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הודעה על הרשאה
לפי	חוק	נכסי	המדינה,	התשי"א-1951

6)א(	לחוק	נכסי	המדינה,	התשי"א-11951	 בהתאם	לסעיף	 	.1
)להלן	-	החוק(,	להרשות	את	כל		אחד	מנושאי		המשרות	
את	 לייצג	 להלן,	 המפורטים	 ובצה"ל,	 הביטחון	 במשרד	
הממשלה	בכל	עסקה	מהעסקאות	שמדובר	בהן	בסעיפים	4	
ו–5	לחוק,	למעט	עסקאות	במקרקעין,		שבתחום		הפעילות	
עד	 המורשה,	 של	 ותפקידו	 וצה"ל	 הביטחון	 משרד	 של	
לסכום	הנקוב	לצד	כל	אחד	מהם,	ולחתום	בשם	המדינה		

על		המסמכים	הנוגעים	לעסקאות	האמורות:

כללי א.	

בלא	 	- המשרד	 חשב	 עם	 יחד	 הכללי	 המנהל	 	.1
הגבלת	סכום.

המשנה		למנהל	הכללי	יחד	עם	חשב	המשרד		 	.2
או	סגנו,		לגבי		עסקאות	ההוצאה	לאור	או		לגבי	
עסקאות		ארכיון		צה"ל	ומערכת	הביטחון	-	עד	
	- )להלן	 חדשים	 שקלים	 	3,500,000 של	 לסכום	

ש"ח(.

אנוש	 משאבי	 אגף	 וראש	 הכללי	 המנהל	 סגן	 	.3
)להלן	-	אמ"א(	יחד	עם	חשב	המשרד	או	סגנו,		
לגבי	הסכמי	עבודה	עם	עובדים	אזרחיים	במשרד	

הביטחון	או	בצה"ל	-	בלא	הגבלת	סכום.

סגן	המנהל	הכללי		וראש		אמ"א	יחד	עם	חשב		 	.4
סמך,	 יחידת	 מנהל	 עם	 ויחד	 סגנו	 או	 המשרד	
לגבי	הסכמי	עבודה		עם	עובדים	ביחידת	הסמך	

-	בלא	הגבלת	סכום.

אגף הכספים ב.	

באגף	 חטיבה	 ראש	 עם	 יחד	 סגנו	 או	 המשרד	 חשב	 	
או	 מיוחדים	 לתפקידים	 החשב	 עוזר	 עם	 או	 הכספים	
עם	ראש	היחידה	לנושאים	כלכליים	-	עד	לסכום	של	

3,360,000	ש"ח.

ראש אגף ביטחוני חברתי ג.	

המשרד	 חשב	 עם	 יחד	 חברתי	 הביטחוני	 האגף	 ראש	 	
או		סגנו,	לגבי	חוזי	השאלת		חיילים		לגופים	אזרחיים	

-	עד	לסכום	של	3,360,000	ש"ח.

ראש אגף מחשוב ומערכות מידע לניהול )מל"ן( ד.	

ראש	אגף		מל"ן	יחד	עם	חשב	המשרד	או		סגנו,	לגבי		 	
מתן	שירותי	מחשב	ומערכות	מידע	-	עד	לסכום	של	

3,360,000	ש"ח.

משב"ח ה.	

מנהל	משב"ח	יחד	עם	חשב	המשרד	או	סגנו	או	 	.1
ראש	חטיבת	חשבונאות	באגף	הכספים	או	סגן	
לסכום		 עד	 	- משב"ח	 וחשב	 ומינהל	 לכלכלה	

של	1,000,000	ש"ח.

חשב	 עם	 יחד	 במשב"ח	 הרכשה	 יחידת	 ראש	 	.2
חשבונאות	 חטיבת	 ראש	 או	 סגנו	 או	 המשרד	
באגף	 מערכה	 ראש	 או	 הכספים	 באגף	
הכספים	 באגף	 מחלקה	 מנהל	 או	 הכספים	
משב"ח	 וחשב	 ומנהל	 לכלכלה	 סגן	 	או	

-	עד	לסכום	של	85,000.

חשב	 עם	 יחד	 במשב"ח	 הרכשה	 מדור	 ראש	 	.3
חשבונאות	 חטיבת	 ראש	 או	 סגנו	 או	 המשרד	
באגף	הכספים	או	ראש		מערכה	באגף	הכספים	
אחראי	 או	 הכספים	 באגף	 מחלקה	 מנהל	 או	
חשבונות	באגף	הכספים	או	סגן	לכלכלה		ומינהל		

וחשב	משב"ח	-	עד		לסכום		של	35,000	ש"ח.

עסקאות בארץ ו.	

ההרכשה	 מינהל	 וראש	 הכללי	 המנהל	 סגן	 	.1
והייצור	)להלן	-	מנה"ר(	או	סגן	המנהל	הכללי	
וראש	אגף	מבצעים	לוגיסטיים	ונכסים	)להלן	-	
אמו"ן(	או	ראש	המינהל	למחקר	ופיתוח	אמצעי	
לחימה	ותשתית	)להלן	-	מפא"ת(	או		ראש	אגף	
)להלן	 מיוחדים	 אמצעים	 על	 הממונה	 או	 בינוי	
עד		 	- סגנו	 או	 יחד	עם	חשב	המשרד	 -	אמ"מ(	

לסכום	של	3,360,000	ש"ח.

ראש	אגף	אמ"מ	או	סגן	בכיר	לראש	אגף	בינוי	 	.2
יחד	עם	חשב	המשרד	או	סגנו	או	ראש		חטיבת	
של	 לסכום	 עד	 	- הכספים	 באגף	 חשבונאות	

2,400,000	ש"ח.

סגן	 או	 בינוי	 אגף	 ראש	 סגן	 או	 מנה"ר	 ראש	 סגן	 	.3
בכיר	לראש	אמו"ן	או	ראש	היחידה		להתקשרויות	
מידענות	ובקרה	במפא"ת	או	ראש	מינהלה	יחד	עם	
חשב	המשרד	או	סגנו	או	ראש	חטיבת	חשבונאות	

באגף	הכספים	-	עד	לסכום	של	1,440,000	ש"ח.

ראש	האגף	לסיוע	ויצוא	ביטחוני	)להלן	-	סיב"ט(	 	.4
או	ראש	חטיבה/יחידה	במנה"ר	או		ראש	חטיבה/
יחידה	באמו"ן	או	ראש	חטיבה/יחידה	במפא"ת	או	
ראש	חטיבה/יחידה	באגף	בינוי	או	ראש		חטיבה/
יחידה	במינהלה	או	מנהל	מחוז	באגף	בינוי	או	סגן	
ראש	היחידה	לתחשיבים	והתקשרויות	באגף	בינוי	
חטיבת	 ראש	 או	 סגנו	 או	 עם	חשב	המשרד	 יחד	
חשבונאות	באגף	הכספים	או	ראש		מערכה		באגף		

הכספים	-	עד	לסכום	של	1,000,000	ש"ח.

סגן	המנהל	הכללי	וראש	אמ"א	או	הסגן	הבכיר	 	.5
לראש	סיב"ט	או	סגן	ראש	סיב"ט	וראש	היחידה		
באגף		 מחוז	 מנהל	 סגן	 או	 למכירות	 הארצית	
בינוי	או	מנהל	חטיבת	בינוי	במחוז	באגף	בינוי	
יחד	עם	חשב	המשרד	או	סגנו	או	ראש	חטיבת		
חשבונאות	באגף	הכספים	או	ראש	מערכה	באגף	

הכספים	-	עד	לסכום	של	780,000	ש"ח.

ראש	אגף		שיקום		נכים	או		ראש		אגף		משפחות	 	.6
והנצחה	או	סגן	ראש	היחידה	הארצית		למכירות	
בסיב"ט	או	ראש	מערכה	במנה"ר	או	ראש		מערכה	
באמו"ן	או	ראש	מערכה	במינהלה	או	ראש		תחום	
ראש	 או	 באגף	אמ"מ	 ראש	מערכה	 או	 	 במנה"ר	
תחום	באגף	אמ"מ	או	ראש	תחום	באמו"ן	או	ראש	
תחום	במפא"ת	או		ראש	תחום	בסיב"ט	או	ראש	
שלוחה	במנה"ר	או	ראש	שלוחה	באמו"ן	או	סגן	
ראש	אמ"א	או		סגן		ראש		מינהלה	או	ראש	יחידת	
ההדרכה	באמ"א		יחד		עם	חשב	המשרד	או	סגנו	
או	 הכספים	 באגף	 חשבונאות	 	 חטיבת	 ראש	 או	
מחלקה	 מנהל	 או	 הכספים	 באגף	 מערכה	 ראש	

באגף	הכספים	-	עד	לסכום	של	500,000	ש"ח.

	 ____________
1		ס"ח	התשי"א,	עמ'	52.
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ראש		אגף		מל"ן	או	מנהל	הקרן		וראש		היחידה	 	.7
לחיילים	משוחררים	)להלן	-	חיימ"ש(	או	מנהל	
ההוצאה	לאור	או	מנהל	מחלקה	במנה"ר	או	מנהל	
מחלקה	באמו"ן	או	עוזר	בכיר	להתקשרויות	באגף	
מנהל	 או	 אמ"מ	 באגף	 מחלקה	 מנהל	 או	 אמ"מ	
להתקשרויות	 בכיר	 עוזר	 או	 במינהלה	 מחלקה	
במפא"ת	או	כלכלן		בכיר	להתקשרויות	במפא"ת	
או	עוזר	בכיר	להתקשרויות	במינהלה	או	כלכלן	
ראש	 סגן	 או	 במינהלה	 להתקשרויות	 בכיר	
שלוחת		מע"ן	באמו"ן	יחד	עם	חשב	המשרד	או	
סגנו	או		ראש	חטיבת		חשבונאות		באגף	הכספים	
או	ראש		מערכה	באגף	הכספים	או	מנהל	מחלקה	

באגף	הכספים	-	עד	לסכום	של	310,000	ש"ח.

סגן		בכיר		לראש		אגף	מל"ן		או		ראש		היחידה	 	.8
או	 נכים	 שיקום	 באגף	 והתקשרויות	 לתקציבים	
ראש	היחידה		לשירותי		מנהל		באמ"א	או		ראש		
משפחות	 באגף	 והתקשרויות	 תקציבים	 תחום	
מנהל	 ושירותי	 לתיאום	 בכיר	 עוזר	 או	 והנצחה	
בחיימ"ש	או	עוזר	בכיר	לתכנון	כוח	אדם	וניידות		
עובדים	באמ"א		או		מפקח	בינוי	ארצי	באמו"ן	
ביחד	עם	חשב	המשרד		או	סגנו	או	ראש	חטיבת		
מערכה	 ראש	 או	 	 הכספים	 	 באגף	 חשבונאות	
באגף	הכספים		או	מנהל		מחלקה		באגף	הכספים	
או	אחראי	חשבונות	באגף	הכספים	-	עד	לסכום	

של	170,000	ש"ח.

ראש	אגף	ביטחוני	חברתי	או	מנהל	ארכיון		צה"ל	 	.9
ומערכת	הביטחון	או	מנהל	יחידת	המוזאונים	או	
	מנהל	 סגן	 	 או	 	 מל"ן	 אגף	 	ראש	 סגן	 	 או	 	 סגנו	
לתחבורה	 החטיבה	 ראש	 או	 לאור	 ההוצאה	
באמו"ן	או	מנהל	מחלקה	בחטיבת	תביעות	וביטוח	
באמו"ן	או	מנהל	מחלקה	באגף	משפחות	והנצחה	
או	מנהל	מחלקת	חוזים	באגף	בינוי	או	ראש	תחום	
בהוצאה	לאור	או	הממונה	על	תנאי	שירות	בחו"ל	
ציוד	 ולמכירת	 לשיווק	 בכיר	 עוזר	 או	 באמ"א	
ופרסום	 שיווק	 לשירותי	 בכיר	 	 עוזר	 או	 בסיב"ט	
בסיב"ט		או	מפקח	בינוי	עצמאי	באמו"ן	או	ראש	
מחלק	באמו"ן	או		ראש		מחלק		במינהלה	או		סגן		
ראש		יחידת	ההדרכה	באמ"א	או	אחראי	לתכנון	
קשר	באמו"ן	או	ראש	תחום	כלכלה	והתקשרויות	
ביחידה		לתקציבים	והתקשרויות	באגף		שיקום		
נכים	או		ראש	תחום	הרכשת	שירותים	רפואיים	
שיקום	 באגף	 והתקשרויות	 לתקציבים	 	 ביחידה	
ראש	 או	 סגנו	 או	 המשרד	 חשב	 	 עם	 יחד	 נכים	
חטיבת	חשבונאות	באגף	הכספים	או	ראש	מערכה	
באגף	הכספים	או	מנהל	מחלקה		באגף	הכספים	
או	אחראי	חשבונות	באגף	הכספים	-	עד	לסכום	

של	85,000	ש"ח.

ראש	תחום	מנהל	ואמרכלות	בסיב"ט	או		אחראי	 	.10
לתביעות	באמו"ן	או	אחראי	לביטוח	באמו"ן		או	
לתנאי	 	 בכיר	 עוזר	 או	 	 באמו"ן	 אירוח	 אחראי	
שירות		בחו"ל		באמ"א	יחד	עם	חשב		המשרד	או	
סגנו	או	ראש	חטיבת	חשבונאות	באגף	הכספים	
מנהל	 או	 הכספים	 באגף	 מערכה	 	 ראש	 או	
חשבונות	 אחראי	 או	 הכספים	 באגף	 מחלקה	
באגף	הכספים	או	רכז	חשבונות		באגף	הכספים	

-	עד	לסכום	של		35,000	ש"ח.

