	
תיקון	 בזה	 מתפרסם	 התשס"ג-22002,	 והאמנות,	 התרבות	
התרבות	 המדע	 משרד	 של	 תמיכה	 כספי	 לחלוקת	 למבחנים	
	- )להלן	 ערבית(	 תרבות	 )פעולות	 ציבור3	 במוסדות	 והספורט	

המבחנים	העיקריים(:

בסעיף	13	למבחנים	העיקריים,	בסופו,	במקום	"ותוקפם	עד	 	.1
יום	י"ד	בטבת	התש"ע	)31	בדצמבר	2009("	יבוא	"ותוקפם	

עד	יום	י"ח	בתמוז	התש"ע	)30	ביוני	2010(".

)1	בינואר	 זה	ביום	ט"ו	בטבת	התש"ע	 תחילתו	של	תיקון	 	.2
	.)2010

ז'	באייר	התש"ע	)21	באפריל	2010(
)חמ	1888—3(

לימור לבנת 	
שרת	התרבות	והספורט 	

__________
ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"ב,	עמ'	34. 	1

י"פ	התשס"ג,	עמ'	64. 	2

י"פ	התשס"ט,	עמ'	114;	התשס"ט,	עמ'	1516. 	3

הודעה בדבר כהונת שני רבני עיר
לפי	תקנות	שירותי	הדת	היהודיים	)בחירות	רבני	עיר(,	

התשס"ז-2007

הדת	 שירותי	 לתקנות	 3)ב(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
היהודיים	)בחירות	רבני	עיר(,	התשס"ז-12007	)להלן	-	התקנות(,	
אני	מורה,	בהסכמת	מועצת	הרשות	המקומית	ולאחר	שנתקיימו	
התנאים	בתקנה	האמורה,	כי	לעיר	פתח	תקוה	יהיו	שני	רבני	
עיר,	אחד	ספרדי	ואחד	אשכנזי,	ויש	לבחור	שני	רבני	עיר	כאמור	

בהתאם	להליך	הקבוע	בתקנות.

ההודעה	בדבר	הצורך	לבחור	רב	עיר2	-	בטלה.

י"א	באייר	התש"ע	)25	באפריל	2010(
)חמ	44—3(

יעקב מרגי 	
השר	לשירותי	דת 	

__________
ק"ת	התשס"ז,	עמ'	1150;	התשס"ח,	עמ'	712. 	1

י"פ	התשס"ט,	עמ'	5766. 	2

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי	פקודת	המסים	)גבייה(

)גבייה(1	 המסים	 לפקודת	 	)1(2 סעיף	 לפי	 הסמכות	 בתוקף	
שהואצלה	לי2	אני	ממנה	את	שולי	כהן,	גזברית	עיריית	מודיעין-
)להלן	-	העירייה(,	ת"ז	051417988,	לממונה	על	 מכבים-רעות	
הגבייה,	ואת	גילה	זילברשטיין,	מנהלת	מחלקת	גבייה	בעירייה	
גביית	 לעניין	 הוא	 המינוי	 גבייה;	 לפקידת	 	,053670105 ת"ז	
)תיקוני	 המדינה	 במשק	 הסדרים	 חוק	 מכוח	 המוטלת	 ארנונה	
חקיקה	להשגת	יעדי	התקציב(,	התשנ"ג-31992,	וגביית	תשלומי	
של	 גבייתם	 לצורך	 וכן	 דין,	 פי	 על	 לעירייה	 המגיעים	 החובה	
קנסות,	כמשמעותם	בסעיף	70	לחוק	העונשין,	התשל"ז-41977	
לעניינים	מקומיים	 בית	משפט	 חוק	העונשין(,	שפסק	 	- )להלן	
לטובת	העירייה	ולצורך	גבייתם	של	קנסות,	כמשמעותם	בסעיף	
שנקבעו	 עבירות	 בשל	 לעירייה	 המגיעים	 העונשין,	 לחוק	 	70
כעבירות	של	ברירת	משפט,	כאמור	בסעיף	228	לחוק	סדר	הדין	
לפי	 גבייתם,	 ולעניין	 ]נוסח	משולב[,	התשמ"ב-51982,	 הפלילי	
)להלן	 התשמ"ו-61985	 המינהליות,	 העבירות	 לחוק	 	18 סעיף	
שהוטלו	 מינהליים	 קנסות	 של	 המינהליות(,	 העבירות	 חוק	 	-
לטובת	העירייה	בשל	כל	עבירה	שנקבע	לגביה	כי	היא	עבירה	
העבירות	 חוק	 לפי	 מינהלית	 בדרך	 קנס	 להטיל	 ניתן	 שבעדה	

המינהליות.

כ"ה	באייר	התש"ע	)9	במאי	2010(
)חמ	18—3(

גבריאל מימון 	
המנהל	הכללי	של	משרד	הפנים 	

__________
חוקי	א"י,	כרך	ב',	עמ'	1374;	ס"ח	התשל"ג,	עמ'	46. 	1

י"פ	התשס"ט,	עמ'	3686	ועמ'	3994. 	2

ס"ח	התשנ"ג,	עמ'	10. 	3

ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226. 	4

ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43;	התשנ"ח,	עמ'	152. 	5

ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	31;	י"פ	התשס"ח,	עמ'	1058. 	6

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית 
למחוז הדרום תמ"מ/ 4/ 14/ 72 - אתרים לכריית 

חרסית וחומרי גלם נלווים
לפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

לחוק	 ו–90	 	89 	,88 לסעיפים	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
התכנון	והבניה,	התשכ"ה-	11965,	כי	במשרדי	הוועדה	המחוזית	
לתכנון	ולבניה	מחוז	הדרום	ובמשרד	הפנים	בירושלים,	הופקד	
	שינוי	מס'	72	לתכנית	המיתאר	המחוזית,	מחוז	הדרום,	תמ"מ

4/	14	-	אתרים	לכריית	חרסית	וחומרי	גלם	נלווים.

)ולנת"ע(,	 עקרוניים	 תכנוניים	 לנושאים	 המשנה	 ועדת	
שהמועצה	הארצית	לתכנון	ולבניה	אצלה	לה	את	סמכותה	לפי	
סעיף	6)א()3(	לחוק,	דנה	בתכנית	בישיבה	מס'	393	מיום	י"ח	באייר	

התשס"ט	)12	במאי	2009(,	והחליטה	על	הפקדת	התכנית.

לכריית	 המיועדים	 אזורים	 הוספת	 מטרת	התכנית:	1.	
אשר	 שטחים	 של	 ייעוד	 שינוי	 	.2 פוסילי";	 ו"חול	 חול	 חרסית,	

נכרו	בעבר	לקרקע	חקלאית.

תכנון	 מרחבי	 נפת	אשקלון;	 הדרום;	 מחוז	 מקום	התכנית:	
מקומיים:	שקמים	וקרית	גת.	רשויות	מקומיות:	קרית	גת,	מועצה	

אזורית	יואב,	מועצה	אזורית	שפיר,	מועצה	אזורית	לכיש.
__________

ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307. 	1
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שטח	התכנית:	כ–15,708	דונם,	כמתוחם	בקו	כחול	בתשריט.

לפי	 שטח	 תאי	 	6 כוללת	 התכנית	 התכנית:	 חלות	 תחום	
הפירוט	הזה:

וממערב	 מנחם	 כפר	 לקיבוץ	 ממערב	 נמצא	 	- 	01 שטח  תא 
)כפר	 	14 602א	בתמ"א	 זה	מצוי	אתר	 	על	שטח	 	.6 לכביש	מס'	

מנחם	מערב(.	

וממזרח	 	 מנחם	 כפר	 לקיבוץ	 ממערב	 נמצא	 	-  02 שטח  תא 
)כפר	 	14 בתמ"א	 602ב	 אתר	 מצוי	 זה	 שטח	 על	 	.6 מס'	 לכביש	

מנחם	מזרח(.	

וממערב	 קדמה	 	 הנוער	 לכפר	 ממזרח	 נמצא	 	- 	03 שטח  תא 
למסילת	הברזל.	השטח	נמצא	בצמידות	לאתר	601א	בתמ"א	14.

שטח	 על	 קדמה,	 	 הנוער	 לכפר	 ממזרח	 נמצא	 	- 	04 שטח  תא 
חלק	מאתר	 וכן	 צפון(	 )קדמה	 	14 בתמ"א	 601א	 אתר	 נמצא	 זה	
601ב	)קדמה	מזרח(.	השטח	חופף	לתכנית	מפורטת	לכרייה	מס'	

.1/169/03/6

מס'	 לדרך	 וממערב	 גת	 לקרית	 ממערב	 נמצא	 	- 	05 שטח  תא 
40	מדרום	למושב		שחר.	את	האתר	חוצה	מסילת	ברזל		מבאר	

שבע		לקרית	גת.	

תא שטח 06	-	נמצא	ממערב	לקרית	גת	וממערב	לדרך	מס'	40	
ובצמידות	לה.	השטח	נמצא	בתחום	אזור	הבינוי	העירוני	של	

קרית	גת	על	פי	תמ"מ	14/4.

כל	מעוניין	בקרקע,	בבניין	או	בכל	פרט	תכנוני	אחר,	הרואה	
את	עצמו	נפגע	על	ידי	התכנית	וכן	ועדה	מקומית,	או	מהנדס	
ועדה	מקומית,	שמרחב	התכנון	שלה	כלול	בתחום	התכנית	או	
בסעיף	 כאמור	 מקומי	 ועד	 לרבות	 מקומית,	 רשות	 אותו;	 גובל	
3	לפקודת	המועצות	המקומיות2,	שאזור	שיפוטה	כלול	בתחום	
התכנית	או	גובל	אותו;	גוף	ציבורי	או	מקצועי	שאישר	לכך,	דרך	
כלל,	שר	הפנים,	לפי	צו	התכנון	והבניה	)קביעת	גופים	ציבוריים	
התשל"ד-	 לתכנית(,	 התנגדויות	 הגשת	 לעניין	 ומקצועיים	
כל	משרד	ממשרדי	 וכן	 בתכנית	 ציבורי	 עניין	 לו	 ושיש	 	,31974
הודעה	 שפורסמה	 מהיום	 חודשיים	 בתוך	 רשאים	 הממשלה,	
המועצה	 במשרדי	 לתכנית	 התנגדות	 להגיש	 בעיתונות,	 זו	
ירושלים	 	,6158 ת"ד	 הפנים,	 משרד	 ולבניה,	 לתכנון	 הארצית	
91061,	ועותק	למשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבניה,	מחוז	
שבע	 באר	 הממשלה,	 קרית	 	,68 ת"ד	 	,4 התקווה	 רח'	 הדרום,	
84100.	ההתנגדות	תהיה	מנומקת	ותלווה	בתצהיר	המאמת	את	
העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת;	התצהיר	יינתן	לפני	עורך	דין	

או	אדם	אחר	שהוסמך	לכך	בחוק	או	על	פיו.

