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הודעה בדבר מינוי ועדה ציבורית והרכבה
לפי חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, 

התשי"א-1951

חברי  חסינות  לחוק  10א  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיע  אני 
 3 ולסעיף  התשי"א-11951,  וחובותיהם,  זכויותיהם  הכנסת, 
לכללי חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם )השתתפות 
בהוצאות משפטיות(, התשס"ג-22003, על מינוי ועדה ציבורית 
לקביעת השתתפות בהוצאות משפטיות של חברי הכנסת, וזה 

הרכבה:

המשנה לנשיא בית המשפט העליון )בדימוס( אליהו מצא - 
יושב ראש

השופט )בדימוס( יצחק אליאסוף - חבר

עורכת הדין טנה שפניץ - חברה.

ט' באדר ב' התשע"א )15 במרס 2011(
)חמ 3329—3(  

ראובן רובי ריבלין  
יושב ראש הכנסת  __________

1  ס"ח התשי"א, עמ' 228; התשס"ג, עמ' 540.

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 941.

 מינוי
לפי חוק כלי הירייה, התש"ט-1949

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי הירייה, התש"ט-
11949, אני ממנה את ניסן פורן, ת"ז 055073795, לעובד אחראי 
לצורך קבלת רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה שנועד לצורכי 
ביטחון, בקשר לתפקידו כממונה ביטחון במכון הביולוגי, משרד 

ראש הממשלה.

כתב מינוי זה יהיה בתוקף עד יום כ"ח בסיוון התשע"א )30 
ביוני 2011( וכל עוד העובד האמור מכהן בתפקידו הנוכחי.

י"א באדר א' התשע"א )15 בפברואר 2011(
)חמ 497—3(  

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  __________

1  ס"ח התש"ט, עמ' 143; התשל"ח, עמ' 124.

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

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
בתוקף  מינה  המדינה  שנשיא  מודיע  אני  התשמ"ד-11984, 
סמכותו לפי סעיף 4 לחוק יסוד: השפיטה2 את הרשומים מטה 
במרס   16( התשע"א  ב'  באדר  ז'  ביום  החל  לצדם,  כמפורט 

:)2011

הארצי  הדין  בית  נשיא  לכהונת   - פליטמן  יגאל  השופט 
לעבודה;

השופט דוד מינץ - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי 
בירושלים;

הדין  בית  של  שופט  לכהונת   - ספיבק  דורי  הדין  עורך 
האזורי לעבודה בתל אביב;

עורכת הדין טובה פרי - לכהונת שופטת של בית משפט 
שלום )נוער( במחוז המרכז;

__________
1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

2  ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.

עורך הדין ארז שני - לכהונת שופט של בית משפט שלום 
)ענייני משפחה( במחוז תל אביב;

לכהונת שופטת של   - ישראלי  טויסטר  יעל  הדין  עורכת 
בית משפט שלום במחוז המרכז;

בית  של  שופטת  לכהונת   - לארי-בבלי  שרון  השופטת 
משפט שלום במחוז ירושלים;

משפט  בית  של  שופטת  לכהונת   - רייך  לימור  הרשמת 
שלום במחוז תל אביב;

הרשמת ג'מילה ג'בארין - לכהונת שופטת של בית משפט 
שלום )ענייני משפחה( במחוז הצפון;

הרשם נמרוד פלקס - לכהונת שופט של בית משפט שלום 
)ענייני משפחה( במחוז ירושלים;

עורך הדין גיא הימן - לכהונת שופט של בית משפט שלום 
במחוז תל אביב;

הרשמת אליה נוס - לכהונת שופטת של בית משפט שלום 
)ענייני משפחה( במחוז המרכז;

עורך הדין הישאם אבו שחאדה - לכהונת שופט של בית 
משפט שלום במחוז המרכז;

עורכת הדין מרים קסלסי - לכהונת שופטת של בתי משפט 
לתעבורה במחוז ירושלים.