רכישות על ידי קציני צה"ל ז.	

קצין	בצה"ל	אשר	קיבל	מינוי	של	קניין	לעבודות	 	.1
בינוי		מהמנהל		הכללי	יחד	עם	חשב	המשרד		
קיבל	 אשר	 בצה"ל	 תקציבים	 קצין	 או	 סגנו	 או	
מחשב	 תקציבי	 לפיקוח	 אחראי	 של	 מינוי	
תוצאות	 פי	 על	 בינוי	 עבודות	 לגבי	 המשרד,	
מכרז	שנערך	בידי	משרד	הביטחון	-	עד	לסכום	

של	20,000	ש"ח.

א'	 קניין	 של	 מינוי	 קיבל	 אשר	 בצה"ל	 קצין	 	.2
מהמנהל	הכללי	יחד	עם	חשב	המשרד	או	סגנו	
או	קצין	תקציבים	בצה"ל	אשר	קיבל	מינוי	של	
עד		 	- המשרד	 מחשב	 תקציבי	 לפיקוח	 אחראי	

לסכום		של	10,000	ש"ח.

ב'	 קניין	 של	 מינוי	 קיבל	 אשר	 בצה"ל	 קצין	 	.3
מהמנהל	הכללי	יחד	עם	חשב	המשרד	או	סגנו	
או	קצין	תקציבים	בצה"ל	אשר	קיבל	מינוי	של	
עד		 	- המשרד	 מחשב	 תקציבי	 לפיקוח	 אחראי	

לסכום	של	7,500	ש"ח.

ג'	 קניין	 של	 מינוי	 קיבל	 אשר	 	 בצה"ל	 קצין	 	.4
מהמנהל	הכללי	יחד	עם	חשב	המשרד	או	סגנו	
או	קצין	תקציבים	בצה"ל	אשר	קיבל	מינוי	של	
אחראי	לפיקוח	תקציבי		מחשב	המשרד	-	עד		

לסכום	של	4,000	ש"ח.

הרשאות משלחת משרד הביטחון )להלן - משהב"ט(  ח.	
בניו יורק )מש"ן(

ראש		מש"ן	)רמש"ן(	יחד	עם	חשב	המשרד	או	 	.1
חשב	מש"ן	-	בלא	הגבלת	סכום.

סגן	ראש	מש"ן	)סרמש"ן(	יחד	עם	חשב	המשרד	 	.2
או	חשב		מש"ן	-	עד	לסכום	של	2,000,000	דולר		

של	ארה"ב.

לכוח		 היחידה	 מנהל	 או	 הרכשה	 יחידת	 מנהל	 	.3
אדם	או	מנהל	היחידה	לתובלה	ושינוע	או	מנהל	
היחידה	למערכות	מידע	יחד	עם	חשב	המשרד	
או	סגנו		או		חשב		מש"ן	או	סגן	חשב	מש"ן	-	עד	

לסכום	של	100,000	דולר	של	ארה"ב.

מנהל	מחלקה	ביחידת	הרכשה	או	ביחידת	כוח	 	.4
אדם	ומשק	או	ביחידה	לתובלה	ושינוע	ביחד	עם		
חשב	המשרד	או	סגנו	או	חשב	מש"ן	או	סגן	חשב	
מש"ן	או		הממונה		על	מאשרי	החשבונות	במש"ן	

-	עד	לסכום	של	15,000	דולר	של	ארה"ב.

הרשאות משלחת משהב"ט בפריס ט.	

ראש		משלחת	משהב"ט	בפריס	יחד	עם		חשב	 	.1
המשרד	או	חשב		המשלחת	-	עד		לסכום			של	

10,000,000	דולר	של	ארה"ב.

מנהל	הרכשה	במשלחת	משרד	הביטחון	בפריס	 	.2
יחד	עם	חשב	המשרד	או	סגנו	או	חשב	המשלחת	

-	עד	לסכום	של	250,000	דולר	של	ארה"ב.

הרשאות משלחת משהב"ט בברלין י.	

יחד	עם	חשב	 ראש		משלחת	משהב"ט	בברלין	 	.1
המשרד	או	חשב		המשלחת		-		עד	סכום	של	

10,000,000	דולר	של	ארה"ב.
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בברלין	 משהב"ט	 במשלחת	 ההרכשה	 מנהל	 	.2
חשב	 או	 סגנו	 או	 המשרד	 חשב	 עם	 	 ביחד	
של	 דולר	 	500,000 של	 לסכום	 עד	 	- המשלחת	

ארה"ב.

יחד	 בברלין	 במשלחת	משהב"ט	 לרכישות	 עוזר	 	.3
עם	חשב	המשרד	או	סגנו	או	חשב	המשלחת	-	

עד	לסכום	10,000	דולר	של	ארה"ב.

הרשאות משלחות אחרות של משהב"ט יא.	

ראש		משלחת	משהב"ט	יחד	עם	חשב		המשרד	או	סגנו	 	
או	ממונה	על	כספים	ומינהלה	במשלחת	-	עד	לסכום	

של	100,000	דולר	של	ארה"ב.

הרשאות סיב"ט לגבי עסקאות מכר או יצוא יב.	

ראש	 או	 המשרד	 חשב	 עם	 יחד	 סיב"ט	 ראש	 	.1
היחידה	לחשבות	סיב"ט	ומפא"ת	באגף	הכספים	
-	עד	לסכום	של	2,400,000	ש"ח	ולעסקאות	יצוא	

-	עד	לסכום	של	1,000,000	דולר	של	ארה"ב.

הסגן	הבכיר	לראש	סיב"ט	או	סגן		ראש		סיב"ט	 	.2
וראש	היחידה	הארצית	למכירות	יחד	עם		חשב	
לחשבות		 היחידה	 ראש	 או	 סגנו	 או	 	 המשרד	
סיב"ט	ומפא"ת	באגף	הכספים	-	עד	לסכום	של	
1,440,000	ש"ח		ולעסקאות	יצוא	-	עד	לסכום	של		

500,000	דולר	של	ארה"ב.

עם	 יחד	 למכירות	 הארצית	 היחידה	 ראש	 סגן	 	.3
חשב	המשרד	או	סגנו	או	ראש	מערכת	חשבונות		
סיב"ט	באגף		הכספים	-	עד	לסכום	של	1,000,000		
ש"ח	ולעסקאות		יצוא	-	עד	לסכום	של	300,000		

דולר	של	ארה"ב.

ראש		 או	 יבשה	 בתחום	 מכירות	 תחום	 	 ראש	 	.4
תחום	מכירות		בתחום		אויר-ים	או	ראש	תחום		
ביחידה			 ואופטרוניקה	 קשר	 בתחום	 מכירות	
הארצית	למכירות	יחד	עם	חשב	המשרד	או	סגנו	
או	מנהל	מחלקת	חשבונות	סיב"ט	באגף	הכספים	
-	עד	לסכום	של	500,000	ש"ח	ולעסקאות	יצוא	

-	עד	לסכום	של	100,000	דולר	של	ארה"ב.

עוזר	בכיר	לשיווק	ומכירת	ציוד	בתחום	יבשה	 	.5
בתחום	 ציוד	 ומכירת	 לשיווק	 בכיר	 עוזר	 או	
ציוד	 ומכירת	 לשיווק	 בכיר	 עוזר	 או	 אוויר-ים	
הארצית	 ביחידה	 	 ואופטרוניקה	 קשר	 בתחום	
או	 סגנו	 או	 המשרד	 	 חשב	 עם	 יחד	 למכירות	
למכירות	 הארצית	 היחידה	 חשבות	 אחראי	
באגף	הכספים	-	עד	לסכום		של	310,000	ש"ח		
ולעסקאות	יצוא	-	עד	לסכום	של	50,000	דולר	

של	ארה"ב.

ראש	תחום	שירותי	שיווק	ופרסום	יחד	עם	חשב	 	.6
היחידה	 חשבות	 אחראי	 או	 סגנו	 או	 המשרד	
מנהל	 או	 הכספים	 באגף	 	 למכירות	 הארצית	
מחלקת	חשבונות	סיב"ט		באגף		הכספים	-	עד	
לסכום	של		170,000	ש"ח		ולעסקאות		יצוא	-	

עד	לסכום		של		40,000	דולר	של	ארה"ב.

עוזר	בכיר	לשירותי	שיווק	ופרסום	יחד	עם	חשב	 	.7
ביחידה	 חשבות	 אחראי	 או	 סגנו	 או	 המשרד	
מנהל	 או	 הכספים	 באגף	 	 למכירות	 הארצית	
מחלקת	חשבונות	באגף	הכספים	-	עד		לסכום		

של		85,000		ש"ח	ולעסקאות	יצוא	-	עד	לסכום	
של	10,000	דולר	של	ארה"ב.

רשות מעברים יבשתיים משהב"ט )להלן  - הרשות( יג.	

מנהל	הרשות	יחד	עם	ראש	אגף	הכספים	)להלן	 	.1
-	אכ"ס(	וחשב	המשרד	או	סגנו	או	ראש	חטיבת	
חשבונאות	באגף	הכספים	או	חשב	הרשות	-	עד	

לסכום	של	1,000,000	ש"ח.

סגן	מנהל	הרשות	יחד	עם	ראש	אכ"ס	וחשב	המשרד	 	.2
או		סגנו	או	ראש	חטיבת	חשבונאות	באגף	הכספים	
או	ראש		מערכה	באגף	הכספים	או	מנהל		מחלקה	
באגף	הכספים	או	חשב	הרשות	-	עד	לסכום	85,000	

ש"ח.

נקודת	 או	מנהל	 	 	מנהל	מסוף	 או	 	מעבר	 מנהל	 	.3
או	 המשרד	 וחשב	 אכ"ס	 ראש	 עם	 יחד	 ביקורת	
סגנו	או		ראש	חטיבת	חשבונאות	באגף	הכספים	
או	ראש	מערכה	באגף	הכספים	או	מנהל		מחלקה	
באגף	הכספים	או	אחראי	חשבונות	באגף	הכספים	

או	חשב	הרשות	-	עד	לסכום	35,000	ש"ח.

יחידת הסמך "מפצח" )להלן - היחידה( יד.	

ראש	היחידה	יחד	עם	ראש	אכ"ס	וחשב	המשרד	 	.1
או	סגנו		או	ראש	חטיבת	חשבונאות	באגף	הכספים	

או	חשב	"מפצ"ח"	-	עד	לסכום	1,000,000	ש"ח.

יחד	 ומינהל	ביחידה	 ראש	שטח	הרכשה	תקציב	 	.2
סגנו	או	ראש	 וחשב	המשרד	או	 עם	ראש	אכ"ס	
ראש		 או	 הכספים	 באגף	 חשבונאות	 חטיבת	
מערכה		באגף	הכספים		או		מנהל	מחלקה	באגף	
הכספים	או	חשב	היחידה	-	עד	לסכום	של	85,000	

ש"ח.

אכ"ס	 ראש	 עם	 יחד	 ביחידה	 רכש	 מדור	 ראש	 	.3
חטיבת	 ראש	 או	 סגנו	 או	 המשרד	 וחשב	
מערכה	 ראש	 או	 	 הכספים	 באגף	 	 חשבונאות	
באגף	הכספים	או	מנהל	מחלקה		באגף		הכספים	
או	אחראי	חשבונות		באגף	הכספים		או	חשב	

היחידה	-	עד	לסכום	של	35,000	ש"ח.

הרשאות לעסקאות מקרקעין 	.2

התשי"א-1951	 המדינה,	 נכסי	 לחוק	 6)א(	 לסעיף	 בהתאם	 	
המשרות	 מנושאי	 אחד	 כל	 את	 להרשות	 החוק(,	 	- )להלן	
הממשלה	 את	 לייצג	 להלן,	 המפורטים	 הביטחון,	 במשרד	
בכל		עסקה	במקרקעין	מהעסקאות	שמדובר	בהן	בסעיפים	
4	ו–5	לחוק,	שבתחום	הפעילות	של	משרד	הביטחון	וצה"ל	
אחד		 כל	 לצד	 הנקוב	 לסכום	 עד	 המורשה,	 של	 ותפקידו	
הנוגעים	 המסמכים	 על	 המדינה	 בשם	 ולחתום	 מהם,	

לעסקאות	האמורות:

המנהל	הכללי	יחד	עם	חשב	המשרד	-	בלא	הגבלת	 א.	
סכום.

סגן	המנהל	הכללי	וראש	אמו"ן	יחד	עם	ראש	חטיבת	 ב.	
נכסים	ופינוי		מחנות		צה"ל		באמו"ן		)להלן	-	חטיבת	
נכסים(		ויחד	עם	חשב	המשרד	או	סגנו	-	עד	לסכום	

של	2,400,000	ש"ח.

סגן		בכיר		לראש	אמו"ן	וראש		יחידות	המינהל	יחד	 ג.	
או	 המשרד	 חשב	 עם	 ויחד	 נכסים	 חטיבת	 ראש	 עם	
באגף	 ואמו"ן	 בינוי	 חטיבת	חשבונאות	 ראש	 או	 סגנו	

הכספים	-	עד	לסכום	של	1,440,000	ש"ח.
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ראש	 או	 מערכה	 ראש	 עם	 יחד	 נכסים	 חטיבת	 ראש	 ד.	
תחום		או	ראש	יחידה	בחטיבת	נכסים	ויחד		עם	חשב		
המשרד	או	סגנו		או	ראש		מערכה	באגף	הכספים	-	עד	

לסכום	של	1,000,000	ש"ח.