נמצאת	 הופקדה,	 היא	 שבה	 בצורה	 האמורה,	 התכנית	
	,4 רח'	התקוה	 הדרום,	 מחוז	 בארכיב	לשכת	התכנון	המחוזית	
מינהל	 ובארכיב	 	,08-6263791 טל'	 באר	שבע,	 קרית	הממשלה,	
ירושלים,	 גוריון,	 בן	 קרית	 	,2 קפלן	 רח'	 הפנים,	 משרד	 התכנון,	
טל'	02-6701556/646,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בה,	בלא	תשלום,	
בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל,	ובתיאום	

מראש.	

ניתן	לרכוש	עותק	מודפס	או	קובץ	ממוחשב	)תקליטור(	של	
משרד	 של	 הגאוגרפי-תכנוני	 המידע	 במרכז	 התכנית,	 מסמכי	

הפנים,	בטל'	03-9298115,	בימים	א'-ה'	בשעות	9:00	-	16:00.

הפנים: משרד	 של	 האינטרנט	 באתר	 	- נוסף	 	מידע	
www.moin.gov.il	תחת	הכותרת:	מרכז	מידע	גאוגרפי-תכנוני		

)בעמוד	השער(.		

כ"ח	באדר	התש"ע	)14	במרס	2010(
)חמ	697—3(

גבריאל מימון 	
יושב	ראש	המועצה	הארצית 	

לתכנון	ולבניה 	

הסמכה
לפי	חוק	החומרים	המסוכנים,	התשנ"ג-1993		

להלן,	 א'	 בטור	 המפורטים	 הסעיפים	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
של	החיקוק	המפורט	בטור	ב'	לצדם,	אני	מסמיכה	את	ישראל	
כל	 לצדו,	 ג'	 בטור	 כמפורט	 בסמכויות	 	,036419141 ת"ז	 אושר1,	

עוד	הוא	משמש	בתפקידו	במשרד	להגנת	הסביבה:

טור	א'
הסעיף

טור	ב'
החוק

טור	ג'
הסמכויות

חוק	החומרים	5)ח(
המסוכנים,	

התשנ"ג-21993

בדיקת	פנקסים

סמכות	ביקורת16

כ"ג	בניסן	התש"ע	)7	באפריל	2010(
)חמ	2462—3(

מיכל בר טוב 	
הממונה 	

__________
י"פ	התשנ"ו,	עמ'	342. 	1

ס"ח	התשנ"ג,	עמ'	28;	התשנ"ז,	עמ'	143. 	2

מינוי ועדת אתיקה
לפי	חוק	זכויות	החולה,	התשנ"ו-1996		

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	24)א(	ו–27)א()2(	לחוק	זכויות	
לשמש	 מטה	 הרשומים	 את	 מיניתי	 התשנ"ו-11996,	 החולה,	

חברים	בוועדת	האתיקה:

עורכת	דין	חנה	קלר,	ניצב	בדימוס,	נציבת	קבילות	שוטרים	 )א(	
וסוהרים	-	יושב	ראש;

ד"ר	אלון	קרני	-	חבר; )ב(	

	ד"ר	יהורם	זינגר	-	ממלא	מקום	חבר; )ג(

	ד"ר	סבטלנה	אפשטיין	-	נרקולוגית	חברה; )ד(

	ד"ר	פאבל	ספיבק	-	נרקולוג	ממלא	מקום;	 )ה(

	הרב	יהודה	ויזנר,	גונדר	משנה,	הרב	הראשי	לשירות	בתי	 )ו(
הסוהר	-	חבר;

	- הראשי	 הרב	 סגן	 גונדר,	 סגן	 כהן,	 שלומי	 אלרוי	 	הרב	 )ז(
ממלא	מקום;

	- ומיון	 אבחון	 ענף	 ראש	 גונדר,	 סגן	 וייס,	 יהושע	 	ד"ר	 )ח(
חבר;

גונדר,	ראש	מערך	מדעי	ההתנהגות	-	 	נינה	סולימן,	סגן	 )ט(
ממלא	מקום;

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256. 	2

ק"ת	התשל"ד,	עמ'	535. 	3__________
ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	327. 	1

ק"ת	התשנ"ז,	עמ'	80. 	2
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	שיח'	ראיד	עאסי	-	אימאם	מסגד	כפר	ברא	-	חבר; )י(

האב	גבריאל	נדאף		-	ראש	הקהילה	היוונית	האורתודוכסית	 )יא(	
-	חבר.

	סדרי	העבודה	והדיונים	של	ועדת	האתיקה	יהיו	כמפורט	 	
בתקנות	זכויות	החולה	)דרכי	מינוי,	תקופת	כהונה	וסדרי	עבודה	

של	ועדות	אתיקה(,	התשנ"ז-21996,	בשינויים	המחויבים.

כ"ב	בניסן	התש"ע	)7	באפריל	2010(

)חמ	2753—3(

דיני טישלר אורקין, גנ"מ	 	
קצין	רפואה	ראשי 	
שירות	בתי	הסוהר 	

הודעה על רישום תיקון בקשה לאישור הסדר כובל
לפי	חוק	ההגבלים	העסקיים,	התשמ"ח-1988		

בהתאם	לסעיף	7)ב(	לחוק	ההגבלים	העסקיים,	התשמ"ח-
לתיקון	 בקשה	 נרשמה	 כי	 מודיעה	 אני	 החוק(,	 	- )להלן	 	11988
לאישור	 	,)2008 ביולי	 	22( בתמוז	התשס"ח	 כ"ה	 מיום	 הבקשה	

הסדר	כובל2,	כדלקמן:

הצדדים להסדר:

תאגיד	איסוף	מיכלי	משקה	בע"מ

החברה	המרכזית	לייצור	משקאות	קלים	בע"מ

טמפו	חברה	למשקאות	קלים	בע"מ

יפאורה-תבורי	בע"מ

הנכס או השירות נושא ההסדר:

בחוק	 כהגדרתם	 ריקים,	 משקה	 מכלי	 ומיחזור	 איסוף	
הפיקדון	על	מכלי	משקה,	התשנ"ט-31999.

מהות הכבילה כמתואר בבקשה:

שיתוף	פעולה	במסגרת	תאגיד	מיחזור.

התיקון המבוקש:

תחום	הפעילות	יכלול	איסוף	ומיחזור	גם	של	מכלי	משקה	
שנפחם	מעל	1.5	ליטר.

בהתאם	לסעיף	8)ב(	לחוק,	אדם	העלול	להיפגע	מההסדר	
לבית	 להגיש	 רשאים	 צרכני,	 ארגון	 וכן	 עסקי	 איגוד	 הכובל,	
הדין	להגבלים	עסקיים	התנגדות	מנומקת	בכתב	להסדר,	בתוך	

שלושים	ימים	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

	,7467 	- הע	 בתיק	 הציבור	 לעיון	 פתוח	 האמור	 ההסדר	
במשרד	רשות	ההגבלים	העסקיים,	רח'	כנפי	נשרים	22,	קומה	

ג',	ירושלים,	בשעות	העבודה	הרגילות.

י"ג	בניסן	התש"ע	)28	במרס	2010(
	 )חמ	3-680(	

                                           רונית קן
הממונה	על	הגבלים	עסקיים  

__________
1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

2 י"פ התשס"ח, עמ' 4579.

3 י"פ התשנ"ט, עמ' 70.

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

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

סעיף	6)א(	לחוק	האמור	את	התקנים	הישראליים	שלהלן:

ת"י	1258	חלק	1	-	ביגוד	מגן:	דרישות	כלליות,	ממרס	2010	בא	
במקום	המהדורה	מדצמבר	1994;

ת"י	1258	חלק	6	-	ביגוד	מגן:	הגנה	מפני	כימיקלים	-	קביעת	
ממרס	 וגזים,	 נוזלים	 בחדירת	 ביגוד	 חומרי	 של	 עמידות	

2010	בא	במקום	המהדורה	מנובמבר	1996;	

ת"י	1258	חלק	8	-	ביגוד	מגן:	הגנה	מפני	חום	ואש	-	שיטות	
בדיקה	להתפשטות	אש	מוגבלת,	ממרס	2010	בא	במקום	

המהדורה	מאוגוסט	1999;	

ת"י	1258	חלק	12		-	ביגוד	מגן:	הגנה	מפני	כימיקלים	נוזליים	
חלקיהם		 בין	 שהחיבורים	 לבגדים	 ביצועים	 דרישות	 	-
	,)4 )טיפוס	 3(	או	אטימים	לרסס	 )טיפוס	 לנוזלים	 אטימים	
לרבות	פריטים	המספקים	הגנה	לחלקי	הגוף	בלבד	)טיפוס	
המהדורה	 במקום	 בא	 	2010 ממרס	 	,)PB ו–]4[	 	PB 	]3[

מדצמבר	2000;	

ולהגנה	של	מבני	 ת"י	1877	חלק	9	-	מוצרים	ומערכות	לשיקום	
תואמות:	 והערכת	 איכות	 בקרת	 דרישות,	 הגדרות,	 	- בטון	
עקרונות	כלליים	לשימוש	במוצרים	ובמערכות,	ממרס	2010;	

ת"י	1923	חלק	2	-	ייצור	אלמנטים	מבטון:	בטון	טרומי	-	ייצור	
	466 ת"י	 של	 	47.1 פרק	 במקום	 בא	 	2010 ממרס	 ומוצרים,	

חלק	4	מאפריל	1991;		

מזרנים,	 רפידות	 מזרנים,	 של	 בהידלקות	 עמידות	 	- 	5418 ת"י	
המהדורה	 במקום	 בא	 	2010 ממרס	 מיטות,	 ובסיסי	 ספות	

ממרס	2003;	

מרופדים	 ישיבה	 רהיטי	 של	 בהידלקות	 עמידות	 	- 	5419 ת"י	
שאינם	לשימוש	ביתי	-	דרישות	לבדיקת	רכיבי	הרהיטים,	

ממרס	2010	בא	במקום	המהדורה	ממרס	2003;	

תרמילים	 של	 נתיך	 בתי	 זעירים:	 נתיכים	 	- 	6 חלק	 	60127 ת"י	
זעירים	עם	מוליך	ניתך,	ממרס	2010	בא	במקום	ת"י	1357	

ממרס	1988;	

דרישות	 נמוך:	 למתח	 ובקרה	 מיתוג	 ציוד	 	- 	1 חלק	 	60947 ת"י	
כלליות,	ממרס	2010	בא	במקום	המהדורה	מדצמבר	2002.