י' באדר ב' התשע"א )16 במרס 2011(
)חמ 60—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה 
לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לחוק בית המשפט לענייני 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשנ"ה-11995,  משפחה, 
העליון, אני ממנה בזה את שופטי בית משפט שלום הרשומים 
מטה לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום ז' באדר ב' 

התשע"א )13 במרס 2011(:

אליה נוס

ארז שני

ז' באדר ב' התשע"א )13 במרס 2011(
)חמ 2666—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 393.

מינוי שופטת נוער 
לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה 
אני  ובהסכמת שר המשפטים,  טיפול(, התשל"א-11971,  ודרכי 
תום  עד  נוער  פרי, לשמש שופטת  טובה  על השופטת  מטילה 

תקופת כהונתה בערכאת בית משפט שלום.

ז' באדר ב' התשע"א )13 במרס 2011(
)חמ 686—3(  

דורית ביניש  
נשיאת בית המשפט העליון  __________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 134.
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מינוי שופט נוער 
לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה 
אני  ובהסכמת שר המשפטים,  טיפול(, התשל"א-11971,  ודרכי 
מטילה על השופט דוד מינץ לשמש שופט נוער עד תום תקופת 

כהונתו בערכאת בית המשפט המחוזי. 

ז' באדר ב' התשע"א )13 במרס 2011(
)חמ 686—3(  

דורית ביניש  
נשיאת בית המשפט העליון  __________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 134.

מינוי רשמת לבית המשפט לענייני משפחה 
לפי חוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ה( לחוק בית המשפט לענייני 
אני ממנה  ובאישור שר המשפטים,  משפחה, התשנ"ה-11995, 
שלום,  משפט  בית  של  רשמת  ביטון,  אונגר  יפעת  את  בזה 
לרשמת בבית משפט לענייני משפחה במחוז המרכז, החל ביום 

ז' באדר ב' התשע"א )13 במרס 2011(.

ז' באדר ב' התשע"א )13 במרס 2011(
)חמ 2666—3(  

דורית ביניש  
נשיאת בית המשפט העליון  __________

1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 393.

מינוי רשמת בית הדין 
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)א( לחוק בית הדין לעבודה, 
המסחר  התעשייה  שר  עם  התייעצות  לאחר  התשכ"ט-11969, 
והתעסוקה ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורכת הדין 
מירי שי-גרינברג, לרשמת בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, 

החל ביום ח' באדר ב' התשע"א )14 במרס 2011(. 

ז' באדר ב' התשע"א )13 במרס 2011(
)חמ 526—3(  

נילי ארד  
__________                      נשיאת בית הדין הארצי לעבודה

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשמ"ו, עמ' 217.

 מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים
שלא כדין 

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13יא)א( לחוק הכניסה לישראל, 
התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, אני ממנה את רבקה אדלר, ת"ז 
050426188, לבית דין של דן יחיד, לביקורת משמורת של שוהים 

שלא כדין לפי החוק.

תוקף המינוי לחמש שנים.

ב' באדר ב' התשע"א )8 במרס 2011(
)חמ 284—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"ח, עמ' 645.

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים 
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק   32 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  בהסכמת  התשס"א-12001,  ממאסר, 
המשפט  בתי  לחוק   16 סעיף  לפי  עימה  ובהתייעצות  העליון 
]נוסח משולב[, התשס"א-22001, אני ממנה את השופט בקצבה 

אבי הבר, ת"ז 69612851, ליושב ראש ועדות השחרורים.

תוקף המינוי לשנתיים.

י"ט באדר א' התשע"א )23 בפברואר 2011(
)חמ 101—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 410.

2 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי חברים לוועדת ערר 
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 89)א( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח 
ורכישה(, התשכ"ג-11963 )להלן - החוק(, אני ממנה את משה 
יצחקי, ת"ז 274837, ואת ליאור דוידאי, ת"ז 022506935, לחברים 

בוועדת ערר לעניין סעיף 88 לחוק, במחוז ירושלים.

תוקף המינוי לשנתיים.

א' באדר ב' התשע"א )7 במרס 2011(

)חמ 324—3(  
יעקב נאמן  

שר המשפטים  __________
1  ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשנ"ט, עמ' 130.