ראש		מערכה	או	ראש	יחידה	או	ראש	תחום	בחטיבת	 ה.	
ויחד	 נכסים	 	 יחד	עם	מנהל	מחלקה	בחטיבת	 נכסים	
באגף	 מערכה	 ראש	 או	 סגנו	 או	 המשרד	 חשב	 עם	
הכספים		או	מנהל	מחלקת	חשבונות		באגף	הכספים	

-	עד	לסכום	של	500,000	ש"ח.

מנהל	מחלקה	בחטיבת	נכסים	יחד	עם	חשב	המשרד	 ו.	
מנהל	 	 או	 הכספים	 באגף	 מערכה	 ראש	 או	 סגנו	 	 או	
מחלקת		חשבונות		באגף	הכספים	-	עד	לסכום		של	

310,000	ש"ח.

הביטחון במשרד	 משרה	 לנושאי	 הקודמות	 ההרשאות	 	.3	
וצה"ל	-	בטלות.

ה'	בשבט	התש"ע	)20	בינואר	2010(
)חמ	5-9(

				צבי האוזר 	 	 	
מזכיר	הממשלה 	 	  

 הודעה על מינוי נציב שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות

לפי	חוק	שוויון	זכויות	לאנשים	עם	מוגבלות,	התשנ"ח-1998

זכויות	לאנשים	 23	לחוק	שוויון	 מודיעים	בזה,	לפי	סעיף	
עם	מוגבלות,	התשנ"ח-11998	)להלן	-	החוק(,	כי	על	פי	הוראות	
סעיף	22)א(	לחוק,	ולאחר	התייעצות	עם	שר	המשפטים	ועם	שר	
אחיה	 את	 הממשלה	 מינתה	 החברתיים,	 והשירותים	 הרווחה	

קמארה	לנציב	שוויון	זכויות	לאנשים	עם	מוגבלות.

תוקף	המינוי	לשש	שנים.

ה'	בשבט	התש"ע	)20	בינואר	2010(
)חמ	3-3036(

				צבי האוזר 	 	 	
מזכיר	הממשלה 	  ____________

1		ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	152.

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי	חוק	בתי	המשפט	]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-1984

משולב[,	 ]נוסח	 המשפט	 בתי	 לחוק	 	22 לסעיף	 בהתאם	
התשמ"ד-11984,	אני	מודיע	על	גמר	כהונתו	של	עוני	חבש,	סגן	
י'	בטבת	התש"ע	 ביום	 בירושלים,	 בית	המשפט	המחוזי	 נשיא	

)27	בדצמבר	2009(	עקב	פרישתו	לגמלאות.

ד'	בשבט	התש"ע	)19	בינואר	2010(
)חמ	3-60(

				יעקב נאמן 	 	 	
		שר	המשפטים 	  ____________

1		ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198.

הודעה על הפסקת כהונה
לפי	חוק	בית	הדין	לעבודה,	התשכ"ט-1969

התשכ"ט- לעבודה,	 הדין	 בית	 לחוק	 	13 לסעיף	 בהתאם	
ת"ז	 מאיר,	 עזרא	 של	 כהונתם	 הפסקת	 על	 מודיע	 אני	 	,11969

ציבור	 כנציגי	 	,351785665 ת"ז	 אלטמן,	 אהרון	 ושל	 	,2054737713
בבית	הדין	לעבודה,	בשל	התפטרותם.

י'	בשבט	התש"ע	)25	בינואר	2010(
)חמ	3-178(

				יעקב נאמן 	 	 	
		שר	המשפטים 	  ____________

2		י"פ	התשס"ז,	עמ'	3633.

3		י"פ	התשס"ח,	עמ'	1780.

מינוי וצו מיוחד
לפי	פקודת	האגודות	השיתופיות

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	3	לפקודת	האגודות	השיתופיות1	
ת"ז	 חוראני,	 רמזי	 דין	 עורך	 אני	ממנה	את	 -	הפקודה(,	 )להלן	
את	 לו	 ומקנה	 השיתופיות	 האגודות	 רשם	 לעוזר	 	,52573144

סמכויות	הרשם	לפי	סעיפים	52	ו–53	לפקודה.

י"ח	בשבט	התש"ע	)2	בפברואר	2010(
)חמ	3-983(

			בנימין בן אליעזר 	 	 	
____________        שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה

1		חוקי	א"י,	כרך	א',	עמ'	336.

מינוי מנהל לעניין חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996
המדינה	 שירות	 לחוק	 	23 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
)מינויים(,	התשי"ט-11959,	אני	מטיל	על	עובד	משרד	התשתיות	
תפקיד	 את	 למלא	 	,10174654 ת"ז	 רונדשטיין,	 יורם	 הלאומיות,	
המנהל	לעניין	חוק	משק	החשמל,	התשנ"ו-21996,	כל	עוד	לא	
מונה	מנהל	כאמור	בידי	הממשלה,	ובלבד	שתקופת	כהונתו	של	

יורם	רונדשטיין	לא	תעלה	על	שלושה	חודשים.

ד'	באדר	התש"ע	)18	בפברואר	2010(
)חמ	3-56(

										עוזי לנדאו 	 	 	
שר	התשתיות	הלאומיות    ____________

1		ס"ח	התשי"ט,	עמ'	80;	התשנ"ח,	עמ'	157.

2		ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	208.

הסמכה
לפי	חוק	הרשויות	המקומיות	)אכיפה	סביבתית	-	סמכויות	

פקחים(,	התשס"ח-2008

9)ג(	לחוק	הרשויות	המקומיות	 בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	
)אכיפה	סביבתית	-	סמכויות	פקחים(,	התשס"ח-12008	)להלן	-	
החוק(,	אני	מסמיך	את	היועצת	המשפטית	של	המשרד	להגנת	
המוסמך	 לגורם	 	,56623812 ת"ז	 דרור,	 דלית	 עו"ד	 הסביבה,	
להורות	על	העברת	הטיפול	בכתבי	אישום	לפי	סעיף	8)ב(	לחוק,	
הדין	 סדר	 בחוק	 כמשמעותו	 אחר	 לתובע	 המקומית	 מהרשות	

הפלילי	]נוסח	משולב[,	התשמ"ב-21982.

י'	בחשוון	התש"ע	)28	באוקטובר	2009(
)חמ	3-4029(

				מני מזוז 	 	 	
										היועץ	המשפטי	לממשלה  ____________

1		ס"ח	התשס"ח,	עמ'	534.

2		ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43.
____________

1		ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	70.
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הודעות 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	עח/200,	שהודעה	
בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	2553,	התשל"ט,	עמ'	
פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 משמ/7)עח(,	 ותכנית	 	,1905
	- )להלן	 	1611 עמ'	 התשמ"ז,	 	,3449 מס'	 הפרסומים	 בילקוט	
ולבניה	 לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 בזה	 מוסרת	 התכניות(,	
ו–7	לפקודת	 עמק	חפר	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיפים	5	
הפקודה(,	 	- )להלן	 	21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	
הודעה	כי	הקרקע	המתוארת	בתוספת	דרושה	לוועדה	לחלוטין	
בתשלום	 חייבת	 אינה	 כי	 סבורה	 הוועדה	 וכי	 ציבור	 לצורכי	
פיצויים	בשל	רכישת	הקרקע	או	בתשלום	פיצויים	מופחתים,	
הקרקעות	 לפקודת	 	20 סעיף	 להוראות	 בהתאם	 השאר,	 בין	

)רכישה	לצורכי	ציבור(,	21943.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
ובין	 זכות	 מכוח	 בין	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
מתוך	נימוק	שייגרם	סבל,	אם	לא	ישולמו	פיצויים	או	פיצויים	
מופחתים	נדרש	לשלוח	לוועדה,	בתוך	חודשיים	מיום	פרסום	
ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	 על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	
אשר	לו	בקרקע	האמורה,	בצירוף	ראיות	לחיזוק	תביעתו	שיכללו	
את	פרטי	הרישום,	אם	ישנו,	בפנקסי	רישום	המקרקעין	והודעה	
המפרטת	לסעיפיהם	את	הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	
הנתבע	בכל	סעיף	וסעיף;	ואם	נתבעים	פיצויים	מנימוק	שייגרם	
ראיות	 	- מופחתים	 פיצויים	 או	 פיצויים	 ישולמו	 לא	 אם	 סבל	

התומכות	בטענה	כי	ייגרם	סבל.

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

בגוש	 	1 מחלקה	 חלק	 המהווה	 א'	 מגרש	 המקרקעין:	 שטח	
כמסומן	 מ"ר	 	19,834.00 מתוך	 מ"ר	 	10,207.00 של	 בשטח	 	8345
משמ/7)עח(	 התכנית	 בתשריט	 כהה	 חום	 מתוחם	 חום	 בצבע	
מידה	 בקנה	 ובתשריט	 ו–1:2,500	 	1:10,000 מידה	 בקנה	 הערוך	

	;1:1,250

מגרש	ב'	המהווה	חלק	מחלקה	33	בגוש	8345,	בשטח	של	
27.00	מ"ר	מתוך	5,134.00	מ"ר	כמסומן	בצבע	חום	מותחם	חום	
כהה	בתשריט	התכנית	משמ/7)עח(	הערוך	בקנה	מידה	1:10,000	

ו–1:2,500	ובתשריט	בקנה	מידה	1:1,250.

הוועדה	 במשרדי	 נמצאים	 ההפקעה	 תשריט	 העתקי	
בשעות	 בהם	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	 חפר,	 עמק	 המקומית	

העבודה	הרגילות.

ח'	בחשוון	התש"ע	)26	באוקטובר	2009(
)חמ	3-2(

רני אידן 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	עמק	חפר 	__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.

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

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
והבניה,	התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	הצ/400/1-2	)להלן	
-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
4900,	התש"ס,	עמ'	4181,	מצהירה	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבניה	שרונים	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיף	19	לפקודת	
הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	21943	)להלן	-	הפקודה(,	כי	
הקרקע	המתוארת	בתוספת,	אשר	ביחס	אליה	פורסמה	הודעה	
לפי	סעיפים	5	ו–7	לפקודה	בילקוט	הפרסומים	4928,	התשס"א,	
עמ'	91,	תהיה	לקניינה	הגמור	והמוחלט	של	המועצה	המקומית	

כפר	יונה	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

חלקות	 	,8124 גוש	 מזרחית,	 דרומית	 שכונה	 	- יונה	 כפר	
חדשות:	205-191,	235-209	)לשעבר	גוש	8123,	לשעבר	ח"ח	24,	
גוש	8124	לשעבר	ח"ח	4-1,	9,	14-11,	18-16(;	הייעוד:	דרכים,	

שטח	למבני	ציבור	ושטח	ציבורי	פתוח.

העתק	התכנית	מופקד	במשרדי	הוועדה,	רח'	הצורן	1,	אזור	
התעשיה	רמת	פולג,	דרום	נתניה,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	

בשעות	העבודה	הרגילות.

כ"ו	בשבט	התש"ע	)10	בפברואר	2010(
)חמ	3-4(

סמדר אהרון נוחם  
יושבת	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	שרונים 	__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.

 הודעה לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה-1965

מרחב	תכנון	מקומי	לוד

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
מס' מיתאר	 "תכנית	 אישור	 בדבר	 התשכ"ה-1965,	 	והבניה,	

לד/מק/1/6/360",	שינוי	לתכנית	לד/במ/6/360.

אלישיב,	 שכ'	 לוד,	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
שלב	ב'	-	גוש	3958,	ח"ח	207;	גוש	3959,	חלקות	8-6,	28-22,	
47-30,	66-49,	93-90,	97-95,	107,	109,	111	בשלמותן,	ח"ח	4,	
9,	10,	20,	69,	94,	113,	115,	136;	גוש	3960,	ח"ח	24,	25;	גוש	3962,	

ח"ח	181.

מטרת	התכנית:	1.	שינוי	במערך	ייעודי	הקרקע	בלא	תוספת	
מייעודי	 אחד	 כל	 של	 שטח	 כל	 בסך	 שינוי	 ובלא	 בניה	 זכויות	
מיוחד	 ג'	 ומגורים	 ג'	 מגורים	 מאזור	 התכנית:	 בשטח	 הקרקע	
לאזור	 מסחרי	 ואזור	 ציבור	 בנייני	 מאזור	 פתוח,	 ציבורי	 לשטח	
ג'	מיוחד	לאזור	שטח	ציבורי	פתוח,		 ג',	מאזור	מגורים	 מגורים	
מסחרי,	 לאזור	 ציבור,	 בנייני	 לאזור	 פתוח	 ציבורי	 שטח	 מאזור	
הוראות	 קביעת	 	.2 מיוחד;	 ג'	 מגורים	 ולאזור	 ג'	 מגורים	 לאזור	
בלא	 מאושרים	 בניין	 בקווי	 שינוי	 	.3 וחלוקה;	 איחוד	 לביצוע	
שינוי	בזכויות	בנייה	מאושרות	בתכנית	לד/במ/6/360;	4.	שינוי	
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בבינוי	בהתאם	לנספח	הבינוי;	5.	קביעת	הוראות	בינוי	ותנאים	
למתן	היתרי	בניה	בשטח.

ביום	 בעיתונים	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
1.9.2009	בילקוט	הפרסומים	6055,	התש"ע,	עמ'	1680.

המקומית הוועדה	 במשרדי	 נמצאת	 האמורה	 	התכנית	
לתכנון	ולבניה	לוד,	ת"ד	401,	לוד,	טל'	08-9279987,	ובמשרדי	
הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבניה	מחוז	המרכז,	קרית	הממשלה,	
רח'	הרצל	91,	רמלה,	טל'	08-9788444,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	

בה	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

אילן הררי 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	לוד 	

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פש"ר	6362/09

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

ובעניין	פירוק	חברת	ד.ח.ל.ש.	בע"מ,	

מושב	 האלה,	 ד"נ	 	,029604626 ת"ז	 אטיאס,	 מיכאל	 והמבקש:	
אדרת	66,	99850.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	1.12.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בירושלים	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

21.3.2010,	בשעה	12.00.