ט"ז	בניסן	התש"ע	)31	במרס	2010(

)חמ	96—3(

דני גולדשטיין  	
המנהל	הכללי	של	מכון	התקנים 																																		

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

הודעה בדבר שינוי בתקנים
לפי	חוק	התקנים,	התשי"ג-1953

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

סעיף	6)א(	לחוק	האמור	את	התקן	הישראלי	שלהלן:

__________
ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשל"ט,	עמ'	34. 	1
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ת"י	466	חלק	4	-	חוקת	הבטון:	אלמנטים	ומערכות	מבטון	טרום,	
	1991 מאפריל	 למהדורה	 	2010 ממרס	 	3 מס'	 תיקון	 גיליון	

ולגיליונות	התיקון	מאפריל	1997	ומדצמבר	1999.

ט"ז	בניסן	התש"ע	)31	במרס	2010(

)חמ	96—3(

																																																		דני גולדשטיין 
																																						המנהל	הכללי	של	מכון	התקנים

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

בעלי	 מחלות	 לפקודת	 	18 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
האזורים		 על	 מכריז	 אני	 התשמ"ה-11985,	 חדש[,	 ]נוסח	 חיים	
עין	 בקיבוץ	 ומצויה	 הואיל	 נגועים,	 כאזורים	 להלן	 המפורטים	

גדי	מחלת	שפעת	העופות:

בקיבוץ	עין	גדי	בכל	מקום	אחר	הנמצא	ברדיוס	של	10	ק"מ	
מקיבוץ	עין	גדי.

כ"ו	באייר	התש"ע	)10	במאי	2010(

)חמ	126—3(

																																																						משה חיימוביץ 
																																										מנהל	השירותים	הווטרינריים

__________
	ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	84. 1

תמצית תקציב רגיל של עיריית רמת גן לשנת 
הכספים 2010

לפי	פקודת	העיריות
בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
לפקודה	 206)ג(	 סעיף	 לפי	 הסמכות	 בתוקף	 כי	 מודיעה,	 אני	
שהואצלה	לי2,	אישרתי	תקציב	רגיל	של	עיריית	רמת	גן	לשנת	

התקציב	2010	שתמציתו	להלן:

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות
526,400,000ארנונה	כללית

19,500,000מפעל	המים
19,072,000עצמיות	חינוך
2,158,000עצמיות	רווחה
100,532,000עצמיות	אחר

667,662,000סך הכל עצמיות

116,000,000תקבולים	ממשרד	החינוך
45,043,000תקבולים	ממשרד	הרווחה

5,595,000תקבולים	ממשלתיים	אחרים
						-מענק	כללי	לאיזון

1,800,000מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
168,438,000סך הכל תקבולי ממשלה

						-תקבולים	אחרים
						-הכנסות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

836,100,000

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות
50,500,000הנחות	בארנונה

					-הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר
886,600,000סך הכל הכנסות ללא מותנה

						-הכנסה	מותנה
886,600,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
237,062,000שכר	כללי

206,705,000פעולות	כלליות
11,910,000מפעל	המים

455,677,000סך הכל הוצאות כלליות

122,615,000שכר	עובדי	חינוך
110,709,000פעולות	חינוך
233,324,000סך הכל חינוך

16,323,000שכר	עובדי	רווחה
69,491,000פעולות	רווחה
85,814,000סך הכל רווחה

					-פירעון	מילוות	מים	וביוב
56,735,000פירעון	מילוות	אחר

56,735,000סך הכל פירעון מילוות

4,550,000הוצאות	מימון
					-הוצאות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

836,100,000

50,500,000הנחות	בארנונה
							-הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר

886,600,000סך הכל הוצאות ללא מותנה
							-הוצאה	מותנה

886,600,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

י'	באדר	התש"ע	)24	בפברואר	2010(
)חמ	360—3(	

גילה אורון 	
הממונה	על	מחוז	תל	אביב  

תמצית תקציב רגיל של עיריית ראש העין לשנת 
הכספים 2009

לפי	פקודת	העיריות
בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
לפקודה	 206)ג(	 סעיף	 לפי	 הסמכות	 בתוקף	 כי	 מודיע,	 אני	
שנאצלה	לי2,	אישרתי	תקציב	רגיל	של	עיריית	ראש	העין	לשנת	

התקציב	2009	שתמציתו	להלן:

באלפי	שקלים	חדשים			צד	ההכנסות
105,690ארנונה	כללית

12,560	מפעל	המים
6,981עצמיות	חינוך
598עצמיות	רווחה
21,172עצמיות	אחר

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

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	812.

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

2		י"פ	ההתשס"ט,	עמ'	812.
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באלפי	שקלים	חדשים			צד	ההכנסות
147,001סך הכל עצמיות

46,037תקבולים	ממשרד	החינוך
16,451תקבולים	ממשרד	הרווחה

470תקבולים	ממשלתיים	אחרים
						-מענק	כללי	לאיזון

650מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
63,608סך הכל תקבולי ממשלה

						-תקבולים	אחרים
						-הכנסות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

210,609

10,000הנחות	בארנונה
					-הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

					-כיסוי	ממקורות	הרשות	בשנים	הבאות
220,609סך הכל הכנסות ללא מותנה

						-הכנסה	מותנה
220,609סך הכל הכנסות כולל מותנה

באלפי	שקלים	חדשיםצד	ההוצאות
32,006שכר	כללי

53,754פעולות	כלליות
5,425מפעל	המים

91,185סך הכל הוצאות כלליות

46,672שכר	עובדי	חינוך
32,698פעולות	חינוך
79,370סך הכל חינוך

7,041שכר	עובדי	רווחה
18,364פעולות	רווחה
25,405סך הכל רווחה

580פירעון	מילוות	מים	וביוב
12,820פירעון	מילוות	אחר

13,400סך הכל פירעון מילוות

1,248הוצאות	מימון
					-הוצאות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

210,609

10,000הנחות	בארנונה
							-הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר

220,609סך הכל הוצאות ללא מותנה
							-הוצאה	מותנה

220,609סך הכל הוצאות כולל מותנה

ו'	בניסן	התש"ע	)21	מרס	2010(
)חמ	360—3(	

שוקי אמרני 	
הממונה	על	מחוז	המרכז  

תמצית תקציב רגיל של עיריית אשקלון לשנת 
הכספים 2010

לפי	פקודת	העיריות
בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
אני	מודיע,	כי	בתוקף	הסמכות	לפי	סעיף	206	לפקודה	שנאצלה	
עיריית	אשקלון	לשנת	התקציב	 רגיל	של	 לי2,	אישרתי	תקציב	

2010	שתמציתו	להלן:

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות
244,523,000ארנונה	כללית

8,657,000מפעל	המים
16,832,000עצמיות	חינוך
2,285,000עצמיות	רווחה
57,627,000עצמיות	אחר

329,924,000סך הכל עצמיות
49,225,000תקבולים	ממשרד	החינוך
55,446,000תקבולים	ממשרד	הרווחה

12,479,000תקבולים	ממשלתיים	אחרים
						-מענק	כללי	לאיזון

1,564,000מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
118,714,000סך הכל תקבולי ממשלה

						-תקבולים	אחרים
6,501,000הכנסות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

455,139,000

32,670,000הנחות	בארנונה
					-הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

						-כיסוי	ממקורות	הרשות	בשנים	הבאות
487,809,000סך הכל הכנסות ללא מותנה

						-הכנסה	מותנה
487,809,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
114,771,000שכר	כללי

134,413,000פעולות	כלליות
					-מפעל	המים

249,184,000סך הכל הוצאות כלליות

44,256,000שכר	עובדי	חינוך
60,776,000פעולות	חינוך
105,032,000סך הכל חינוך

14,532,000שכר	עובדי	רווחה
70,623,000פעולות	רווחה
85,155,000סך הכל רווחה

					-פירעון	מילוות	מים	וביוב
9,777,000פירעון	מילוות	אחר

9,777,000סך הכל פירעון מילוות

1,039,000הוצאות	מימון
4,952,000הוצאות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

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

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	812.
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בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
455,139,000

32,670,000הנחות	בארנונה
							-הוצאות	לכיסוי	גירעון	נצבר
487,809,000סך הכל הוצאות ללא מותנה

							-הוצאה	מותנה
487,809,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

ז'	בניסן	התש"ע	)22	במרס	2010(
)חמ	360—3(	

אבי הלר 	
הממונה	על	מחוז	הדרום  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית אילת לשנת
הכספים 2009

לפי	פקודת	העיריות
בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
אני	מודיע,	כי	בתוקף	הסמכות	לפי	סעיף	206	לפקודה	שנאצלה	
לי2,	אישרתי	תקציב	רגיל	של	עיריית	אילת	לשנת	התקציב	2009	