מינוי מפקחת 
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)א( לחוק העבירות המינהליות, 
התשמ"ו-11985 )להלן - החוק(, אני ממנה את רות ברנר-טלמן, 
ומידע  טכנולוגיה  למשפט  הרשות  עובדת   ,025330002 ת"ז 
חוק  הוראות  על  עבירות  לגבי  למפקחת  המשפטים,  במשרד 
הגנת הפרטיות, התשמ"א-21981, שנקבעו כעבירות מינהליות 
בתקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - הגנת הפרטיות(, 
התשס"ד-32004, וזאת לאחר שעברה הכשרה כאמור בסעיף 5 

לחוק.

תוקפו של מינוי זה עד לביטולו או עד למועד שבו תחדל 
העובדת לכהן בתפקידה, לפי המוקדם.

י"ח באדר ב' התשע"א )24 במרס 2011(
)חמ 1923—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.

2  ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

3 ק"ת התשס"ד, עמ' 323.
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אצילת סמכויות 
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

התקציב,  יסודות  לחוק  50)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ה-11985 )להלן - חוק(, אני אוצל את הסמכות הנתונה 
לי לפי סעיף 29)א( לחוק, לאשר שינויים בשכר, בתנאי פרישה 
או בגמלאות או הטבות כספיות אחרות הקשורות בעבודה בגוף 
מתוקצב או בגוף נתמך, ואת הסמכויות הנתונות לי לפי סעיפים 
29א ו–29ב)ב( לחוק, לעניין טיפול בחריגות שכר ברשות השידור 
)בעניין דרגה 46( ליוסי כהן, המשנה לממונה על השכר והסכמי 

עבודה במשרד האוצר.

י"א בשבט התשע"א )16 בינואר 2011(
)חמ 3812—3(  

יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
ומע"מ  המכס  אגף  עובדי  את  בזה  מרשה  אני  )עדות(1, 
חקירות  לערוך  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  האוצר,  במשרד 
והתקנות  מטה  הרשומים  החוקים  על  עבירות  לביצוע  בקשר 

שלפיהם: 

-  פקודת המכס2;

-  חוק סוכני המכס, התשכ"ה-31964;

-  פקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה(4;

-  פקודת הכהילים המפוגלים5;

-  פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-61979;

-  פקודת הטבק7;

-  חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-81961;

-  חוק זכות יוצרים, התשס"ח-92007;

-  פקודת זכות היוצרים10;

-  פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-111972;

-  פקודת סימני סחורות12;

התשל"ז- העונשין,  לחוק  י"א  בפרק  ו'  סימן  לפי  עבירות    -
;131977

-  עבירות לפי סעיפים 244, 245 ו–246 לחוק העונשין, התשל"ז-
141977, שנעברו בקשר לחקירת עבירות הנחקרות על ידם.

__________
1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.

2  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, עמ' 39.

3 ס"ח התשכ"ה, עמ' 16.

4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74.

5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88.

6 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.

7 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 100.

8 ס"ח התשכ"א, עמ' 64.

9 ס"ח התשס"ח, עמ' 34.

10 חוקי א"י, כרך א', עמ' 364.

11 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511.

12 חוקי א"י, כרך ב', עמ' 889.

13 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

14 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

מס' זהותשם העובד

056780356ברכה מוטי

016622516ניאזוב אוריאל
 31( התשע"ב  בטבת  ה'  יום  עד  זו  הרשאה  של  תוקפה 
בדצמבר 2011( וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם 

האמורה.

י"ד באדר ב' התשע"א )20 במרס 2011(

)ח"מ 3-279(

יצחק אהרונוביץ'    
שר לביטחון הפנים   

 

הסמכת מפקחים
לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959

התעסוקה,  שירות  לחוק  74)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
רשות  עובדי  את  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959 
האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים ששמותיהם 
מפורטים להלן למפקחים, לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי 

החוק בקשר לעובדים זרים או בקשר לתיווך עבודה בעניינם: 

מס' זהות    השם

057707499ששון מצרפי

021397732אביחי נבות

039232665חגי עומסי

031899255יעל דדון

039497466שרון יעיש
ט' באדר ב' התשע"א )15 במרס 2011(

)חמ 300—3(  
אליהו ישי  
שר הפנים  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 32; התש"ע, עמ' 498.