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

שימסור	למבקש	הודעה	על	רצונו	זה.

את	ההודעה	יש	למסור	למבקש,	או	לשלחה	בדואר,	באופן	
ביום	 	12.00 משעה	 יאוחר	 לא	 הנ"ל	 המען	 לפי	 לידיו	 שתגיע	

.15.3.2010

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

מיכאל אטיאס, המבקש 	
	

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

ישרותם אינטרנשיונל בע"מ 
)ח"פ	51-181103-6(

)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	7.4.2010,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	
סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 בילו,	 כפר	 	,20 המייסדים	 רח'	 החברה,	

של	המפרקת,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

																																														נירית ליטוב,	מפרקת

ד"ר אנה גרויסמן 
)ח"פ	51-324401-2(

)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	7.4.2010,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	החברה,	
רח'	רוטשילד	54,	כפר	סבא,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															אנה גרויסמן,	מפרקת

מטרופיקס שיקום מבנים בע"מ 
)ח"פ	51-418449-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	7.4.2010,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	החברה,	
רח'	דיזינגוף	344,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															מיכאל מונק,	מפרק

דוד חיים - יעוץ כלכלי עסקי בע"מ 
)ח"פ	51-341378-1(

)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	
תתכנס	ביום	7.4.2010,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	החברה,	
רח'	שבטי	ישראל	2,	גדרה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															דוד חיים,	מפרק

גלילי אחים בע"מ 
)ח"פ	51-053013-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	7.4.2010,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	החברה,	
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רח'	דרך	בן	צבי	2,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															אלון גלילי,	מפרק

אקסנטו בע"מ 
)ח"פ	51-409288-1(

)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	7.4.2010,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	
החברה,	רח'	דוד	המלך	25,	הוד	השרון,	לשם	הגשת	דוח	סופי	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

																																															גרשון פרנקל,	מפרק

אחים זומר )אומן( בע"מ 
)ח"פ	51-111592-5(

)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	7.4.2010,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	
החברה,	רח'	דבורה	ברון	12,	ראשון	לציון,	לשם	הגשת	דוח	סופי	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

																																															אליעזר זומר,	מפרק

סי.אקס.או בע"מ 
)ח"פ	51-338939-5(

)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	
	,17 אלקלעי	 ברח'	 	,10.00 בשעה	 	,7.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
רעננה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															אייל דוד רובינסון, מפרק

תעשיות אלקטרו-רם בע"מ 
)ח"פ	51-238095-7(

)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	

רח'	 10.00,	אצל	המפרקת,	 8.4.2010,	בשעה	 ביום	 הנ"ל	תתכנס	
לוין	2,	פתח	תקוה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															מלכה רוז'נסקי,	מפרקת

מוסך מכלוף את מאיר בע"מ 
)ח"פ	51-106150-9(

)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	
אשקלון,	 	,50 הגלגל	 ברח'	 	,9.00 בשעה	 	,7.4.2010 ביום	 תתכנס	
התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרקים,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

		מאיר גואטה     מכלוף איפרגן 	 	

מ	פ	ר	ק	י	ם    

ישראפלנט א.ל בע"מ 
)ח"פ	51-376472-0(

)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	
רמת	 	,7 הלל	 אבא	 ברח'	 	,12.00 בשעה	 	,8.4.2010 ביום	 תתכנס	
התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 גן,	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

רמי בלומנפלד,	עו"ד,	מפרק

ניהול מרכז אפק בע"מ 
)ח"פ	51-264193-7(

)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	
רח'	 המפרק,	 אצל	 	,10.00 בשעה	 	,11.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
אבא	הלל	סילבר	7,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															יעקב משעל,	עו"ד,	מפרק

מעוז הדר בע"מ 
)ח"פ	51-059846-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
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החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	11.4.2010,	בשעה	15.00,	במשרד	המפרק,	רח'	
2,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	 קפלן	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															צבי קורץ,	עו"ד,	מפרק

גלעד שר-ברנר-קדרי עורכי דין 
)ח"פ	51-242795-6(

)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	11.4.2010,	בשעה	13.00,	ברח'	לינקולן	20,	תל	
אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															גלעד שר,	עו"ד,	מפרק

קלימיסט את שר עורכי דין 
)ח"פ	51-165795-9(

)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	11.4.2010,	בשעה	12.00,	ברח'	לינקולן	20,	תל	
אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אמיר עדיקא,	עו"ד,	מפרק

ארי חברה להחסנה בע"מ 
)ח"פ	51-003485-3(

)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	11.4.2010,	בשעה	11.00,	אצל	גולן,	גולדשמידט	ושות',	עורכי	
דין,	רח'	ויצמן	2,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקים,	
וכדי	 החברה,	 בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

    רם אשר      אבנר אשר

										מ	פ	ר	ק	י	ם 	 	 	

קומפס קרנות נאמנות בע"מ 
)ח"פ	51-369029-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

תל	 	,14 ברח'	אחד	העם	 	,12.00 11.4.2010,	בשעה	 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.

																																															דנה ארז,	מפרק

סי אי אמ בי די בע"מ
)ח"פ	51-410630-1(

)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	
	,CBLS במשרדי	 	,10.00 בשעה	 	,12.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
תל	 	,35 קומה	 מרובע,	 מגדל	 	,5 עזריאלי	 רח'	 דין,	 עורכי	 משרד	
אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

ינון לקס,	עו"ד 	 	 	
בא	כוח	החברה 	 	 	

איי.סי.אף.ג'יי השמה בחו"ל בע"מ
)ח"פ	51-403291-1(

)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	15.4.2010,	בשעה	9.00,	במשרדי	המפרק,	רח'	
שאול	המלך	35,	בית	אמריקה,	קומה	10,	תל	אביב,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.
																																															רן כהן,	עו"ד,	מפרק

המטמון תירוש בע"מ
)ח"פ	51-048552-7(

)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	
תל	 	,10 רמז	 ברח'	 	,17.00 בשעה	 	,15.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.
																																															יעקב כהן,	עו"ד,	מפרק

מיטלקו 1999 בע"מ
)ח"פ	51-272199-4(

)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	



ילקוט הפרסומים 6066, י"א באדר התש"ע, 25.2.2010 2008

תתכנס	ביום	18.4.2010,	בשעה	18.30,	במשרדי	המפרק,	רח'	אייר	
נתניה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	 	,5/1
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															אייל ביטון,	עו"ד,	מפרק

סאטמו בע"מ
)ח"פ	51-182250-4(

)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	25.4.2010,	בשעה	10.00,	במשרד	עו"ד	רולוף	
את	יונאי,	רח'	רד"ק	11,	חיפה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															אליעזר שלייפר,	מפרק

יוחאי מוצרי בע"מ
)ח"פ	51-346449-5(

)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	
כליף	 אורי	 אצל	 	,12.00 בשעה	 	,12.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
ושות',	שד'	שאול	המלך	8,	בית	אמות	משפט,	קומה	7,	תל	אביב	
64733,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															עדי מנטל,	מפרק

ונוסמיין בע"מ
)ח"פ	51-365591-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
פינץ,	 ביום	28.4.2010,	בשעה	11.00,	במשרד	עו"ד	חיים	 תתכנס	
רח'	תוצרת	הארץ	16,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															ינון לוי,	מפרק

טופ סיסטמס בע"מ
)ח"פ	51-371453-5(

)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	

רח'	 המפרק,	 אצל	 	,20.00 בשעה	 	,3.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
התחיה	12,	חולון,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															עמרם לוטן,	מפרק

כמה ולמה בע"מ
)ח"פ	51-252313-5(

)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	
החברה,	 במשרדי	 	,10.00 בשעה	 	,25.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 רחובות,	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															אליחי גוטמן,	מפרק

דני סנדרוביץ שיווק בע"מ
)ח"פ	51-396647-3(

)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	15.4.2010,	בשעה	14.00,	במשרדי	המפרק,	ת"ז	
0506443355,	רח'	בגין	5/3,	יהוד,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפ
פרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															צביקה גרוס,	מפרק

נוי.סי.אי בע"מ
)ח"פ	51-283776-6(

)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	18.4.2010,	בשעה	20.00,	אצל	המפרק,	רח'	האגוז	
15,	אלון	שבות,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

חננאל נויברגר,	מפרק

טירן שיפינג איג'נסיס 2000 בע"מ
)ח"פ	51-299779-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
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תתכנס	ביום	20.4.2010,	בשעה	17.00,	אצל	המפרק,	רח'	הרצל	76,	
חיפה	33211,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															אלי ליכטר,	מפרק

מכון פריים - מרכז אימון למצויינות כוללת בע"מ
)ח"פ	51-181997-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	20.4.2010,	בשעה	14.00,	אצל	המפרק,	רח'	הרצל	76,	
חיפה	33211,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															אלי ליכטר,	מפרק

סביבה טק בע"מ
)ח"פ	51-239989-0(

)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	
11.00,	אצל	המפרק,	רח'	הרצל	 20.4.2010,	בשעה	 תתכנס	ביום	
המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 	,33211 חיפה	 	,76
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															אלי ליכטר,	מפרק

גישה יעוץ עסקי והשקעות בע"מ
)ח"פ	51-414498-9(

)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	
11.00,	אצל	המפרק,	רח'	הרצל	 20.4.2010,	בשעה	 תתכנס	ביום	
המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 	,33211 חיפה	 	,76
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															אבי גולדברג,	מפרק

נ. זומר הנדסת מערכות בע"מ
)ח"פ	51-342869-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

תתכנס	ביום	21.4.2010,	בשעה	9.00,	במשרד	המפרק,	רח'	אורי	
המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 אביב,	 תל	 	,1 לסר	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															ירון זומר,	עו"ד,	מפרק

פנת אחד העם הרצל בע"מ
)ח"פ	51-022028-8(

)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	22.4.2010,	בשעה	18.00,	במשרד	עו"ד	אברהם	סימון,	
המפרקים,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 אביב,	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

לירון אציל       רועי אציל 	 	 	
             מ	פ	ר	ק	י	ם

אונירון )2007( בע"מ
)ח"פ	51-398720-6(

)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	
רח'	 המפרק,	 אצל	 	,10.00 בשעה	 	,27.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
אבא	הילל	7,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אופיר טשורני,	עו"ד,	מפרק

י. וולקר ובניו בע"מ
)ח"פ	51-226558-8(

)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	
רמת	 	,3 ז'בוטינבקי	 ברח'	 	,15.00 בשעה	 	,9.5.2010 ביום	 תתכנס	
התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 גן,	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															יאיר וולקר,	מפרק

שיק אופטיק בע"מ
)ח"פ	51-366509-1(

)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	
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תל	 	,23 גורדון	 י.ל.	 ברח'	 	,12.00 15.4.2010,	בשעה	 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.

																																															אורן כהן,	עו"ד,	מפרק

אחים סריזדה 2001 בע"מ
)ח"פ	51-306238-0(

)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	1.5.2010,	בשעה	12.00,	במשרדי	המפרק,	רח'	
ההסתדרות	52,	באר	שבע,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

שלמה עמיאור,	עו"ד,	מפרק

אניור רשתות בע"מ 
)ח"פ	51-348151-5(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	323	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 נושים	 אסיפת	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
החברה	 במשרדי	 	,15.00 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
אצל	ישראלי,	בן–צבי,	עורכי	דין,	מרכז	עזריאלי	1,	מגדל	עגול,	

קומה	24,	תל	אביב	67021.	

על	סדר	היום:	דיון	בדוח	דירקטוריון	החברה	ומינוי	מפרק	
לחברה.