שתמציתו	להלן:

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות
207,600,000ארנונה	כללית

					-מפעל	המים
4,684,000עצמיות	חינוך
1,361,000עצמיות	רווחה
24,669,000עצמיות	אחר

238,314,000סך הכל עצמיות

56,220,000תקבולים	ממשרד	החינוך
15,507,000תקבולים	ממשרד	הרווחה

4,946,000תקבולים	ממשלתיים	אחרים
						-מענק	כללי	לאיזון

3,013,000מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
79,686,000סך הכל תקבולי ממשלה

13,500,000תקבולים	אחרים
					-הכנסות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

331,500,000

18,500,000הנחות	בארנונה
					-הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

					-כיסוי	ממקורות	הרשות	בשנים	הבאות
350,000,000סך הכל הכנסות ללא מותנה

						-הכנסה	מותנה
350,000,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
82,874,000שכר	כללי

104,008,000פעולות	כלליות

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
					-מפעל	המים

186,882,000סך הכל הוצאות כלליות

49,359,000שכר	עובדי	חינוך
44,500,000פעולות	חינוך
93,859,000סך הכל חינוך

7,767,000שכר	עובדי	רווחה
19,712,000פעולות	רווחה
27,479,000סך הכל רווחה

3,750,000פירעון	מילוות	מים	וביוב
16,400,000פירעון	מילוות	אחר

20,150,000סך הכל פירעון מילוות

5,630,000הוצאות	מימון
שנים	 בגין	 חדפעמיות	 הוצעות	

קודמות
-								

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

334,000,000

16,000,000הנחות	בארנונה
350,000,000סך הכל הוצאות ללא מותנה

							-הוצאה	מותנה
350,000,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ט	באדר	התש"ע	)15	במרס	2010(
)חמ	360—3(	

אבי הלר 	
הממונה	על	מחוז	הדרום  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית אשדוד לשנת
הכספים 2010

לפי	פקודת	העיריות
בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
אני	מודיע,	כי	בתוקף	הסמכות	לפי	סעיף	206	לפקודה	שנאצלה	
התקציב	 לשנת	 אשדוד	 עיריית	 של	 רגיל	 תקציב	 אישרתי	 לי2,	

2010	שתמציתו	להלן:

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות
533,078,000ארנונה	כללית

4,500,000מפעל	המים
36,195,000עצמיות	חינוך
2,900,000עצמיות	רווחה
87,119,000עצמיות	אחר

663,792,000סך הכל עצמיות

184,972,000תקבולים	ממשרד	החינוך
78,419,000תקבולים	ממשרד	הרווחה

13,514,000תקבולים	ממשלתיים	אחרים
						-מענק	כללי	לאיזון

650,000מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
277,555,000סך הכל תקבולי ממשלה

1,000,000תקבולים	אחרים
					-הכנסות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

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

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	812.

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

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	812.
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בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
942,347,000

62,746,000הנחות	בארנונה
					-הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

					-כיסוי	ממקורות	הרשות	בשנים	הבאות
1,005,093,000סך הכל הכנסות ללא מותנה

81,837,000הכנסה	מותנה
1,086,930,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
143,627,000שכר	כללי

251,294,000פעולות	כלליות
					-מפעל	המים

394,921,000סך הכל הוצאות כלליות

178,101,000שכר	עובדי	חינוך
188,556,000פעולות	חינוך
366,657,000סך הכל חינוך

33,338,000שכר	עובדי	רווחה
93,273,000פעולות	רווחה
126,611,000סך הכל רווחה

11,070,000פירעון	מילוות	מים	וביוב
29,134,000פירעון	מילוות	אחר

40,204,000סך הכל פירעון מילוות

2,688,000הוצאות	מימון
11,266,000הוצאות	חד–פעמיות	בגין	שנים	קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

942,347,000

62,746,000הנחות	בארנונה
							-הוצאות	לכיסוי	גירעון	נצבר
1,005,093,000סך הכל הוצאות ללא מותנה

81,837,000הוצאה	מותנה
1,086,930,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

ז'	בניסן	התש"ע	)22	במרס	2010(
)חמ	360—3(	

אבי הלר 	
הממונה	על	מחוז	הדרום  

הודעה על מינוי ועדת ערר לענייני ארנונה במועצה 
האזורית מטה אשר

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	המועצה	האזורית	מטה	אשר,	בישיבתה	מיום	י"ז	בשבט	
התש"ע	)1	בפברואר	2010(,	ועדות	ערר	לעניין	החוק	האמור	של	

שלושה	חברים	בכל	אחד	מההרכבים	האלה:

הרכב א'

אביק	ריכב	-	יושב	ראש	וממלא	מקומו	עמוס	שליו;

מיכאל	קישון	-	חבר;

בני	כהן	-	חבר.

יעקב	זוסמן	ישמש	כממלא	מקום	לחבר	ועדה	בהרכב	 	*
זה,	ובלבד	שלא	ימלא	את	מקומו	של	יותר	מחבר	אחד,	

	 באותו	עניין.

הרכב ב'

אביק	ריכב	-	יושב	ראש	וממלא	מקומו	עמוס	שליו;

יעקב	זוסמן	-	חבר;

בני	כהן	-	חבר.

מיכאל	קישון	ישמש	כממלא	מקום	לחבר	ועדה	בהרכב	 	*
זה,	ובלבד	שלא	ימלא	את	מקומו	של	יותר	מחבר	ועדה	

אחד,	באותו	עניין.

הרכב ג'

אביק	ריכב	-	יושב	ראש	וממלא	מקומו	עמוס	שליו;

יעקב	זוסמן	-	חבר;

מיכאל	קישון	-	חבר.

בני	כהן	ישמש	כממלא	מקום	לחבר	ועדה	בהרכב	זה,	 	*
ועדה	 מחבר	 יותר	 של	 מקומו	 את	 ימלא	 שלא	 ובלבד	

אחד,	באותו	עניין.

לרבות	 קודמת	 ערר	 ועדת	 מינוי	 כל	 מבטלת	 זו	 	הודעה	 	
	,420 עמ'	 התשס"ה,	 הפרסומים	 בילקוט	 שפורסמו	 ההודעות	

ובילקוט	הפרסומים	התשס"ט,	עמ'	1730.

כ"ח	בניסן	התש"ע	)12	באפריל	2010(

)חמ	265—3(

יהודה שביט 	
																																							ראש	המועצה	האזורית	מטה	אשר

הודעה על שינוי הרכב של 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	גבעתיים,	בישיבתה	מיום	י'	בניסן	התש"ע	
)25	במרס	2010(,	את	עו"ד	ורדית	לרר	קינד,	לחברה	בוועדת	ערר	

לעניין	החוק	האמור,	במקום	עו"ד	יואב	חמדי	-	הלוי2.

י"א	באייר	התש"ע	)25	באפריל	2010(

)חמ	265—3(

ראובן בן–שחר 	
	ראש	עיריית	גבעתיים 																																							

__________
ס"ח	התשל"ו,	עמ'	252. 	1

י"פ	התשס"ט,	עמ'	3579. 	2

הודעה בדבר הרכב ועדת ערר לארנונה
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	

__________
ס"ח	התשל"ו,	עמ'	252. 	1

__________
ס"ח	התשל"ו,	עמ'	252. 	1
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	,02/2010 מס'	 בישיבתה	 כנא,	 כפר	 המקומית	 המועצה	 מינתה	
ח'אלד	טאהא	 2010(,	את	 בפברואר	 	24( י'	באדר	התש"ע	 מיום	
ליושב	ראש	בהרכב	של	ועדת	ערר	לענייני	ארנונה	לעניין	החוק	
האמור,	ואת	אינעאם	חמזה	ואת	זאהר	אליאס	לחברי	הוועדה.

כ"ט	באדר	התש"ע	)15	במרס	2010(

)חמ	205—3(

אילן גבריאלי 	
					ראש	מועצת	כפר	כנא 																																			

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

התשכ"ט-1969

מס' רישום	 גושי	 של	 הזכויות	 לוח	 כי	 להודיע	 	הריני	
אביב,	 תל	 נפת	 	,)7029 שומה	 מגושי	 )חלק	 9017/תל–אביב-יפו	
הסדר	 פקידת	 בלשכת	 לעיון	 ימים,	 	30 למשך	 היום,	 הוצג	
125,	קרית	 המקרקעין	מחוז	תל	אביב	והמרכז,	דרך	מנחם	בגין	
אגף	 תל–אביב-יפו,	 בעיריית	 אביב,	 תל	 	,7 קומה	 הממשלה,	
הפנים,	 אביב,	משרד	 תל	 מחוז	 על	 ובלשכת	הממונה	 הנכסים,	

קרית	הממשלה	-	תל	אביב.

ג'	בניסן	התש"ע	)18	במרס	2010(

					תמר אריאלי, עו"ד 	
					פקידת	הסדר	המקרקעין 																																			
					מחוז	תל	אביב	והמרכז 	

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

התשכ"ט-1969

מס' רישום	 גוש	 של	 הזכויות	 לוח	 כי	 להודיע	 	הריני	
נפת 	,)7032 	,7029 שומה	 מגושי	 )חלק	 	9018/תל–אביב-יפו	
פקידת	 בלשכת	 לעיון	 ימים,	 	30 למשך	 היום,	 הוצג	 תל–אביב,	
הסדר	המקרקעין	מחוז	תל	אביב	והמרכז,	דרך	מנחם	בגין	125,	
קרית	הממשלה	,	קומה	7,	תל	אביב,	בעיריית	תל–אביב-יפו,	אגף	
הנכסים,	ובלשכת	הממונה	על	מחוז	תל	אביב,	במשרד	הפנים	

קרית	הממשלה	-	תל	אביב.