הסמכת מפקחים 
לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ב לחוק עובדים זרים, התשנ"א-
11991 )להלן - החוק(, אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין 
ומעברי הגבול במשרד הפנים ששמותיהם מפורטים  ההגירה 
להלן למפקחים לעניין הפיקוח על ביצוע ההוראות המפורטות 

בסעיף 6)ז()2( לחוק:

מס' זהותהשם

037309721בני צרפתי

039232665חגי עומסי

031899255יעל דדון

039497466שרון יעיש

027383371.מירב ברוש

ג' באדר א' התשע"א )7 בפברואר 2011(
)חמ 3866—3(  

אליהו ישי  
שר הפנים  __________

1  ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התש"ע, עמ' 488.
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הודעה על עדכון סכום ערובה
  לפי תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )ערובה(,

התשע"א-2011 

לתקנות  3א)1()ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  מודיע,  אני 
התשנ"ו- )ערובה(,  אדם  כוח  קבלני  ידי  על  עובדים  העסקת 
לתקנות  3א)1()ב(  בתקנה  הנקוב  הערובה  סכום  כי   ,11996
האמורות, כפי שיעורו המעודכן נכון ליום כ"ה בטבת התשע"א 
עובד  כל  בעבור  חדשים,  שקלים   6,192 הוא   )2011 בינואר   1(

שהתאגיד ביקש להעסיק בשנת 2011.

י"ב באדר א' התשע"א )16 בפברואר 2011(
)חמ 2738—3(  

אליהו ישי  
שר הפנים  __________

1  ק"ת התשנ"ו, עמ' 1514; י"פ התשס"ט, עמ' 4570.

הודעה על עדכון סכומי אגרות ודמי היתר 
לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991

לפי סעיפים 1י)ד( ו–1י1)ו( לחוק עובדים זרים, התשנ"א-
11991 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב עליית מדד המחירים 
המחירים  מדד  לעומת   ,2009 דצמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן 
לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2010, התעדכנו סכומי האגרות 
ודמי ההיתר שבסעיפים האמורים והם החל ביום כ"ה בטבת 

התשע"א )1 בינואר 2011(, כלהלן:

אגרת בקשה שבסעיף 1י)א( לחוק - במקום "1,110" בו יבוא   )1(
"1,140"; במקום "555" יבוא "570", ובמקום "833" יבוא "850".

אגרה שנתית שבסעיף 1י)א1( לחוק - לעניין אגרה שנתית   )2(
עבודה  למטרת  ביקור  לישיבת  ורישיון  אשרה  כל  בעבור 
 "1,110" במקום   ,"9,060" יבוא   "8,860" במקום   - בישראל 

יבוא "1,140" ובמקום "6,645" יבוא "6,800".

דמי היתר שבסעיף 1י1)ב( לחוק - במקום הסכום הנקוב בו   )3(
יבוא "11,550".

י"ב באדר א' התשע"א )16 בפברואר 2011(
)חמ 3038—3(  

אליהו ישי  
שר הפנים  __________

 1  ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התש"ס, עמ' 114; התשס"ג, עמ' 181: 

   התשס"ה, עמ' 360; י"פ התשס"ט, עמ' 4570.

הודעה על עדכון סכום אגרה שנתית 
 לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, 

התשנ"ו-1996

לפי סעיף 10)ג()3( לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח 
אדם, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב עליית 
לעומת   ,2010 דצמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  מדד 
מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2009, התעדכן 
סכום האגרה השנתית שבסעיף 10)ג()1( לחוק ובמקום הסכום 

הנקוב בו יבוא "11,410".

י"ב באדר א' התשע"א )16 בפברואר 2011(
)חמ 3038—3(  

אליהו ישי  
שר הפנים                     __________

 1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 201; ס"ח התשס"ה, עמ' 364; י"פ התשס"ט, 

  עמ' 4570.