איתן ישראלי,	עו"ד 	 	 	

		בא	כוח	החברה 	 	 	

הולסים )ישראל( בע"מ 
)ח"פ	51-309333-6(

)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	28.3.2010,	בשעה	12.00,	במשרד	עורכי	דין	
גולדפרב,	לוי,	ערן,	מאירי,	צפריר	ושות',	רח'	ויצמן	2,	תל	אביב,	
התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרקת,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

קרן באר, עו"ד,	מפרקת

סנונית שרותי נופש ותיירות בע"מ
)ח"פ	51-089840-6(

)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	

גולדפרב,	 עו"ד	 במשרד	 	,13.30 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	
לשם	 אביב,	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	 ושות',	 צפריר	 מאירי,	 ערן,	 לוי,	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.
קרן באר, עו"ד,	מפרק

מ.ש.ק. - השקעות בע"מ 
)ח"פ	52-002709-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
גולדפרב,	 עו"ד	 במשרד	 	,13.30 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	
לשם	 אביב,	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	 ושות',	 צפריר	 מאירי,	 ערן,	 לוי,	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.
קרן באר, עו"ד,	מפרקת

משב, מכונים ושירותי בריאות בע"מ 
)ח"פ	51-067739-6(

)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	
גולדפרב,	 עו"ד	 במשרד	 	,13.30 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	
לשם	 אביב,	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	 ושות',	 צפריר	 מאירי,	 ערן,	 לוי,	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

קרן באר, עו"ד,	מפרקת

מניב חברה ישראלית להשקעות בע"מ 
)ח"פ	52-002644-4(

)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	
גולדפרב,	 עו"ד	 במשרד	 	,13.30 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	
לשם	 אביב,	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	 ושות',	 צפריר	 מאירי,	 ערן,	 לוי,	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

קרן באר, עו"ד,	מפרקת

מניב אחזקות )1979( בע"מ 
)ח"פ	52-003153-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
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גולדפרב,	 עו"ד	 במשרד	 	,13.30 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	
לשם	 אביב,	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	 ושות',	 צפריר	 מאירי,	 ערן,	 לוי,	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.
קרן באר, עו"ד,	מפרקת

מדיכלל בע"מ 
)ח"פ	51-078363-2(

)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	
גולדפרב,	 עו"ד	 במשרד	 	,13.30 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	
לשם	 אביב,	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	 ושות',	 צפריר	 מאירי,	 ערן,	 לוי,	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.
קרן באר, עו"ד,	מפרקת

כללסוב נפט וגז בע"מ 
)ח"פ	52-003399-4(

)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	
גולדפרב,	 עו"ד	 במשרד	 	,13.30 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	
לשם	 אביב,	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	 ושות',	 צפריר	 מאירי,	 ערן,	 לוי,	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.
קרן באר, עו"ד,	מפרקת

כללית נירות ערך בע"מ 
)ח"פ	51-047173-3(

)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	
גולדפרב,	 עו"ד	 במשרד	 	,13.30 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	
לשם	 אביב,	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	 ושות',	 צפריר	 מאירי,	 ערן,	 לוי,	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

קרן באר, עו"ד,	מפרקת

כללית מימון והשקעות בע"מ 
)ח"פ	51-112741-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

גולדפרב,	 עו"ד	 במשרד	 	,13.30 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	
לשם	 אביב,	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	 ושות',	 צפריר	 מאירי,	 ערן,	 לוי,	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

קרן באר, עו"ד,	מפרק

כלל שוקי הון בע"מ 
)ח"פ	52-004203-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
גולדפרב,	 עו"ד	 במשרד	 	,13.30 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	
לשם	 אביב,	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	 ושות',	 צפריר	 מאירי,	 ערן,	 לוי,	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.
קרן באר, עו"ד,	מפרקת

כלל פרוייקטים בע"מ 
)ח"פ	51-087766-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
גולדפרב,	 עו"ד	 במשרד	 	,13.30 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	
לשם	 אביב,	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	 ושות',	 צפריר	 מאירי,	 ערן,	 לוי,	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.
קרן באר, עו"ד,	מפרקת

כלל ניהול ונאמנות 1965 בע"מ 
)ח"פ	51-045576-9(

)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	
גולדפרב,	 עו"ד	 במשרד	 	,13.30 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	
לשם	 אביב,	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	 ושות',	 צפריר	 מאירי,	 ערן,	 לוי,	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

קרן באר, עו"ד,	מפרקת

כלל מנפיקים בע"מ 
)ח"פ	51-119335-1(

)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	
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גולדפרב,	 עו"ד	 במשרד	 	,13.30 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	
לשם	 אביב,	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	 ושות',	 צפריר	 מאירי,	 ערן,	 לוי,	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

קרן באר, עו"ד,	מפרקת

כלל טכנולוגיות מידע בע"מ 
)ח"פ	51-047167-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
גולדפרב,	 עו"ד	 במשרד	 	,13.30 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	
לשם	 אביב,	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	 ושות',	 צפריר	 מאירי,	 ערן,	 לוי,	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.
קרן באר, עו"ד,	מפרקת

כלל אחזקות בע"מ 
)ח"פ	52-003167-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
גולדפרב,	 עו"ד	 במשרד	 	,13.30 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	
לשם	 אביב,	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	 ושות',	 צפריר	 מאירי,	 ערן,	 לוי,	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.
קרן באר, עו"ד,	מפרקת

כלל הנפקות לתעשיה בע"מ 
)ח"פ	52-003170-9(

)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	
גולדפרב,	 עו"ד	 במשרד	 	,13.30 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	
לשם	 אביב,	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	 ושות',	 צפריר	 מאירי,	 ערן,	 לוי,	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.
קרן באר, עו"ד,	מפרקת

ולורס נירות ערך בע"מ 
)ח"פ	51-047563-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

גולדפרב,	 עו"ד	 במשרד	 	,13.30 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	
לשם	 אביב,	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	 ושות',	 צפריר	 מאירי,	 ערן,	 לוי,	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

קרן באר, עו"ד,	מפרקת

החוף הירוק בע"מ 
)ח"פ	52-003222-8(

)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	
גולדפרב,	 עו"ד	 במשרד	 	,13.30 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	
לשם	 אביב,	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	 ושות',	 צפריר	 מאירי,	 ערן,	 לוי,	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.
קרן באר, עו"ד,	מפרקת

החברה לנאמנות של כלל בע"מ 
)ח"פ	51-050316-2(

)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	
גולדפרב,	 עו"ד	 במשרד	 	,13.30 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	
לשם	 אביב,	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	 ושות',	 צפריר	 מאירי,	 ערן,	 לוי,	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

קרן באר, עו"ד,	מפרקת

דקו אתיקים בע"מ 
)ח"פ	51-092628-0(

)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	
גולדפרב,	 עו"ד	 במשרד	 	,13.30 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	
לשם	 אביב,	 תל	 	,2 ויצמן	 רח'	 ושות',	 צפריר	 מאירי,	 ערן,	 לוי,	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

קרן באר, עו"ד,	מפרקת

הארד רוק קפה ישראל 1993 בע"מ 
)ח"פ	51-177024-0(

)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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מטרי	 במשרדי	 	,10.00 בשעה	 	,30.3.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
מאירי	ושות',	רח'	מנחם	בגין	7,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

דוד הראל, מפרק

חברת ג'קי גונגרדי בע"מ 
)ח"פ	51-334346-7(

)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	28.3.2010,	בשעה	9.00,	במשרדי	החברה,	רח'	
שנקר	16,	הרצליה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

ג'קי גונגרדי, מפרק

התחדשות גוף ונפש בע"מ 
)ח"פ	51-400699-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	1.4.2010,	ברח'	העצמאות	54,	חיפה,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

יצחק לוי, עו"ד,	מפרק

סוויפל טכנולוגיות בע"מ 
)ח"פ	51-404923-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	7.4.2010,	בשעה	12.00,	במשרדי	לאמעי	סידר	רהט	
צידון	פינק,	עורכי	דין,	דרך	השלום	53,	גבעתיים	53454,	לשם	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

ארז אביב, עו"ד,	מפרק

גרייסקייל בע"מ 
)ח"פ	51-092096-0(

)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	

אברמוביץ	 במשרדי	 	,9.30 בשעה	 	,7.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
-	איזרדל	ושות',	משרד	עורכי	דין,	רח'	יגאל	אלון	65,	תל	אביב,	
לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

ירון לבנשטיין, עו"ד,	מפרק

נכסי אהרונסון בע"מ 
)ח"פ	51-302810-0(

)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	11.4.2010,	בשעה	10.00,	במשרד	מפרק	החברה,	רח'	
המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 אביב,	 תל	 	,52 גבירול	 אבן	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

רפאל מוזס, עו"ד,	מפרק

ג'אז באוזן בע"מ 
)ח"פ	51-184228-8(

)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	11.4.2010,	בשעה	10.00,	במשרדי	המפרק,	רח'	
אבן	גבירול	124,	מגדל	המאה,	קומה	15,	תל	אביב,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.
יצחק פורן, עו"ד,	מפרק

סאנדקו ישראל בע"מ 
)ח"פ	51-17988-0(

)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	
חברת	 במשרדי	 	,12.00 בשעה	 	,11.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
קומטקס	יועצים	בע"מ,	רח'	האומנים	7,	תל	אביב,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.
דני צ'סניק, מפרק

דירה 11 בבנין 1 בקרית הסביונים בע"מ 
)ח"פ	51-169614-8(

)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	
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חברת	 במשרדי	 	,12.00 בשעה	 	,11.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
קומטקס	יועצים	בע"מ,	רח'	האומנים	7,	תל	אביב,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.
דני צ'סניק, מפרק

מרמריס בע"מ 
)ח"פ	51-217668-6(

)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	
חברת	 במשרדי	 	,12.00 בשעה	 	,11.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
קומטקס	יועצים	בע"מ,	רח'	האומנים	7,	תל	אביב,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

גולן יופית, מפרק

דירה 16 בבנין 2 בקרית הסביונים בע"מ 
)ח"פ	51-166650-5(

)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	
חברת	 במשרדי	 	,12.00 בשעה	 	,11.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
קומטקס	יועצים	בע"מ,	רח'	האומנים	7,	תל	אביב,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.
דני צ'סניק, מפרק

צדיטק בע"מ 
)ח"פ	51-293388-8(

)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	
חברת	 במשרדי	 	,12.00 בשעה	 	,11.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
קומטקס	יועצים	בע"מ,	רח'	האומנים	7,	תל	אביב,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

יאיר צדיק, מפרק

איי.די.אס. מערכות התראה אינטגרליות )2002( בע"מ
)ח"פ	51-321129-2(

)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	11.4.2010,	בשעה	12.00,	במשרדי	חברת	קומטקס	
דוח	 הגשת	 לשם	 אביב,	 תל	 	,7 האומנים	 רח'	 בע"מ,	 יועצים	
סופי	של	המפרקים,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.
																																מאיר פרץ       אלון אשכול

ם 																																														מפרקי

הארץ המובטחת בע"מ 
)ח"פ	51-050909-4(

)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	
	,23 הארזים	 ברח'	 	,10.00 בשעה	 	,11.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
מוצא	עילית,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

פיטר נתן, מפרק

מנוע ת"א יפו הנדסה כללית ותכנון בע"מ 
)ח"פ	51-027059-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	15.4.2010,	בשעה	10.00,	במשרד	עו"ד	שי	הראל,	
רח'	בן	יהודה	242,	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 הראל, עו"ד 	 	 	

בא	כוח	החברה 	 	 	

אלפא מנוע בע"מ 
)ח"פ	51-085002-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	15.4.2010,	בשעה	10.00,	במשרד	עו"ד	שי	הראל,	
רח'	בן	יהודה	242,	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 הראל, עו"ד 	 	 	
בא	כוח	החברה 	 	 	

מ.ד. דורון שיווק והשקעות בע"מ 
)ח"פ	51-306593-8(

)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	
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רח'	 המפרק,	 אצל	 	,10.00 בשעה	 	,15.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 חיפה,	 28א,	 דאונס	 גבעת	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

מתיתיהו דורון, מפרק

נעלי אלפונסו בע"מ 
)ח"פ	51-359969-6(

)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	15.4.2010,	בשעה	10.00,	אצל	אדוארדו	טייץ,	
רח'	פרויד	20,	חיפה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אדוארדו טייץ, מפרק

ג'ינקגו טק בע"מ 
)ח"פ	51-279051-0(

)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	
לשם	 אז"ר,	 כפר	 	,20 צה"ל	 ברח'	 	,15.4.2010 ביום	 הנ"ל	תתכנס	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

איריס שרמן בר, מפרקת

נ.ר.ע. נהול  משאבים וארגון בע"מ 
)ח"פ	51-328557-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	18.4.2010,	בשעה	10.00,	אצל	דניאל	דונוביץ,	רח'	
העוגן	8,	כפר	סבא,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

דניאל דונוביץ, מפרק

תכשיטי אדסגו בע"מ 
)ח"פ	51-109187-8(

)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	
הרשום	 במשרדה	 	,9.00 בשעה	 	,21.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
של	החברה,	רח'	אלנבי	83א,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	

בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

מוניקה דק, מפרק

ר.ב. תעשיות עץ - אלומיניום בע"מ 
)ח"פ	51-230903-0(

)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	21.4.2010,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	
החברה,	רח'	פאר	78,	חיפה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אבנר רחמים, מפרק

ואן סולושן בע"מ 
)ח"פ	51-210609-7(

)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	21.4.2010,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	
סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 אביב,	 תל	 	,10 הגדי	 יוחנן	 רח'	 החברה,	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

משה רון, מפרק

ויקטור גואטה ניהול טכני בע"מ 
)ח"פ	51-330228-1(

)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	
הרשום	 במשרדה	 	,9.00 בשעה	 	,21.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
של	החברה,	רח'	האורגן	9,	ראשון	לציון,	לשם	הגשת	דוח	סופי	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

ויקטור גואטה, מפרק

טיולי לב המעיין בע"מ 
)ח"פ	51-322284-4(

)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	
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הרשום	 במשרדה	 	,9.00 בשעה	 	,21.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
של	החברה,	רח'	אלראזי	18,	כפר	מנדא,	לשם	הגשת	דוח	סופי	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

סברי חושאן, מפרק

יהודה רוט מהנדסים בע"מ 
)ח"פ	51-331735-4(

)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	21.4.2010,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	
סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 אביב,	 תל	 	,33 בודנהיימר	 רח'	 החברה,	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

יהודה רוט, מפרק

יוסי רחמים - חברה לבנין ופיתוח בע"מ 
)ח"פ	51-170269-8(

)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	21.4.2010,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	
החברה,	רח'	הגליל	24,	חיפה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אילנה רחמים, מפרקת

לילי שרותי נקיון )2000( בע"מ 
)ח"פ	51-299565-5(

)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	
הרשום	 במשרדה	 	,9.00 בשעה	 	,21.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
של	החברה,	רח'	קיבוץ	גלויות	34,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.
אליהו כהן, מפרק

מירגד חברה לבנין בע"מ 
)ח"פ	51-242651-1(

)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	

הרשום	 במשרדה	 	,9.00 בשעה	 	,21.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
של	החברה,	רח'	לנדאו	12,	רמת	פנקס,	לשם	הגשת	דוח	סופי	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.
ראובן נאמי, מפרק

ישוב טוב נכסים והשקעות בע"מ 
)ח"פ	51-267457-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	21.4.2010,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	
החברה,	רח'	רקפת	11,	קיסריה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