ג'	בניסן	התש"ע	)18	במרס	2010(

						תמר אריאלי, עו"ד 	
					פקידת	הסדר	המקרקעין 																																			
						מחוז	תל	אביב	והמרכז 		

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

התשכ"ט-1969

נמסרת	בזאת	הודעה	כי	לוחות	הזכויות	של	גושי	רישום	
הוצגו	 כליל(,	 אל	 )ואדי	 נגב	 	400650 )סעווה(,	 נגב	 	400404 מס'	
לעיון	 ימים	 	30 למשך	 	,)2010 במרס	 	25( בניסן	התש"ע	 י'	 ביום	
בלשכת	פקיד	הסדר	המקרקעין,	קרית	הממשלה,	רח'	התקוה	4,	
באר	שבע,	ואצל	הממונה	על	מחוז	הדרום,	משרד	הפנים,	רח'	

התקוה	4,	באר	שבע.

				רמי דמארי, עו"ד 	
					פקיד	הסדר	המקרקעין 																																			

				אזור	הסדר	הדרום 	

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיפים 5 ו–7

	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943
ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
והבניה,	התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	פת/407/9	)להלן	-	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
המקומית	 הוועדה	 בזה	 מוסרת	 	,3806 עמ'	 התשס"ד,	 	,5324
לתכנון	ולבניה	פתח	תקוה	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיפים	
5	ו–7	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	21943,	הודעה	
כי	הקרקע	המתוארת	בתוספת	דרושה	לוועדה	לחלוטין	לצורכי	
הקרקע	 רכישת	 בדבר	 וליתן	 לישא	 מוכנה	 הוועדה	 וכי	 ציבור	

האמורה.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
לוועדה,	 נדרש	לשלוח	 ורוצה	לקבל	פיצויים	על	כך,	 האמורה	
זו	ברשומות,	הרצאה	על	 בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	הודעה	
לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	 זכותו	או	על	טובת	ההנאה	אשר	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
סעיף	 בכל	 הנתבע	 הסכום	 וחישוב	 תובע	 שהוא	 הפיצויים	

וסעיף.

מיד	 לקנות	 מתכוונת	 הוועדה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	 כן	
חזקה	בקרקע	האמורה,	מפני	שהיא	דרושה	באופן	דחוף	לצורכי	
ציבור	שלמענם	עומדים	לרכשה,	והוועדה	מורה	בזה	שכל	אדם	

המחזיק	בקרקע	האמורה	ימסור	מיד	את	החזקה	בה.

תוספת

גוש	6388,	רח'	שפריצק,	ח"ח	501,	בשטח	של	 פתח	תקוה,	
2,075	מ"ר,	לשב"צ.

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

י"ד	באייר	התש"ע	)28	באפריל	2010(
)חמ	2-3(

יצחק אוחיון 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	פתח	תקוה 	__________

1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן	נתונים	בעניין	האגודות:
שיתופית	 אגודה	 	- חלופית	 אנרגיה	 שמיר	 האגודה:	 שם	 	)1(

חקלאית	בע"מ.
מס'	האגודה:	57-005330-6. 	

המען:	שמיר,	ד"נ	גליל	עליון	12135. 	
תאריך	רישום:	א'	באייר	התש"ע	)15	באפריל	2010(. 	

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

	- חברים	 כספי	 לנאמנות	 אגודה	 	- יחיעם	 האגודה:	 שם	 	)2(
אגודה	שיתופית	חקלאית	בע"מ.
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מס'	האגודה:	57-005331-4. 	
המען:	יחיעם,	ד"נ	אשרת	25125. 	

תאריך	רישום:	א'	באייר	התש"ע	)15	באפריל	2010(. 	
סוג	ראשי:	חקלאות. 	

סוג	משני:	אגודה	חקלאית	כללית. 	
להתיישבות	 שיתופית	 אגודה	 	- טל	 נחלי	 האגודה:	 שם	 	)3(

קהילתית	בע"מ.
מס'	האגודה:	57-005332-2. 	

המען:	נחליאל,	ד"נ	מודיעין	71938. 	
תאריך	רישום:	א'	באייר	התש"ע	)15	באפריל	2010(. 	

סוג	ראשי:	חקלאות. 	
סוג	משני:	אגודה	להתיישבות	קהילתית. 	

שדה	 קיבוץ	 לחברי	 המילואים	 קרן	 ניהול	 האגודה:	 שם	 	)4(
אליהו	-	אגודה	חקלאית	שיתופית	בע"מ.

מס'	האגודה:	57-005333-0. 	
המען:	שדה	אליהו,	ד"נ	עמק	בית	שאן	10810. 	

תאריך	רישום:	א'	באייר	התש"ע	)15	באפריל	2010(. 	
שם	האגודה:	עיבודים	משמר	השרון	-	אגודה	שיתופית	 	)5(

חקלאית	בע"מ.
מס'	האגודה:	57-005334-8. 	

המען:	משמר	השרון,	ד"נ	משמר	השרון	40270. 	
תאריך	רישום:	א'	באייר	התש"ע	)15	באפריל	2010(. 	

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

שם	האגודה:	אלר	-	אגודה	שיתופית	חקלאית	לאספקת	מי	 	)6(
השקאה	בביר	אלמכסור	בע"מ.

מס'	האגודה:	57-005335-5. 	
המען:	ביר	אלמכסור,	ת"ד	824,	מיקוד	17925. 	

תאריך	רישום:	א'	באייר	התש"ע	)15	באפריל	2010(. 	
סוג	ראשי:	חקלאות. 	

סוג	משני:	אספקת	מים. 	
א'	באייר	התש"ע	)15	באפריל	2010(

אורי זליגמן 	
רשם	האגודות	השיתופיות 	

	

הודעות על שינוי סיווג אגודות

להלן	נתונים	בעניין	האגודות:

שם	האגודה:	קיבוץ	מרחביה. 	)1(
מס'	האגודה:	57-000070-3. 	

המען:	קיבוץ	מרחביה,	ד"נ	גלבוע	19100. 	
תאריך	רישום:	ה'	בסיוון	התרצ"א	)21	במאי	1931(. 	

סוג	ראשי:	חקלאות. 	
סוג	משני:	קיבוץ	מתחדש. 	
שם	האגודה:	קיבוץ	העוגן. 	)2(

מס'	האגודה:	57-000391-3. 	

המען:	העוגן	42880. 	

תאריך	רישום:	י"ד	בתשרי	הת"ש	)27	בספטמבר	1939(. 	

סוג	ראשי:	חקלאות. 	
סוג	משני:	קיבוץ	מתחדש.

שם	האגודה:	קיבוץ	יחיעם. 	)3(
מס'	האגודה:	57-000604-9. 	

המען:	יחיעם,	ד"נ	אשרת	25125. 	
תאריך	רישום:	כ"ט	באלול	התש"ו	)25	בספטמבר	1946(. 	

סוג	ראשי:	חקלאות. 	
סוג	משני:	קיבוץ	מתחדש.

שם	האגודה:	קיבוץ	חורשים. 	)4(
מס'	האגודה:	57-001345-8. 	

המען:	חורשים,	ד"נ	השרון	התיכון	45865. 	
תאריך	רישום:	כ"ד	בשבט	התשט"ו	)16	בפברואר	1955(. 	

סוג	ראשי:	חקלאות. 	
סוג	משני:	קיבוץ	מתחדש.

שם	האגודה:	קיבוץ	מצפה	שלם. 	)5(
מס'	האגודה:	57-002430-7. 	

המען:	מצפה	שלם,	ד"נ	ים	המלח	86983. 	
תאריך	רישום:	י"ט	בחשוון	התשל"ז	)12	בנובמבר	1976(. 	

סוג	ראשי:	חקלאות. 	
סוג	משני:	קיבוץ	מתחדש.

כ"ג	בניסן	התש"ע	)7	באפריל	2010(
	

אורי זליגמן 	
רשם	האגודות	השיתופיות 	

הודעות בדבר החלפת מפרקים

	- והשתלמויות	 סדנאות	 נוספים	 כיוונים	 מכון	 בעניין:	 	)1(
אג"ש	חקלאית	בע"מ,	תיק	מס'	57-004050-1.

ובעניין:	החלפת	מפרק. 	

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	48	לפקודות	האגודות	השיתופיות	 	
השיתופיות	 האגודות	 לתקנות	 	7 תקנה	 להוראות	 ובהתאם	
המפרקת	 מינוי	 את	 בזה	 מבטל	 אני	 )פירוק(,	התשמ"ד-1984,	
עו"ד	גלית	בונה,	ממשרד	מירקין	ברק	בונה,	דרך	מנחם	בגין	52,	
תל–אביב-יפו	67137,	וממנה	במקומה	את	יוסף	שוחט,	ממשרד	

התמ"ת,	רח'	מקור	חיים	35,	ירושלים	93465.

צו	הפירוק	ניתן	ביום	18.5.2009,	ופורסם	בילקוט	הפרסומים	 	
5962,	התשס"ט,	עמ'	4304.

בעניין:	קואופרטיב	עובדי	ומובילי	בשר	בגוש	דן	בע"מ,	תיק	 	)2(
מס'	57-001090-0.

ובעניין:	החלפת	מפרק. 	

האגודות	 לפקודות	 	48 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	 	
השיתופיות	ובהתאם	להוראות	תקנה	7	לתקנות	האגודות	
השיתופיות	)פירוק(,	התשמ"ד-1984,	אני	מבטל	בזה	את	
רח'	 העובדים,	 מחברת	 אלוני,	 גיל	 עו"ד	 המפרק	 מינוי	
דניאל	פריש	3,	תל–אביב-יפו	64731,	וממנה	במקומו	את	
יוסף	שוחט,	ממשרד	התמ"ת,	רח'	מקור	חיים	35,	ירושלים	

.93465

צו	הפירוק	ניתן	ביום	12.3.2007,	ופורסם	בילקוט	הפרסומים	 	
5649,	התשס"ז,	עמ'	2286.

כ"ד	בניסן	התש"ע	)8	באפריל	2010(
אורי זליגמן 	

רשם	האגודות	השיתופיות 	
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צווי פירוק לפי סעיף 46, מינוי מפרקים והודעות לנושים
בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	46	לפקודת	האגודות	השיתופיות,	

אני	מצווה	בזה	על	פירוק	האגודות:

חקלאית	 אגודה	 	- בשר	 קמח	 ליבוש	 מכון	 אגודה:	 שם	 	)1(
שיתופית	בשער	הנגב	בע"מ,	מס'	אגודה	57-002149-3.