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

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

סוציאליים לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(:

עבאס אלטורי, ת"ז 037173796 - בעיריית רהט;  )1(

רינת שגב אבן, ת"ז 037196375 - בעיריית שדרות;  )2(

גלית קוסט, ת"ז 032108011 - בעיריית רמלה;  )3(

בתיה עתר, ת"ז 54618707 - בעיריית אשדוד;  )4(

ילנה צ'רנוגלז, ת"ז 317360675 - בעיריית אריאל.  )5(

ז' באדר ב' התשע"א )13 במרס 2011(

)חמ 142—3(  
משה כחלון  

__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים
1  ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 74.

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(,  התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
ת"ז  שחר,  עינב  של  מינויה  את  משנה  אני  התש"ך-11960, 
2040257644, כך שבמקום "עינב שחר" יבוא "עינב קידר" ובמקום 

"עיריית עפולה" יבוא "עיריית תל אביב".

ז' באדר ב' התשע"א )13 במרס 2011(
)חמ 142—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 74.

2 י"פ התשס"ח, עמ' 2557.

ביטול מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
מטה  הרשומים  של  מינוים  את  מבטל  אני  התש"ך-11960, 

לעובדים סוציאליים לעניין החוק האמור:
אלונה לוי קונסטנטין, ת"ז 028576494 - תל אביב2

גיא ארזי, ת"ז 028892735 - המועצה האזורית זבולון3
שירה מאיר, ת"ז 038617233 - עיריית ירושלים4

הלן כהן5
נינה ממון, ת"ז 038356184 - עיריית ירושלים6

)מיכל מסד, ת"ז 58146747 - מועצה מקומית כפר ורדים7

__________
1  ס"ח התש"ך, עמ' 52.

2 י"פ התש"ס, עמ' 6.

3 י"פ התשס"ח, עמ' 564.

4 י"פ התשס"ח, עמ' 2557.

5 י"פ התשנ"א, עמ' 745.

6 י"פ התשס"ט, עמ' 4382.

7 י"פ התשס"ז, עמ' 1299.
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גאולית בייטנר, ת"ז 032896276 - עיריית ירושלים8

חנית טוקר, ת"ז 025239161 - עיריית ירושלים9.

ז' באדר ב' התשע"א )13 במרס 2011(
)חמ 142—3(  

משה כחלון  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

8 י"פ התשס"ח, עמ' 3681.

9 י"פ התשס"ח, עמ' 3681.

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק–יסוד: הממשלה1, אני 
אוצל ליועץ המשפטי של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, 
עורך הדין מיכאל אטלן, את סמכותי לדון ולהכריע בערעורים 

שהוגשו לפי סעיף 51 לפקודת האגודות השיתופיות2.

י"ד באדר ב' התשע"א )20 במרס 2011(

)חמ 3281—3(  
שלום שמחון  

__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה
1  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

2 חוקי א"י, כרך א', עמ' 336; ס"ח התש"ס, עמ' 192.

העברת סמכויות
לפי חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954

נשים,  עבודת  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
 ,27289461 ת"ז  קרסנטי,  לורד  בזה  אני מעביר  התשי"ד-21954, 

את סמכויותיי לפי סעיפים 9 ו–9א לחוק האמור.

ט"ו באדר ב' התשע"א )21 במרס 2011(
)חמ 2191—3(  

שלום שמחון   
__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ס"ח התשי"ד, עמ' 154.

תיקון ואכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
הדנה  רשמי  תקן  החלפת  בדבר  באכרזה  כי  התשי"ג-11953, 
 1( התשע"א  א'  באדר  כ"ה  מיום   ,21 חלק   1011 ת"י  בהחלפת 
 31( התשע"ב  בטבת  י"ח  יום  עד  "ואולם  יבוא   ,)2011 במרס 
לפי  רפואי  ציוד חשמלי לשימוש  לבדוק  ניתן   ,)2012 בדצמבר 

ת"י 1011 בנוסחו ערב התחילה".