מאיר מנוחין, מפרק

א.ב. עיצוב בברזל בע"מ 
)ח"פ	51-272089-7(

)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	21.4.2010,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	
סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 יעקב,	 זכרון	 	,24 הנוטרים	 רח'	 החברה,	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.
אברהם בניה, מפרק

אלמו פ"ת בע"מ 
)ח"פ	51-070264-0(

)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	
הרשום	 במשרדה	 	,9.00 בשעה	 	,21.4.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
של	החברה,	רח'	הלפיד	20,	פתח	תקוה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

אברהם טננבוים, מפרק

אחזקת שער פלמר בע"מ 
)ח"פ	51-178626-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
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הנ"ל	תתכנס	ביום	28.4.2010,	בשעה	10.15,	אצל	דרבן	השקעות,	
דוח	 הגשת	 לשם	 אביב,	 תל	 רובינשטיין(,	 )בית	 	20 לינקולן	 רח'	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

אילן ליאור, עו"ד,	מפרק

דרדן )מימון( בע"מ 
)ח"פ	51-182689-3(

)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	28.4.2010,	בשעה	10.00,	אצל	דרבן	השקעות,	
דוח	 הגשת	 לשם	 אביב,	 תל	 רובינשטיין(,	 )בית	 	20 לינקולן	 רח'	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

אילן ליאור, עו"ד,	מפרק

אמפר מסחר ושירותי מיחשוב בע"מ 
)ח"פ	51-331662-0(

)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	
רח'	 המפרק,	 אצל	 	,16.00 בשעה	 	,28.5.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 אביב,	 תל	 	,82 בגין	 מנחם	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

דוד פרקש, מפרק

וונטגו נטוורקס )ישראל( בע"מ 
)ח"פ	51-369802-7(

)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	25.5.2010,	בשעה	10.00,	במשרדי	יואל	קרסו,	
בחדר	הישיבות,	רח'	ריבל	28,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

רוברט לוי, מפרק

מ.ב.ס.מ 2000 אימפורט אקספורט בע"מ 
)ח"פ	51-289565-7(

)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	10.5.2010,	בשעה	10.00,	במשרד	עו"ד	אבי	
אורן,	שד'	הרצל	1,	אשדוד,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אבי אורן, עו"ד,	מפרק

ספין יעוץ ותכנון מערכות בע"מ 
)ח"פ	51-223894-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	1.4.2010,	בשעה	17.00,	ברח'	רזיאל	3,	נתניה,	לשם	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

רפאל קיציס, עו"ד,	מפרק

ט.ק. סיגנל בע"מ 
)ח"פ	51-317761-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המנין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.1.2010,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רפי	הופשטיין,	ת"ז	

02598514,	מרח'	הזמיר	19,	מבשרת	ציון,	למפרק	החברה.

ד"ר רפי הופשטיין,	מפרק

תום צבי השקעות בע"מ
)ח"פ	51-257182-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המנין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	28.1.2010,	התקבלה	החלטה	
ת"ז	 אופנהיימר,	 אורי	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	
אביב,	 תל	 	,90 חשמונאים	 רח'	 כרמי,	 גד	 עו"ד	 אצל	 	,8076473

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.

אורי אופנהיימר,		מפרק
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בי. ארט בע"מ
)ח"פ	51-356927-7(

)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	
המנין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	28.1.2010,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	שמואל	ברגר,	ת"ז	

054734223,	מרח'	אחד	העם	109,	פתח	תקוה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

שמואל ברגר,	מפרק

פמיני ציון ובניו בע"מ
)ח"פ	51-140278-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המנין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	18.12.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	צבי	הדרי,	מרח'	קרן	

היסוד	27,	ירושלים,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

צבי הדרי,	עו"ד,		מפרק

וולסופט בע"מ
)ח"פ	51-281096-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המנין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	4.2.2010,	התקבלה	החלטה	
	,024298572 פרי,	ת"ז	 רון	 ולמנות	את	 לפרק	את	החברה	מרצון	

מרח'	חרצית,	ת"ד	330,	בני	ציון,	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.

רון פרי,	מפרק

יואל ריפל משרד עורכי דין
)ח"פ	51-334334-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המנין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	2.5.2010,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 ריפל,	 יואל	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

מנחם	בגין	7,	רמת	גן,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

יואל ריפל,	עו"ד,	מפרק

יואל ריפל, משרד עורכי דין 
)ח"פ	51-334334-3(

)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	2.5.2010,	בשעה	8.30,	ברח'	מנחם	בגין	7,	רמת	
התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 גן,	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

יואל ריפל, עו"ד,	מפרק

א.א.א. אגוז מערכות )1986( בע"מ 
)ח"פ	51-112027-1(

)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	
תתכנס	ביום	28.3.2010,	בשעה	10.00,	במשרדי	עו"ד	שי	הראל,	
רח'	בן	יהודה	242,	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 הראל,	עו"ד 	 	 	
בא	כוח	החברה 	 	 	

 פרפר אופנועים )1993( בע"מ 
)ח"פ	51-177988-6(

)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	
תתתכנס	ביום	7.4.2010,	בשעה	9.00,	במשרדה	הרשום	של	החבפ
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רה,	רח'	עליה	70,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															משה רון,	מפרק

טליתק תקשורת בע"מ
)ח"פ	51-285048-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	9.12.2009	התקבלה	החלטה	
מרח'	 ורדי,	 דניאל	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

איתמר	בן	אב"י	4,	תל	אביב	64736,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

דניאל ורדי,	עו"ד,	מפרקת

ג'ינקגו טק בע"מ
)51-279051-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.1.2010	התקבלה	החלטה	
ת"ז	 בר,	 שרמן	 איריס	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

057097016,	מרח'	צה"ל	20,	כפר	אז"ר,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

איריס שרמן בר,	מפרקת

שיכון ובינוי ניהול )1974( בע"מ
)51-067549-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	5.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	דורון	בלשר,	ת"ז	022932990,	

מרח'	שלם	3,	רמת	גן	52215,	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.

דורון בלשר,	מפרק

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

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	19.1.2010	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אילן	אהרוני,	מרח'	

אבא	הלל	סילבר	1,	לוד	71294	,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.

אילן אהרוני,עו"ד,	מפרק

ד.א.צ.י. קבלנות ופיתוח 2008 בע"מ
)ח"פ	51-410938-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	18.1.2010	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	שירה	בלוך-אקרמן,	

מרח'	יגאל	אלון	120,	תל	אביב,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

שירה בלוך-אקרמן,	עו"ד,	מפרקת

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

)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	10.11.2009	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יעקב	נגר,	מרח'	ז'בוטינסקי	

155,	רמת	גן,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.
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נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	את	תביעותיו	כאמור	בתוך	
המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

יעקב נגר,	מפרק

ג'מקס סופטוואר בע"מ
)ח"פ	51-386224-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	17.1.2010	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	ירון	חכימי,	מרח'	המנופים	

1,	הרצליה,	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.

ירון חכימי,	מפרק

ארטל חשבונאות וייעוץ בע"מ
)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	5.5.2009	התקבלה	החלטה	
גלבוע,	מרח'	 ולמנות	את	עו"ד	אבנר	 לפרק	את	החברה	מרצון	

רוטשילד	53,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אבנר גלבוע,	עו"ד, מפרק

פיתוח קרנות משותפות בע"מ
)ח"פ	9	-51-379094(

)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	27.12.2009	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	וולוך	ודים,	
למפרק	 	,42432 נתניה	 	,10/41 סמילנסקי	 מרח'	 	,321153785 ת"ז	

החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

ודים וולוך, עו"ד,	מפרק

ספוטיז בע"מ
)ח"פ	51-379825-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	17.1.2010	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רו"ח	אמיר	ארבן,	
מרח'	טאגור	33,	דירה	11,	תל	אביב,	טלפון	03-6416186,	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.

אמיר ארבן, רו"ח,	מפרק

ענבר - ייעוץ הדרכה וסקרים בע"מ
)ח"פ	51-165055-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	19.1.2010	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רו"ח	אביגדור	בן	יהודה,	

מרח'	שברץ	1,	רעננה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אביגדור בן יהודה,	רו"ח,	מפרק

נ.פיק יעוץ בע"מ
)ח"פ	51-205474-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	19.1.2010	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רו"ח	אביגדור	בן	יהודה,	

מרח'	שברץ	1,	רעננה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.
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נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	את	תביעותיו	כאמור	בתוך	
המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אביגדור בן יהודה,	רו"ח,	מפרק

מריגד נכסים בע"מ
)51-212901-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	9.12.2009	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד		ליאון	אמיראס,	מרח'	

הלל	2,	ירושלים,	94581,	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.

לאון אמיראס,	עו"ד,	מפרק

מי-אור השקעות בע"מ
)51-415525-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	18.1.2010	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	נאור	חסיד,	ת"ז	038601993,		

מרח'	יהושע	בורגין	12,	רחובות,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

נאור חסיד,	מפרק

משה וידמן אחזקות )2004( בע"מ
)51-354623-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	22.01.2010	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	משה	וידמן,	ת"ז	690875,	

מרח'	מגדים	14,	ירושלים,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

משה וידמן,	מפרק

אמ.סי. 127 בע"מ
)51-390776-6(

)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	14.7.2009	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	שאול	מוכתר,	ת"ז	

57523441,	מרח'	הדקל	30,	לפיד	73133,למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

שאול לפיד,	מפרק

תחנת פז ושירות לכלי רכב פינקלשיין בע"מ
)51-020277-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	20.1.2010	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	יוסי	רומנו	ממשרד	
עו"ד	דורון	איתני	ושות',	רח'	נחמני	26,	תל	אביב	65794,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.

יוסי רומנו, עו"ד,	מפרק

סטטוס ניהול וייעוץ )ש.מ.א.( בע"מ
)ח"פ	51-434189-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	20.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אריה	ליבוביץ,	מרח'	

מנחם	בגין	7,	רמת	גן,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.
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נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	את	תביעותיו	כאמור	בתוך	
המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אריה ליבוביץ,	עו"ד,	מפרק

א.ד. לוין בע"מ
)ח"פ	51-340446-7(

)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	3.1.2010,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 גליק,	 איתן	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

היצירה	11ב,	רעננה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

איתן גליק,	עו"ד,	מפרק

פרביי יבוא ויצוא בע"מ
)ח"פ	51-402411-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	24.1.2010,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 גרומדסקי,	 פליקס	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

ביאליק	9/290,	אשקלון,	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.

פליקס גרומדסקי,	מפרק

אידן - ג'אן אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ	51-431498-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	24.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	שרה	אילוז-ספיבק,	

מרח'	רוטשילד	37,	ראשון	לציון,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

שרה אילוז-ספיבק,	עו"ד,	מפרקת

מרמריס בע"מ
)ח"פ	51-217668-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	24.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	גולן	יופית,	ת"ז	007302193,	

מרח'	המגילה	30,	ראשון	לציון,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

גולן יופית,	מפרק

בראל עיבוד וטכנולוגיות בע"מ
)ח"פ	51-409071-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	20.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	עופר	בן–עזרא,	מרח'	
שיבת	ציון	68,	ת"ד	44682,	חיפה	31446,	טל'	04-8678514,	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.

עופר בן–עזרא,	עו"ד,	מפרק

בית הנדיב ניהול ואחזקה בע"מ
)ח"פ	51-353179-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	25.1.2010,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	ישראל	צ'רני,	ת"ז	

067112300,	מרח'	הנדיב	71,	הרצליה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.
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נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	את	תביעותיו	כאמור	בתוך	
המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

ישראל צ'רני,	מפרק

נתיבי איטל טכנולוגית בע"מ
)ח"פ	51-384398-7(

)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	3.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	שקד	ינקו,	ת"ז	067400887,	

מרח'	ביתני	רסקו	16,	אשדוד,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

שקד ינקו,	מפרק

ב.פ.ז.א. ייצור ושיווק בע"מ
)ח"פ	51-295299-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	24.1.2010,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 זוננפלד,	 אמנון	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

הבשור	87,	שוהם,	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.

אמנון זוננפלד,	מפרק

ד.ה. כהן חברה לבניין והשקעות בע"מ
)ח"פ	51-217892-2(

)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	30.12.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	דוד	כהן,	ת"ז	003623816,	

מרח'	קרן	היסוד	24/6,	רעננה	43305,	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.

דוד כהן,	מפרק

רז עוז בע"מ
)ח"פ	51-351865-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	16.12.2009,	התקבלה	
ת"ז	 עוז,	 ברוך	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 החלטה	
8058612,	מרח'	גולומב	7,	רמת	השרון	47414,	טל'	03-5490092,	

054-5449998,	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.

ברוך עוז,	מפרק

א. יד חרוצים בע"מ
)ח"פ	51-380145-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	26.1.2010,	התקבלה	החלטה	
	,024015000 רמי,	ת"ז	 בר	 ולמנות	את	 לפרק	את	החברה	מרצון	

מרח'	חיבת	ציון	37/13,	רמת	גן	52391,	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.

בר רמי,	מפרק

מועדון "טל-שופ" בע"מ
)ח"פ	51-212473-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	26.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אלי	שחף,	מרח'	אחד	העם	

9,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.
אלי שחף,	מפרק
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הר-צבי בינוי והנדסה בע"מ
)ח"פ	51-307009-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	26.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	שמעון	טל	אור,	מרח'	תל	חי	

5,	נס	ציונה,	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.

שמעון טל אור,	מפרק

אבי שכטר אחזקות בע"מ
)ח"פ	51-285926-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	26.1.2010,	התקבלה	החלטה	
ולמנות	את	אבי	שכטר,	מרח'	הגאון	 לפרק	את	החברה	מרצון	

אליהו	16,	רמת	גן,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

אבי שכטר,	מפרק

בן לאומן בטקל בע"מ
)ח"פ	51-222417-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	26.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	חיים	חזלה,	מרח'	נחמיה	4,	

רמלה,	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.