אי	לזאת	ובתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	48	לפקודת	האגודות	 	
חקלאי,	 עובד	 רו"ח	 את	 למפרק	 ממנה	 אני	 השיתופיות	

ממפעלי	שער	הנגב,	ד"נ	חוף	אשקלון	79100.

אגודה	 	- הנגב	 שער	 טבילה	 ומכון	 מדגרה	 אגודה:	 שם	 	)2(
חקלאית	שיתופית	בע"מ,	מס'	אגודה	57-002383-8.

אי	לזאת	ובתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	48	לפקודת	האגודות	 	
חקלאי,	 עובד	 רו"ח	 את	 למפרק	 ממנה	 אני	 השיתופיות	

ממפעלי	שער	הנגב,	ד"נ	חוף	אשקלון	79100.

שם	אגודה:	מכון	למיון	ואריזת	בצל	ליצוא	-	אג"ש	חקלאית	 	)3(
בשער	הנגב	בע"מ,	מס'	אגודה	57-002428-1.

אי	לזאת	ובתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	48	לפקודת	האגודות	 	
חקלאי,	 עובד	 רו"ח	 את	 למפרק	 ממנה	 אני	 השיתופיות	

ממפעלי	שער	הנגב,	ד"נ	חוף	אשקלון	79100.

להתישבות	 אג"ש	 קהילתי	 כפר	 שדה	 פאת	 אגודה:	 שם	 	)4(
תעשייתית	וחקלאית	בע"מ,	מס'	אגודה	57-003034-6.

אי	לזאת	ובתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	48	לפקודת	האגודות	 	
השיתופיות	אני	ממנה	למפרק	את	עו"ד	דוד	אלבז,	מאיגוד	

שיתופי,	רח'	מקור	חיים	35,	ירושלים	93465.

לייצור	 שיתופית	 חקלאית	 אגודה	 	- ש.מ.ח.	 אגודה:	 שם	 	 	)5(
חלב	בע"מ,	מס'	אגודה	57-003569-1.

אי	לזאת	ובתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	48	לפקודת	האגודות	 	
השיתופיות	אני	ממנה	למפרק	את	עו"ד	אלדד	שורק,	מרח'	

הדס	131,	אמונים	79265.

שם	אגודה:	מרשם	-	אגודה	שיתופית	חקלאית	להתיישבות	 	)6(
קהילתית	בע"מ,	מס'	אגודה	57-004287-9.

אי	לזאת	ובתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	48	לפקודת	האגודות	 	
השיתופיות	אני	ממנה	למפרק	את	עו"ד	אילן	נאוה,	מתנועת	

אור,	ת"ד	65208,	תל–אביב-יפו	61651.

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

זו	לפי	מענו	הנ"ל.

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

ברשומות.

כ"ג	בניסן	התש"ע	)7	באפריל	2010(
אורי זליגמן 	

רשם	האגודות	השיתופיות 	

ביטול רישום אגודות שיתופיות
תל	 האגודה	 לפירוק	 צו	 ניתן	 	16.11.2004 וביום	 הואיל	 	)1(
אגודה	 מס'	 בע"מ,	 חקלאית	 הדדית	 אגודה	 	- 	אלון	
	,5358 הפרסומים	 בילקוט	 פורסם	 זה	 וצו	 	,57-000079-4
ביום	 הנ"ל	הושלם	 והפירוק	 והואיל	 	,1072 עמ'	 התשס"ה,	
נמחק	 האגודה	 רישום	 כי	 הודעה,	 בזה	 ניתנת	 	,22.4.2010
מספר	האגודות	השיתופיות	ומאותה	שעה	חדלה	האגודה	

מלשמש	כגוף	מאוגד.

הואיל	וביום	22.11.2005	ניתן	צו	לפירוק	האגודה	משכן	-	 	)2(
אגודה	שיתופית	בע"מ,	מס'	אגודה	57-000561-1,	וצו	זה	
פורסם	בילקוט	הפרסומים	5471,	התשס"ז,	עמ'	944,	והואיל	
ניתנת	בזה	הודעה,	 והפירוק	הנ"ל	הושלם	ביום	8.4.2010,	
השיתופיות	 האגודות	 מספר	 נמחק	 האגודה	 רישום	 כי	

ומאותה	שעה	חדלה	האגודה	מלשמש	כגוף	מאוגד.

הואיל	וביום	18.1.2005	ניתן	צו	לפירוק	האגודה	קואופרטיב	 	)3(
וצו	 	,57-000785-6 אגודה	 מס'	 בע"מ,	 בנהריה	 "זיפזיף"	
	,1679 עמ'	 התשס"ה,	 	,5368 הפרסומים	 בילקוט	 פורסם	 זה	
ניתנת	 	,8.4.2010 ביום	 הושלם	 הנ"ל	 והפירוק	 והואיל	
האגודות	 מספר	 נמחק	 האגודה	 רישום	 כי	 הודעה,	 בזה	
כגוף	 ומאותה	שעה	חדלה	האגודה	מלשמש	 השיתופיות	

מאוגד.

ניתן	צו	לפירוק	האגודה	החקלאי	 	13.8.2003 וביום	 הואיל	 	)4(
אגודה	 מס'	 בע"מ,	 שיתופית	 אגודה	 	- יהודה	 	מושבות	
	,5220 הפרסומים	 בילקוט	 פורסם	 זה	 וצו	 	,57-002394-5
ביום	 הושלם	 הנ"ל	 והפירוק	 והואיל	 	,3997 עמ'	 התשס"ג,	
נמחק	 האגודה	 רישום	 כי	 הודעה,	 בזה	 ניתנת	 	,16.3.2010
מספר	האגודות	השיתופיות	ומאותה	שעה	חדלה	האגודה	

מלשמש	כגוף	מאוגד.

אחדות	 האגודה	 לפירוק	 צו	 ניתן	 	13.7.2009 וביום	 הואיל	 	)5(
אביב	 בתל	 קואופ'	 אגודה	 ובלט,	 אופסט	 דפוס	 	- 	)1977(
בילקוט	 פורסם	 זה	 וצו	 	,57-002484-4 אגודה	 מס'	 בע"מ,	
והפירוק	 והואיל	 	,5200 עמ'	 התשס"ט,	 	,5984 הפרסומים	
הנ"ל	הושלם	ביום	7.4.2010,	ניתנת	בזה	הודעה,	כי	רישום	
האגודה	נמחק	מספר	האגודות	השיתופיות	ומאותה	שעה	

חדלה	האגודה	מלשמש	כגוף	מאוגד.

עמק	 האגודה	 לפירוק	 צו	 ניתן	 	24.2.2008 וביום	 הואיל	 	)6(
חקלאית	 תוצרת	 ושווק	 לייצור	 שיתופית	 אגודה	 	- ברכה	
בילקוט	 פורסם	 זה	 וצו	 	,57-003057-7 אגודה	 מס'	 בע"מ,	
והפירוק	 והואיל	 	,2471 עמ'	 התשס"ח,	 	,5787 הפרסומים	
הנ"ל	הושלם	ביום	21.4.2010,	ניתנת	בזה	הודעה,	כי	רישום	
האגודה	נמחק	מספר	האגודות	השיתופיות	ומאותה	שעה	

חדלה	האגודה	מלשמש	כגוף	מאוגד.

אדמת	 האגודה	 לפירוק	 צו	 ניתן	 	20.12.2009 וביום	 הואיל	 	)7(
המוסלמים	 המשפט	 בתי	 לפקידי	 שיכון	 אגודת	 סואנה	
בירושלים	בע"מ,	מס'	אגודה	57-003217-7,	וצו	זה	פורסם	
והואיל	 	,1429 עמ'	 התש"ע,	 	,6047 הפרסומים	 בילקוט	
ניתנת	בזה	הודעה,	 והפירוק	הנ"ל	הושלם	ביום	7.4.2010,	
השיתופיות	 האגודות	 מספר	 נמחק	 האגודה	 רישום	 כי	

ומאותה	שעה	חדלה	האגודה	מלשמש	כגוף	מאוגד.

הואיל	וביום	27.10.2008	ניתן	צו	לפירוק	האגודה	הוד	חפר	 	)8(
הס	 בכפר	 חפר	 הוד	 מניות	 מחזיקי	 של	 חקלאית	 אג"ש	 	-
בילקוט	 פורסם	 זה	 וצו	 	,57-003271-4 אגודה	 מס'	 בע"מ,	
הפרסומים	5866,	התשס"ט,	עמ'	394,	והואיל	והפירוק	הנ"ל	
רישום	 כי	 הודעה,	 בזה	 ניתנת	 	,16.3.2010 ביום	 הושלם	
האגודה	נמחק	מספר	האגודות	השיתופיות	ומאותה	שעה	

חדלה	האגודה	מלשמש	כגוף	מאוגד.

הואיל	וביום	15.12.2008.	ניתן	צו	לפירוק	האגודה	יזמויות	 	)9(
	,57-003491-8 אגודה	 מס'	 בע"מ,	 שיתופית	 אגודה	 ש"צ	
עמ'	 התשס"ט,	 	,5891 הפרסומים	 בילקוט	 פורסם	 זה	 וצו	
1525,	והואיל	והפירוק	הנ"ל	הושלם	ביום	8.4.2010,	ניתנת	
האגודות	 מספר	 נמחק	 האגודה	 רישום	 כי	 הודעה,	 בזה	
כגוף	 ומאותה	שעה	חדלה	האגודה	מלשמש	 השיתופיות	

מאוגד.
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ס.א.ב.ע	 האגודה	 לפירוק	 צו	 ניתן	 	16.9.2009 וביום	 הואיל	 	)10(
אגודה	שיתופית	בע"מ,	מס'	אגודה	57-003762-2,	וצו	זה	
פורסם	בילקוט	הפרסומים	6007,	התש"ע,	עמ'	174,	והואיל	
והפירוק	הנ"ל	הושלם	ביום	21.3.2010,	ניתנת	בזה	הודעה,	
השיתופיות	 האגודות	 מספר	 נמחק	 האגודה	 רישום	 כי	

ומאותה	שעה	חדלה	האגודה	מלשמש	כגוף	מאוגד.

הואיל	וביום	17.11.2008	ניתן	צו	לפירוק	האגודה	החטיבה	 	)11(
הכלכלית	של	מורי	נהיגה	בישראל	אגודה	שיתופית	בע"מ,	
מס'	אגודה	57-004329-9,	וצו	זה	פורסם	בילקוט	הפרסומים	
והואיל	והפירוק	הנ"ל	הושלם	 	,1095 5880,	התשס"ט,	עמ'	
ביום	7.4.2010,	ניתנת	בזה	הודעה,	כי	רישום	האגודה	נמחק	
מספר	האגודות	השיתופיות	ומאותה	שעה	חדלה	האגודה	

מלשמש	כגוף	מאוגד.

כיפלי	 האגודה	 לפירוק	 צו	 ניתן	 	14.6.2009 וביום	 הואיל	 	)12(
אגודה	 מס'	 בע"מ,	 חקלאית	 שיתופית	 אגודה	 	- 	יטבתה	
	,5990 הפרסומים	 בילקוט	 פורסם	 זה	 וצו	 	,57-004839-7
ביום	 הושלם	 הנ"ל	 והפירוק	 והואיל	 	,5477 עמ'	 התשס"ט,	
נמחק	 האגודה	 רישום	 כי	 הודעה,	 בזה	 ניתנת	 	,16.3.2010
מספר	האגודות	השיתופיות	ומאותה	שעה	חדלה	האגודה	

מלשמש	כגוף	מאוגד.

א'	בניסן	התש"ע	)16	במרס	2010(
אורי זליגמן 	

רשם	האגודות	השיתופיות 	

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

ציידים - בשרים איכותיים בע"מ 
)ח"פ		51-331006-0(

)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	15.6.2010	בשעה	10.00,	רח'	צבי	הנחל	1,	אזור	
התעשייה	עמק	חפר,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															רועי ענבר,	מפרק

 וורלד גרופ תעשיות מתקדמות בע"מ 
)ח"פ		51-346886-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	15.6.2010	בשעה	10.00,	רח'	צבי	הנחל	1,	אזור	
התעשייה	עמק	חפר,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															רועי ענבר,	מפרק

 וורלד גרופ נדל"ן בע"מ 
)ח"פ		51-357804-7(

)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	15.6.2010	בשעה	10.00,	רח'	צבי	הנחל	1,	אזור	
התעשייה	עמק	חפר,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															רועי ענבר,	מפרק

 ס.ו.ד. אינטרנשיונל בע"מ 
)ח"פ		51-154521-2(

)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	16.6.2010	בשעה	11.00,	במשרד	עו"ד	גרנות	ושות',	
רח'	מנחם	בגין	7,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															נעה סידי,	עו"ד,	מפרקת

 רונעד החזקות )1992( בע"מ 
)ח"פ		51-1164759-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	17.6.2010	בשעה	10.00,	במשרד	עו"ד	גולדפרב,	לוי,	
ערן,	מאירי,	צפריר	ושות',	רח'	ויצמן	2,	תל	אביב,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

																																															חן דולב,	עו"ד,	מפרק

 ארטסטאר בע"מ 
)ח"פ		51-345473-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	17.6.2010	בשעה	12.00,	רח'	דרך	אבא	הלל	
כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 גן,	 רמת	 	,7
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															רותם שור,	עו"ד,	מפרק
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 צ.ב.ט.פ בע"מ 
)ח"פ		51-216984-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	17.6.2010	בשעה	17.00,	במשרד	עו"ד	טיראן	
סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 הרצליה,	 	,6 הפליטה	 רח'	שארית	 פרץ,	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

																																															טיראן פרץ,	עו"ד,	מפרק

 ישראל טראוול אקספרטס איי.טי.אי בע"מ 
)ח"פ		51-432880-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
החברה,	 במשרדי	 	,10.00 בשעה	 	20.6.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
רח'	בן	יהודה	29,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															גדעון טהלר,	מפרק

 קפה מסעדה מיומקא בע"מ 
)ח"פ		51-363540-9(

)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	
מיום	 ימים	 	30 או	 	,11.00 בשעה	 	20.6.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
פרסום	הודעה	זו,	רח'	פל–ים	15א,	חיפה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

ליעד ברילנשטיין,	עו"ד,	מפרק

שי פיצה בע"מ 
)ח"פ	51-282516-7(

)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	16.6.2010	בשעה	12.00,	ברח'	הר	הצופים	27,	
חולון,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אופיר בוטבול,	עו"ד,	מפרק

סטילוגרף בע"מ 
)ח"פ	51-252295-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	17.6.2010	בשעה	17.00,	ברח'	הסחלב	10ב,	נתניה,	
התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרקת,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

עדי בורוכוביץ'-שחר,	עו"ד,	מפרקת

אופק זהב בע"מ 
)ח"פ	51-348819-7(

)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	30	ימים	מיום	פרסום	הודעה	זו,	אצל	המפרק,	רח'	
ניר	צבי,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	 	,50 איתן	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אברהם רייטן,	מפרק

מפעלי פאל בע"מ 
)ח"פ	51-070190-7(

)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	
11.00,	ברח'	מלכי	ישראל	 20.6.2010	בשעה	 הנ"ל	תתכנס	ביום	
36,	ירושלים,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אליעזר רון,	מפרק

פ.א.ל. חברה לניהול ואחזקה בע"מ 
)ח"פ	51-064397-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
11.00,	ברח'	מלכי	ישראל	 20.6.2010	בשעה	 הנ"ל	תתכנס	ביום	
36,	ירושלים,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אליעזר רון,	מפרק
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מיגדלאור אופק נכסים בע"מ 
)ח"פ	51-387121-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	21.6.2010	בשעה	14.00,	אצל	חברת	השמירה	בע"מ,	
המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 תקוה,	 פתח	 	,14 רח'	שחם	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אברהם ויגננסקי,	מפרק

פניצאה בע"מ 
)ח"פ	51-121159-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	323	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפת	נושים	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	13.6.2010,	בשעה	16.00,	ברח'	יצחק	בן	צבי	12/71.	

חיים מושקוביץ,	דירקטור 	 	 	

אומיני שיווק ספורט בע"מ 
)ח"פ		51-222553-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
רח'	דניאל	 17.00,	אצל	המפרק,	 22.6.2010	בשעה	 ביום	 תתכנס	
פריש	3,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															שי מילוא,	עו"ד,	מפרק

 ג'ינג'י פוד בע"מ 
)ח"פ		51-219456-4(

)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	
3,	תל	 11.00,	ברח'	הברזל	 22.6.2010	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.

																																															יגאל וייס,	עו"ד,	מפרק

 נוף רעננה בע"מ 
)ח"פ		51-058652-2(

)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	
תל	 	,13 עובד	 בית	 ברח'	 	,14.00 בשעה	 	22.6.2010 ביום	 תתכנס	
אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

ישעיהו פרישקולניק,	רו"ח,	מפרק

א.ס. מוסא ובניו בע"מ
)ח"פ	51-407161-2(

)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	11.4.2010,		התקבלה	החלטה	
ת"ז	 מוסא,	 מודחי	 אלסייד	 ולמנות	את	 מרצון	 לפרק	את	החברה	
למפרק	 שבע,	 באר	 	,5558 ת"ד	 	,24/33 וולפסון	 מרח'	 	,52476470

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.

אלסייד מודחי מוסא,		מפרק

 א.ס. מוסא ובניו בע"מ 
)ח"פ		51-407161-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	22.6.2010	בשעה	16.00,	אצל	רו"ח	סגריר,	רח'	
סופי	של	המפרק,	 דוח	 24/33,	באר	שבע,	לשם	הגשת	 וולפסון	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אלסייד מודחי מוסא,	מפרק

 אמדר החזקות בע"מ 
)ח"פ		51-260811-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל
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תתכנס	ביום	22.8.2010	בשעה	10.00,	אצל	המפרק,	רח'	גליקסברג	
12,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.
																																															אמנון פתאל,	מפרק

ריו הולדינג )א.י.( בע"מ
)ח"פ	51-397289-3(

)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	11.4.2010,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אלון	ישראלי,	ת"ז	

029409018,	שד'	סמאטס	15,	תל	אביב	62009,	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.

אלון ישראלי,	מפרק

ריו הולדינג )א.י.( בע"מ 
)ח"פ	51-397289-3(

)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	22.6.2010	בשעה	11.00,	בשד'	סמאטס	15,	תל	
אביב	62009,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.
																																															אלון ישראלי,	מפרק

 אזובליו בע"מ 
)ח"פ		51-384145-2(

)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	23.6.2010	בשעה	11.00,	ברח'	נירים	1,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															רפאל אוזן,	מפרק

טל יהודה סוכנויות אופנה בע"מ 
)ח"פ		51-206436-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	

7,	רמת	 בגין	 11.00,	ברח'	מנחם	 23.6.2010	בשעה	 ביום	 תתכנס	
גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.
																																															נעה סידי,	עו"ד,	מפרקת

 פומקו חמרי יציקה בע"מ 
)ח"פ		51-028221-3(

)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	23.6.2010	בשעה	9.00,	אצל	המפרק,	עו"ד	שמואל	
16,	חיפה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	 יערות	 שני,	רח'	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															שמואל שני,	עו"ד,	מפרק

 לטרון אן.איי.סי.סי בע"מ 
)ח"פ		51-382970-5(

)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	
הנ"ל	תתכנס	ביום	24.6.2010	בשעה	14.00,	במשרדו	של	המפרק,	
ז'בוטינסקי	7,	מגדל	משה	אביב,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	 רח'	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