חיים חזלה,	מפרק

ביוביט מדיקל בע"מ
)ח"פ	51-359299-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	26.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	דן	מנור,	מרח'	היערה	12,	

קדימה-צורן,	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.
דן מנור,	מפרק

הראל ניהול אשראי בע"מ
)ח"פ	51-393632-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	26.1.2010,	התקבלה	החלטה	
ת"ז	 ארגוב,	 חגית	 רו"ח	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	
032790362,	מרח'	אבא	הלל	3,	רמת	גן	52118,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

חגית ארגוב,	רו"ח,	מפרקת

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

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	20.12.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	נעה	סידי,	ממשרד	
עו"ד	גרנות	ושות',	רח'	מנחם	בגין	7,	רמת	גן,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

נעה סידי,	עו"ד,	מפרקת

טל שחר נכסים תיווך ונדל"ן בע"מ
)ח"פ	51-325878-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	14.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	מיכאל	אוסטרובסקי,	
ממרכז	עזריאלי	3,	מגדל	משולש,	רח'	מנחם	בגין	132,	תל	אביב,	

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

מיכאל אוסטרובסקי,	עו"ד,	מפרק

מוטיבים השקעות נדל"ן בע"מ
)ח"פ	51-128725-2(

)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	28.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	דביר	כצמן,	מרח'	בורלא	

20,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אורי חורש,	עו"ד 	 	 	

	בא	כוח	המפרק 	 	 	

אלנבי 71 חברה בע"מ
)ח"פ	51-021721-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	31.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אברהם	ינאי,	אצל	ארגון	נכי	

צה"ל,	רח'	ברקאי	49,	אפקה,	תל	אביב	61392,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אברהם ינאי,	מפרק

י.ד. בלו - טק אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ	51-306638-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	28.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אברהם	פרץ,	מרח'	

סולד	21,	רמת	השרון,	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.

אבי פרץ,	עו"ד,	מפרק

רוזן ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ	51-134607-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	30.8.2004,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 יאיר,	 רונן	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

העליה	8ב,	צפת,	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.

רונן יאיר,	עו"ד,	מפרק

רוזן סוכנות לביטוח )1989( בע"מ
)ח"פ	51-140365-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	31.8.2004,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 יאיר,	 רונן	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

העליה	8ב,	צפת,	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.

רונן יאיר,	עו"ד,	מפרק

ביוטק מ.א.ה ניהול )2000( בע"מ
)ח"פ	51-296927-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	25.1.2010,	התקבלה	החלטה	
פריד,	אצל	 עו"ד	אריאל	 ולמנות	את	 לפרק	את	החברה	מרצון	
מכתשים-אגן	תעשיות	בע"מ,	רח'	גולן	איירפורט	סיטי	70151,	

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אריאל פריד,	עו"ד,	מפרק

הארץ המובטחת בע"מ
)ח"פ	51-050909-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	28.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	פיטר	נתן,	מרח'	הארזים	23,	

מוצא	עילית,	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.

פיטר נתן,	מפרק

איזי פי.סי.ר בע"מ
)ח"פ	51-231056-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	1.2.2010,	התקבלה	החלטה	
משד'	 לפלר,	 אסף	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

שאול	המלך	39,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אסף לפלר,	עו"ד,	מפרק

פרינטאר בע"מ
)ח"פ	51-276241-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
הצהרה	 לאחר	 	,28.1.2010 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 החלטה	 התקבלה	 פירעון,	 כושר	 על	
26,	עמק	האלה	 ישעיהו	 יואב	כפיר,	מגבעת	 רו"ח	 ולמנות	את	

99825,	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.

יואב כפיר,	רו"ח,	מפרק

איסניפס בע"מ
)ח"פ	51-342443-2(

)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	
הצהרה	 לאחר	 	,27.1.2010 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 החלטה	 התקבלה	 פירעון,	 כושר	 על	
26,	עמק	האלה	 ישעיהו	 יואב	כפיר,	מגבעת	 רו"ח	 ולמנות	את	

99825,	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.

יואב כפיר,	רו"ח,	מפרק

ש. איזנברג בע"מ
)ח"פ	51-104949-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	31.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	פטריק	אלגז,	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.

תוכנה	המלא	של	ההחלטה	פתוח	לעיון	במשרדי	המפרק	
-	משרד	עו"ד	אבני,	הרצוג,	שועלי,	אלגז	את	גורביץ'	ושות',	שד'	

פלי"ם	2,	חלונות	הסיטי,	בניין	ברוש,	חיפה.

פטריק אלגז,	עו"ד,	מפרק

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

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	26.12.2009,	התקבלה	החלטה	
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לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	ליעד	ברילינשטיין,	
מרח'	פלי"ם	15א,	ת"ד	353,	חיפה	33095,	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.

ליעד ברילינשטיין,	עו"ד,	מפרק

אל.טי.אקס. )ישראל( בע"מ
)ח"פ	51-126607-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	26.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	איתי	שאול,	מפישר	
בכר	חן	וול	אוריון	ושות',	רח'	דניאל	פריש	3,	תל	אביב,	למפרק	

החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

איתי שאול,	עו"ד,	מפרק

קנטר מדיקל טורס שירותי בריאות ונופש בע"מ
)ח"פ	51-426801-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
התקבלה	 	,31.12.22009 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	איתן	עדשה,	

מרח'	צה"ל	6/119,	אשקלון,	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.

איתן עדשה,	עו"ד,	מפרק

אזובליו בע"מ
)ח"פ	51-384145-2(

)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	25.1.2010,	התקבלה	החלטה	

אצל	 רפאל,	 זבייה	 אוזן	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	
יראל,	רח'	נירים	1,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אוזן זבייה רפאל,	מפרק

אדום טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ	51-359619-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	1.2.2010,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 ברנשטיין,	 אליעזר	 ולמנות	את	 מרצון	 לפרק	את	החברה	

הקיבוצים	57,	קרית	חיים,	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.

אליעזר ברנשטיין,	מפרק

מוסך דורון פחחות וצבע בע"מ
)ח"פ	51-223942-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	15.1.2010,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 אלוני,	 מאיר	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 לפרק	את	החברה	

אילת	1,	טבריה,	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.

מאיר אלוני,	עו"ד,	מפרק

סנג סטון בע"מ
)ח"פ	51-378543-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	1.2.2010,	התקבלה	החלטה	
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זנדר,	 פנחס	 ורו"ח	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	
מרח'	ז'בוטינסקי	155,	רמת	גן,	טל'	03-7520696,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

פנחס זנדר,	עו"ד,	רו"ח,	מפרק

ד"ר גיר בע"מ
)ח"פ	51-345591-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	2.2.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	ציון	חדד,	מרח'	דב	ברייר	

8/24,	אשקלון,	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.

ציון חדד,	מפרק

אנלוג פיתוח )ישראל( 1996 בע"מ
)ח"פ	51-237883-7(

)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	2.2.2010,	התקבלה	החלטה	
ת"ז	 שלומי,	 רונן	 רו"ח	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

029434685,	מרח'	הפנינה	2,	רעננה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

רונן שלומי,	רו"ח,	מפרק

טבעונים בע"מ
)ח"פ	51-264718-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	4.2.2010,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 פרץ,	 יואל	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

עצמאות	61,	חיפה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

יואל פרץ,	עו"ד,	מפרק

ט.ל טלירן אחזקות בע"מ
)ח"פ	51-266656-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	2.2.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	זהבי	גולדמן,	ת"ז	1382092,	

מרח'	הרצל	רוזנבלום	6,	תל	אביב	69379,	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.

זהבי גולדמן,	מפרק

בית מאפה פיצה פאזל )1996( בע"מ
)ח"פ	51-240662-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	4.2.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	גבריאל	דויטש,	מרח'	

ויצמן	69,	נהריה,	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.

גבריאל דויטש,	עו"ד,	מפרק

תעשיות קרטין 1974 בע"מ
)ח"פ	51-067873-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	27.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רו"ח	ישראל	חיים,	מרח'	

אהליאב	6,	רמת	גן,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.
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נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	את	תביעותיו	כאמור	בתוך	
המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

ישראל חיים,	רו"ח,	מפרק

אר.אנד.אי. בע"מ
)ח"פ	51-278585-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	10.1.2010,	התקבלה	החלטה	
ת"ז	 יעקובס,	 משה	 רן	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

024958316,	מרח'	תבואת	הארץ	26,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

רן משה יעקובס,	מפרק

וואלי אינטלג'נט טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ	51-386531-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	28.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	מקסים	ארבל,	מרח'	

חנקין	5,	רעננה	43464,	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.

מקסים ארבל,	עו"ד,	מפרק

אינטרניטי שירותי אינטרנט בע"מ
)ח"פ	51-233928-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
כושר	 בהעדר	 	,1.2.2010 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
פירעון,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	
עו"ד	צבי	פישר,	ת"ז	024403875,	אצל	כור	תעשיות	בע"מ,	מרכז	
עזריאלי	3,	מגדל	משולש,	קומה	43,	תל	אביב,	טל'	03-6075107,	

פקס'	03-6075109,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

צבי פישר,	עו"ד,	מפרק

נכסי פלאי דור בע"מ
)ח"פ	51-039843-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	27.12.2009,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	בן	ציון	יעקובוביץ,	מרח'	בן	

זכאי	10,	בני	ברק,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

בן ציון יעקובוביץ,	מפרק

עדן חקלאות סחר בע"מ
)ח"פ	51-312015-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	26.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	יאיר	אשכולי,	מדרך	

מנחם	בגין	132,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

יאיר אשכולי,	עו"ד,	מפרק

חלקה 12 בגוש 30149 בע"מ
)ח"פ	51-021893-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	20.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אברהם	לוי,	מרח'	פיקוס	

11/3,	מודיעין,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.
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נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	את	תביעותיו	כאמור	בתוך	
המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אברהם לוי,	מפרק

מדליק בע"מ
)ח"פ	51-407289-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	13.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	בועז	לוין,	ת"ז	040899189,	

מרח'	תשרי	13/9,	נתניה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

בועז לוין,	מפרק

דר' יגאל קושניר יזום, פיתוח והשקעות בע"מ
)ח"פ	51-278379-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	4.2.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	ארז	שפירא,	ממשרד	
אביב	 תל	 	,65 אלון	 יגאל	 רח'	 ושות',	 אברמוביץ-איזרדל	 עו"ד	

67443,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

ארז שפירא,	עו"ד,	מפרק

עגלת הברכה בע"מ
)ח"פ	51-387547-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	5.10.2009,	התקבלה	החלטה	
משד'	 לוי,	 אריק	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

מונטיפיורי	6/5,	אשדוד,	טל'	08-8658901,	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.

אריק לוי,	עו"ד,	מפרק

ה.ב נסים בע"מ
)ח"פ	51-301723-6(

)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	31.1.2010,	התקבלה	
ג'בארין,	 נסים	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 החלטה	
ת"ז	061251120,	משכונת	עין	אלמג'ארה,	אום	אל	פחם	31001,	

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.

נסים ג'בארין,	מפרק

פרואסיה סחר בע"מ
)ח"פ	51-399014-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	4.2.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	שרון	איינהורן,	מרח'	

סוקולוב	48,	רמת	השרון,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

שרון איינהורן,	עו"ד,	מפרקת

אור אלירן יעל בטחון בע"מ
)ח"פ	51-303436-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	5.2.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	יוסף	בן–בנימין,	מרח'	

השיטה	2/10,	יקנעם	עילית,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.
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נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	את	תביעותיו	כאמור	בתוך	
המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

יוסף בן–בנימין,	עו"ד,	מפרק

ארז יועצים פנסיוניים
)ח"פ	51-400407-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	27.1.2010,	התקבלה	החלטה	
	,23 מכבי	 מרח'	 ארז,	 דן	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

רעננה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

דן ארז,	מפרק

מועדון המערה בע"מ
)ח"פ	51-059226-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	24.1.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	דניאל	רומן,	מרח'	אלי	כהן	

3,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

דניאל רומן,	מפרק

א.ה.ג. מימון פיננסיים בע"מ
)ח"פ	51-413159-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	19.8.2009,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 ג'בור,	 אמיר	 רו"ח	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

העצמאות	60,	חיפה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אמיר ג'בור,	רו"ח,	מפרק

החניון התחתון בע"מ 
)ח"פ	51-190094-6(

)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	20.1.2010	לאחר	שכל	
החברים	ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	
מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	
ועידת	 מרח'	 	,22111157 ת"ז	 	,19844 מס'	 רישיון	 צור,	 ערן	 עו"ד	

קטוביץ	13,	תל	אביב	62304,	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.

ערן צור,	עו"ד,	מפרק

לוסטיג את לוסטיג פרופרטיז בע"מ 
)ח"פ	51-248861-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	24.1.2010	לאחר	שכל	
החברים	ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	
מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	
שמריהו,	 כפר	 	,1 הזורע	 מסמטת	 	,052227833 ת"ז	 לוסטיג,	 בלה	

למפרקת	החברה.

בלה לוסטיג,	מפרקת

לוסטיג פיננסים בע"מ 
)ח"פ	51-258770-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	24.1.2010	לאחר	שכל	
החברים	ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	
מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	
שמריהו,	 כפר	 	,1 הזורע	 מסמטת	 	,052227833 ת"ז	 לוסטיג,	 בלה	

למפרקת	החברה.