																																															אודי דורון,	עו"ד,	מפרק

 שיאא יעוץ ארגוני ושיווקי בע"מ 
)ח"פ		51-348578-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	24.6.2010	בשעה	10.00,	במשרד	עו"ד	יעקב	
לשם	 ירושלים,	 	,823 משרד	 כלל,	 מרכז	 	,97 יפו	 רח'	 אברהמס,	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

																																															רפי נחמני,	מפרק

 ממורי וורלד ישראל בע"מ 
)ח"פ		51-391910-0(

)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	
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הנ"ל	תתכנס	ביום	24.6.2010	בשעה	10.00,	במשרד	עו"ד	יעקב	
לשם	 ירושלים,	 	,823 משרד	 כלל,	 מרכז	 	,97 יפו	 רח'	 אברהמס,	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

																																															דניאל בוטבול,	מפרק

 מגה-טוס בע"מ 
)ח"פ		51-419804-3(

)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	24.6.2010	בשעה	10.00,	במשרד	עו"ד	יעקב	
לשם	 ירושלים,	 	,823 משרד	 כלל,	 מרכז	 	,97 יפו	 רח'	 אברהמס,	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.
																																															גלעד גורדון,	מפרק

 הופ-פארם בע"מ 
)ח"פ		51-241622-3(

)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	24.6.2010	בשעה	10.00,	במשרד	עו"ד	יעקב	
לשם	 ירושלים,	 	,823 משרד	 כלל,	 מרכז	 	,97 יפו	 רח'	 אברהמס,	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.
																																															מוטי כהן,	מפרק

 איזי אנד סמרט בע"מ 
)ח"פ		51-299287-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	26.6.2010	בשעה	10.00,	במשרד	עורכי	דין	יפה,	פונד	
ושות',	רח'	רמב"ן	31,	ירושלים,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

שנאור ז' )זלי( יפה,	עו"ד,	מפרק

 גורן מ.ו. בע"מ 
)ח"פ		51-374610-7(

)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	

התעשיה	 באזור	 	,10.00 בשעה	 	27.6.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
חדרה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															ניר גבאי,	עו"ד,	מפרק

 א.ג.מ. יועצים ומחקר בע"מ 
)ח"פ		51-082528-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
משה	 רח'	 המפרק,	 אצל	 	,10.00 בשעה	 	27.6.2010 ביום	 תתכנס	
סופי	של	המפרק,	המראה	 דוח	 רחובות,	לשם	הגשת	 	,20 חרש	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															דוד משאלי,	מפרק

 לוטקר, שטיין, טולדנו - ניהול ויעוץ בע"מ 
)ח"פ		51-192384-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	27.6.2010	בשעה	10.00,	אצל	המפרק,	רח'	הרב	
גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	 5,	רמת	 לנדרס	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															יואל טולדנו,	רו"ח,	מפרק

 ק.ל.ג. בי"ס להשכלה והשתלמות מקצועית בע"מ 
)ח"פ		51-124097-0(

)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	27.6.2010	בשעה	10.00,	ברח'	ויצמן	22,	תל	
אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															סמי בן חמו,	מפרק

 עו"ד ד"ר אליעזר בן שלמה בע"מ 
)ח"פ		51-355174-7(

)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	
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רח'	 המפרקת,	 אצל	 	,9.00 בשעה	 	27.6.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
כנפי	נשרים	24,	ירושלים,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															רות רסקין,	עו"ד,	מפרקת

 אינסייטס שיווק פיננסים בע"מ 
)ח"פ		51-389955-9(

)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	
דין	 עורכי	 במשרד	 	,9.30 בשעה	 	28.6.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
אברמוביץ-	איזרדל	ושות',	רח'	יגאל	אלון	65,	תל	אביב,	לשם	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.							

																																															ארז שפירא,	עו"ד,	מפרק

 בידרמן אחזקות בע"מ 
)ח"פ		51-389751-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
דין	 עורכי	 במשרד	 	,9.00 בשעה	 	28.6.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
לשם	 אביב,	 תל	 	,65 אלון	 יגאל	 רח'	 ושות',	 אברמוביץ-איזרדל	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

																																															ארז שפירא,	עו"ד,	מפרק

 אס.אר.וי. שירותי וידאו ועריכה בע"מ 
)ח"פ		51-222919-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	28.6.2010	בשעה	10.00,	במשרד	החברה,	רח'	גורדון	
25,	פתח	תקוה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקים,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															רמי לוי,	מפרק

 ישראל גלבורט בע"מ 
)ח"פ		51-008225-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	

הנ"ל	תתכנס	ביום	28.6.2010	בשעה	10.00,	ברח'	תובל	11,	רמת	
התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 גן,	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															אבי שץ,	מפרק

 אחד פלוס אחד הייטק בע"מ 
)ח"פ		51-242546-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	30.6.2010	בשעה	16.00,	ברח'	המרד	29,	תל	
אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															שלי נחום,	עו"ד,	מפרק

 כמטרוניקס בע"מ 
)ח"פ		51-109355-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	30.6.2010	בשעה	11.00,	במשרד	עו"ד	באום,	
הנגבי	ושות',	רח'	החשמונאים	107,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	
ומה	נעשה	 סופי	של	המפרקת,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

רויטל חסידיאן,	עו"ד,	מפרקת

אורי ימין בע"מ 
)ח"פ		51-216611-7(

)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	
	,26 יפה	 16.00,	ברח'	הלל	 30.6.2010	בשעה	 ביום	 הנ"ל	תתכנס	
חדרה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															אורי ימין,	מפרק

 קירור מזון עתלית בע"מ 
)ח"פ		51-317541-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
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תתכנס	ביום	30.6.2010	בשעה	9.00,	אצל	המפרק,	דרך	מנחם	בגין	
52,	מגדל	סונול,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															דורון אלקיים,	מפרק

פרסומונית פרסום ושילוט בתנועה בע"מ 
)ח"פ		51-387400-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	30.6.2010	בשעה	10.00,	אצל	המפרק,	רח'	הרב	
נריה	6,	ראשון	לציון,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															שרון טל,	עו"ד,	מפרק

 יושפה-שר אדריכלים בוני ערים בע"מ 
)ח"פ	51-224892-3(

)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	30.6.2010	בשעה	10.00,	ברח'	טופז	22,	קיסריה,	לשם	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

																																															שר אבנר,	מפרק

 יוני קרגו בע"מ 
)ח"פ		51-196443-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	30.6.2010	בשעה	17.00,	ברח'	תובל	11,	רמת	
גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															אפרת בוסני,	מפרקת

 שנת השבע בע"מ 
)ח"פ		51-302511-4(

)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	1.7.2010	בשעה	11.00,	במשרד	עו"ד	גוטליב-

פרדלסקי,	רח'	ז'בוטינסקי	168,	בני	ברק,	לשם	הגשת	דוח	סופי	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

																																															חיים קנרק,	מפרק

 אור לד בע"מ 
)ח"פ		51-390519-0(

)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	1.7.2010	בשעה	9.00,	במשרדו	של	המפרק,	
דוח	 הגשת	 לשם	 אביב,	 תל	 סונול,	 מגדל	 	,52 בגין	 מנחם	 דרך	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

דורון אלקיים,	עו"ד,	מפרק

 אשאר חב' למסחר בע"מ 
)ח"פ		51-045519-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	1.7.2010	בשעה	9.00,	אצל	המפרק,	רח'	הרכבת	28,	
כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 אביב,	 תל	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															ארז גבאי,	עו"'ד,	מפרק

 י.ד. פתל בנין ופיתוח בע"מ 
)ח"פ		51-273663-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	1.7.2010	בשעה	13.00,	רח'	הגדוד	העברי	17,	אשקלון,	
לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

																																															טמיר כרמי,	עו"ד,	מפרק

 גוש 6758 חלקה 42 בחולון בע"מ 
)ח"פ		51-033295-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
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תתכנס	ביום	1.7.2010	בשעה	10.00,	במשרדי	בא	כוח	החברה,	
המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 גן,	 רמת	 	,59 ביאליק	 רח'	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															אהרון שמש,	מפרק

 קו היין בע"מ 
)ח"פ		51-281859-2(

)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	1.7.2010	בשעה	10.00,	במשרד	עו"ד	שי	הראל,	רח'	
המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 אביב,	 תל	 	,242 יהודה	 בן	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															שי הראל,	עו"ד
בא	כוח	החברה

בוסיאן בע"מ 
)ח"פ		51-276758-3(

)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	
דבי	 עו"ד	 במשרד	 	,11.00 בשעה	 	1.7.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
גל–און	אהרונוב,	דיזנגוף	סנטר	מגדל	על,	קומה	22,	דיזנגוף	55,	
כיצד	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 אביב,	לשם	הגשת	 תל	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

מאי קאוון גלדיס צ'אנג,	מפרקת

 בן בי.אן.אר - השקעות בע"מ 
)ח"פ		51-409730-2(

)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	1.7.2010	בשעה	17.00,	ברח'	ז'בוטינסקי	155,	רמת	
התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 גן,	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															יעקב נגר,	מפרק

 ת"א-עקבה מסוף מטען אוירי בע"מ 
)ח"פ		51-410765-5(

)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	
הנ"ל	תתכנס	ביום	3.7.2010	בשעה	10.00,	ברח'	אבא	הלל	סילבר	
1,	לוד,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אילן אהרוני,	עו"ד,	מפרק

אגרילוב בע"מ 
)ח"פ		51-355955-9(

)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	
	,4 השילוח	 ברח'	 	,15.00 בשעה	 	4.7.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
פתח	תקוה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

שלומית ברוט,	עו"ד,	מפרקת

 אלית שרותי הובלה בע"מ 
)ח"פ		51-270458-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	4.7.2010	בשעה	10.00,	אצל	המפרק,	רח'	הציונות	
המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 אשקלון,	 	,78/16
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															דוד ארביב,	מפרק

 גלובל אפיירס בע"מ 
)ח"פ		51-245172-5(

)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	
הנ"ל	תתכנס	ביום	4.7.2010	בשעה	10.00,	אצל	המפרק,	רח'	כוכב	
הים	28,	חופית,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

בלפור קדראי,	מפרק