בלה לוסטיג,	מפרקת
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יהלום ש.מ.ע. נדל"ן בע"מ 
)ח"פ	51-216302-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 ניתנת	
החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	
מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	17.1.2010	לאחר	
ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	 שכל	החברים	
ימים	מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	
את	עמוס	בן	נעים,	ת"ז	57749418,	מרח'	הנרקיס	14,	כפר	יונה,	

למפרק	החברה.
עמוס בן נעים,	מפרק

אקונום בע"מ 
)ח"פ	51-292473-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	18.1.2010	לאחר	שכל	החברים	
מראש,	 ימים	 	21 של	 מוקדמת	 הודעה	 לקבל	 זכותם	 על	 ויתרו	
אלעד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 החלטה	 התקבלה	
שביב,	ת"ז	58048117,	מרח'	הפועל	61א,	הרצליה,	למפרק	החברה.

אלעד שביב,	מפרק

ד"ר אורנה גיסלר טל רופאת שיניים 
)ח"פ	51-329490-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	31.1.2010	לאחר	שכל	
החברים	ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	
מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	
	,31 מאיר	 גולדה	 מרח'	 	,053349171 ת"ז	 טל,	 גיסלר	 אורנה	 ד"ר	

חיפה,	למפרקת	החברה.
ד"ר אורנה גיסלר טל,	מפרקת

ד"ר חיים לב 
)ח"פ	51-338172-3(

)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	28.1.2010	לאחר	שכל	
החברים	ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	
מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	
גיא	לב,	ת"ז	302846126,	מרח'	חיים	הזז	4,	ראשון	לציון,	למפרק	

החברה.
 גיא לב,	מפרק

ג.ו.פ. - סלטים בע"מ 
)ח"פ	51-391398-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	 321)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 ניתנת	
החברות	]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	
מן	המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	28.1.2010	לאחר	
ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	 שכל	החברים	
ימים	מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	
את	שי	וורשביאק,	ת"ז	033474149,	מרח'	הל"ה	18/1,	גבעתיים,	

למפרק	החברה.

שי וורשביאק,	מפרק

לוטוס שיווק והפצת משקאות בע"מ 
)ח"פ	51-391025-7(

)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	3.2.2010	לאחר	שכל	החברים	
מראש,	 ימים	 	21 של	 מוקדמת	 הודעה	 לקבל	 זכותם	 על	 ויתרו	
התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יגאל	שר,	

ת"ז	056169295,	מרח'	הלוטוס	2,	נס	ציונה,	למפרק	החברה.

יגאל שר,	מפרק

ציקלו-פארם בע"מ 
)ח"פ	51-321965-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	2.2.2010	לאחר	שכל	החברים	
מראש,	 ימים	 	21 של	 מוקדמת	 הודעה	 לקבל	 זכותם	 על	 ויתרו	
שי	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 החלטה	 התקבלה	
עמישר,	ת"ז	059855890,	מרח'	שמואל	קליין	1,	ירושלים,	למפרק	

החברה.

שי עמישר,	מפרק

וירוס הפקות בע"מ
)ח"פ	51-409917-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	3.2.2010,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	מיכל	גורב,	מרח'	רמז	19,	

תל	אביב,	טל'	077-7008507,	למפרקת	החברה.

מיכל גורב,	מפרקת
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יורטה בע"מ
)ח"פ	51-226811-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המנין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	1.12.2009,	התקבלה	החלטה	

לבטל	את	פירוק	החברה	מרצון.
ד' רוטשילד,	יושב	ראש

מתודה אסטרטגיה עסקית בע"מ
)ח"פ	51-346056-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על ביטול ההחלטה על פירוק מרצון

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המנין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	8.2.2010,	לאחר	שכל	החברים	
ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	21	ימים	מראש,	התקבלה	החלטה	
לבטל	את	ההחלטה	מיום	4.7.2008,	בדבר	פירוק	החברה	מרצון.

ד"ר רוני ענבר, מפרק

בית הלחמי מוצרי נוי בע"מ
)ח"פ	51-053354-0(

)בפירוק	מרצון(
הודעה על ביטול הליכי פירוק מרצון

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המנין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	12.1.2010,	התקבלה	החלטה	
בדבר	ביטול	הליכי	פירוקה	מרצון	של	החברה,	שעליהם	הוחלט	

ביום	16.9.2009.
רות בית הלחמי, מנהלת

עיצוב עולמות בע"מ
)ח"פ	51-411691-2(

)בפירוק	מרצון(
הודעה על ביטול הליכי פירוק מרצון

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המנין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	3.2.2010,	הוחלט	לבטל	את	

ההחלטה	מיום	18.2.2009,	על	פירוק	החברה	מרצון.

מאיר אבירם, יושב	ראש	

ד.ש.ל. אחזקות ונאמנות בע"מ
)ח"פ	51-327046-2(

הודעה על ביטול הליכי פירוק מרצון

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מיוחדת	של	 כי	באסיפה	כללית	 ]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	
התקבלה	 	15.12.2009 ביום	 ונתכנסה	 שנועדה	 הנ"ל	 החברה	
פירוקה	 בדבר	 	5.11.2008 מיום	 מיוחדת	 החלטה	 לבטל	 החלטה	

מרצון	של	החברה	ולפעול	לביטול	הליכי	הפירוק	מרצון.

ישראל צור,	מפרק

עמותת דני יתום להנהגת מפלגת העבודה 
)ע"ר	58-046723-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק עמותה מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	46)ב(	לחוק	העמותות,	
הנ"ל,	 העמותה	 של	 הכללית	 באסיפה	 כי	 התש"ם-1980,	
את	 לפרק	 החלטה	 התקבלה	 	,20.12.2009 ביום	 שהתכנסה	
העמותה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	שירה	מהרשק,	ממשרד	עו"ד	

גרנות	ושות',	רח'	מנחם	בגין	7,	רמת	גן,	למפרקת	העמותה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

שירה מהרשק,	עו"ד,	מפרקת

הודעה על כוונה לשלם דיבידנד סופי

בבית	המשפט	המחוזי	בתל–אביב-יפו

תיק	פש"ר	711/97

שם	החייבת:	עמי	שטיבל,	ת"ז	54111703.

הנאמן:	עו"ד	ישראל	שפלר,	מרח'	אבא	הלל	7,	רמת	גן.

סוג	הדיבידנד:	נושים	רגילים.

אחוז	הדיבידנד:	0.8%.

ישראל שפלר,	עו"ד,	נאמן

הודעה על חידוש הליכי פשיטת רגל

שם	החייבים	ומענם:	נחום	קלר,	ת"ז	011375797,	וטטיאנה	קלר,	
ת"ז	017312406,	רח'	ביאליק	42/36,	אשדוד.

בית	המשפט	המחוזי:	בבאר	שבע,	תיקי	פש"ר	6345/05	)פר/8413(,	
6346/05	)פר/8414(.

תאריך	מתן	צו	כינוס	נכסים:	8.9.2005.

תאריך	ביטול	צו	הכינוס:	25.8.2009.

תאריך	חידוש	צו	הכינוס:	15.12.2009.

הודעה	זו	מבטלת	את	הודעת	ביטול	צו	כינוס	שפורסמה	ביום	
.3.12.2009

	צבי קויש,	עו"ד 	 	 	 	
סגן	הכונס	הרשמי 	 	 	 	

אנרג'י מערכי אנרגיה לירושלים
)ש"מ	55-001764-4(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת	 	60 סעיף	 להוראות	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
המוגבל	 השותף	 כי	 התשל"ה-1975,	 חדש[,	 ]נוסח	 השותפויות	
מן	 פרש	 	,51-253299-2 ח"פ	 בע"מ,	 )ר.ש.(	 כח	 משאבי	 נגה	
השותפות	ומכר	את	כל	זכויותיו	בסך	200	שקלים	חדשים	לחברת	
במקומו	 שהצטרפה	 	,51-246554-3 ח"פ	 בע"מ,	 אחזקות	 אתגל	

לשותפות.
אורן שקדי   יוסי קוליץ 	 	 	

						מורשי	חתימה 	 	 	



פוליגל )שיווק(
)ש"מ	55-001773-5(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת	 	60 סעיף	 להוראות	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשל"ה-1975,	כי	השותף	המוגבל	 השותפויות	
קיבוץ	רמת	השופט,	אגודה	שיתופית	חקלאית	בע"מ,	מס'	אגודה	
השופט,	 רמת	 קיבוץ	 הוא	 הרשום	 	 מענה	 אשר	 	,57-000174-3
ד"נ	רמת	השופט	19238,	העביר	את	כל	זכויותיו	בשותפות	הנ"ל	
אגודה	 מס'	 בע"מ,	 חקלאית	 שיתופית	 אגודה	 גזית	 לתעשיות	

.57-003747-3

								ליאת ויגדור, עו"ד 	 	 	

						באת	כוח	השותפות 	 	 	

2 טרוול 007
)ש"מ	55-022728-4(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת	 	60 סעיף	 להוראות	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
השותפויות	]נוסח	חדש[,	התשל"ה-1975,	כי	ערן	שמואלי,	מרח'	

סמדר	6,	חדרה,	הצטרף	לשותפות	הנ"ל	ביום	18.9.2008.

									מיכל גלר, עו"ד 	 	 	

						באת	כוח	השותפות 	 	 	

מעגן עדן
)ש"מ	55-001580-4(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת	 	60 סעיף	 להוראות	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
	,3.1.2010 ביום	 כי	 התשל"ה-1975,	 חדש[,	 ]נוסח	 השותפויות	
להתיישבות	 שיתופית	 אגודה	 מעגן	 קיבוץ	 המוגבל	 השותף	
חקלאית	בע"מ,	מס'	אגודה	57-000443-2,	העביר	את	מלוא	חלקו	
כשותף	מוגבל	בשותפות	לשותף	המוגבל,	מעגן	אחזקות	אגודה	

חקלאית	שיתופית	בע"מ,	מס'	אגודה	57-004070-9.

									אבידן רם, עו"ד 	 	 	

							בא	כוח	השותפות 	 	 	

דור חיפושי גז
)ש"מ	55-020979-5(

הודעה על שינויים בשותפות
לפקודת	 	60 סעיף	 להוראות	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	

השותפויות	]נוסח	חדש[,	התשל"ה-1975,	כי	ביום	26.1.2010	-
בע"מ,	 	)1988( בישראל	 אנרגיה	 אלון	 דור	 המוגבל,	 השותף	 	.1
העביר	את	כל	זכויותיו	בשותפות	)95%(	לאלון	חיפושי	גז	

טבעי	בע"מ,	בכך	חדלה	דור	אלון	להיות	שותף	בשותפות.

השותף	המוגבל,	אלון	חיפושי	נפט,	העביר	0.01%	מזכויותיו	 	.2
בשותפות	לאלון	ניהול	חיפושי	גז	בע"מ.

כללי	 שותף	 להיות	 חדלה	 בע"מ	 גז	 טכנולוגיות	 אלון	 דור	 	.3
והפכה	להיות	שותף	מוגבל	בשותפות,	ואלון	ניהול	חיפושי	
גז	בע"מ	חדלה	להיות	שותף	מוגבל	והפכה	להיות	השותף	

הכללי	היחיד	בשותפות.
הון	השותפות	)ללא	השותף	הכללי(	גדל	מ–1	שקלים	חדשים	 	.4
ל–999	שקלים	חדשים.	הון	השותפות	כולל	השותף	הכללי	

הוא	1,000	שקלים	חדשים.

													דוד ויסמן 	 	 	
										מורשה	חתימה 	 	 	

עיזבון המנוחה שרה נגר
הודעה בדבר מינוי מנהל עיזבון והזמנה לנושים

נמסרת	בזה	הודעה,	לפי	סעיף	99	לחוק	הירושה,	התשכ"ה-
1965,	כי	עו"ד	זהר	גרינברג,	אצל	בלטר,	גוט,	אלוני	ושות',	רח'	
על	 מונה	 	,03-6246000 פקס'	 	,67891 אביב	 תל	 	,96 אלון	 יגאל	
	,7.4.2009 ביום	 בירושלים,	 משפחה	 לענייני	 המשפט	 בית	 ידי	
למנהל	עיזבון	המנוחה	שרה	נגר,	ת"ז	046069423,	שנפטרה	ביום	

31.12.2003	ומקום	מגוריה	היה	ברח'	ניקנור	35/2,	ירושלים.

בזה	 מוזמן	 הנ"ל,	 העיזבון	 של	 נושה	 הוא	 כי	 הטוען	 כל	
וזאת	 מהעיזבון	 תביעותיו	 את	 העיזבון	 למנהל	 בכתב	 להודיע	

בתוך	ארבעה	חודשים	מיום	פרסום	הודעה	זו.

זהר גרינברג,	עו"ד 	 	 	
			מנהל	העיזבון 	 	 	

מגדל טירת הכרמל
)ש"מ	55-023421-5(

הודעה על שינויים בשותפות

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

בתאריך	30.11.2009	פרש	השותף	המוגבל	יפתח	בנאי	ובניו		 	.1
ניהול	ואחזקות	)1995(	בע"מ,	ח"פ	51-222853-7,	מרח'	אח"י	

אילת	15,	קרית	חיים	-	מהשותפות	הנ"ל;

בתאריך	30.11.2009	הצטרפה	חברת	י.	בנאי	אחזקות	בע"מ,	 	.2
ח"פ	51-431384-0,	מרח'	אח"י	אילת	15,	קרית	חיים,	כשותף	

מוגבל	לשותפות	הנ"ל;

השותף	המוגבל	הנכנס	י.	בנאי	אחזקות	בע"מ,	יבוא	במקומו	 	.3
של	השותף	היוצא,	יפתח	בנאי	ובניו	ניהול	ואחזקות	)1995(	

בע"מ,	לכל	דבר	ועניין.

										יותם בנאי 	 	 	 	
							בשם	השותפות 	 	 	 	
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