כ"ג באדר א' התשע"א )27 בפברואר 2011(
)חמ 95—3(  

שלום שמחון  
__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.

עמ' התש"ע,   ;5510 עמ'  התשס"ט,   ;3241 עמ'  התשס"ח,  י"פ   2 

.4615   

הודעה בדבר שינוי הרכב המועצה הדתית אזורית 
עמק לוד 

 לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[,
התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו–6)א( לחוק 
שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-11971, שיניתי 

את הרכב המועצה הדתית אזורית עמק לוד, כמפורט להלן:

הרכב המועצה יהיה תשעה חברים;  )1(

כ"ו  ביום  פקעה   ,24687089 ת"ז  פדלון,  שחר  של  חברותו   )2(
באדר א' התשע"א )2 במרס 2011(;

להרכב המועצה2, ייווספו החברים שפרטיהם להלן:  

מס' זהות        שם

050740521קמינצקי יוסף יצחק

031542178ויגלר צבי

014264394קופרמן זאב

51748101בן ציון רסקין

המועצה הדתית כפר חב"ד - בטלה.  )3(

תוקף המינוי מיום כ"ב באדר ב' התשע"א )28 במרס 2011(.

כ"ב באדר ב' התשע"א )28 במרס 2011(

)חמ 140—3(  
יעקב מרגי  

__________                     השר לשירותי דת
1  ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 70.

2  י"פ התש"ע, עמ' 945.

הודעה על מינוי חשב מלווה
לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות(, 

התש"ל-1970
לתקנות  26ב  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
התש"ל-11970,  מועצות(,  )ניהול  היהודיים  הדת  שירותי 
ולאחר שניתנה למועצה הדתית שלהלן הזדמנות להשמיע את 
טענותיה ומשהתקיימו הנסיבות האמורות בתקנת משנה )ב()2(, 

מונה חשב מלווה, כמפורט להלן:
המועצה הדתית: ראשון לציון.

שם: חוסאם השארה, ת"ז 023391113.
במרס   29( התשע"א  ב'  באדר  כ"ג  מיום  המינוי:  תקופת 

2011(, עד יום ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011(.
כ"ג באדר ב' התשע"א )29 במרס 2011(

)חמ 140—3( 
יעקב מרגי  

השר לשירותי דת  
__________

1  ק"ת התש"ל, עמ' 1721; התשס"ח, עמ' 1241.

החלטה להחיל את ביקורת המדינה
לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[

ח"פ בע"מ,  רמלה  מים  תאגיד   - תמר  וחברת   הואיל 
העירייה(   - )להלן  רמלה  שעיריית  גוף  היא   ,51-401968-6

משתתפת בהנהלתו;
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לחוק   )4(9 סעיף  לפי  מבוקר  גוף  היא  והעירייה  והואיל 
מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[1 )להלן - החוק(;

כמבקר  תפקידי  מילוי  לצורכי  לי  דרוש  והדבר  והואיל 
המדינה ונציב תלונות הציבור;

לפיכך, אני מחליט, בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)7( ו–36)2( 
לחוק, להחיל את ביקורת המדינה על חברת תמר - תאגיד מים 
וכן את  רמלה בע"מ, בכל התחומים שאליהם מתייחס החוק, 

הפרק השביעי בחוק שעניינו בירור תלונות הציבור.
ח' באדר ב' התשע"א )14 במרס 2011(

)חמ 463—3( 
מיכה לינדנשטראוס  

מבקר המדינה  
ונציב תלונות הציבור  __________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

החלטה להחיל את ביקורת המדינה
לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[

הואיל וחברת מי עכו בע"מ, ח"פ 51-439615-9, היא גוף 
שעיריית עכו )להלן - העירייה( משתתפת בהנהלתו;

לחוק   )4(9 סעיף  לפי  מבוקר  גוף  היא  והעירייה  והואיל 
מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[1 )להלן - החוק(;

כמבקר  תפקידי  מילוי  לצורכי  לי  דרוש  והדבר  והואיל 
המדינה ונציב תלונות הציבור;

)7(9 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף  מחליט,  אני   לפיכך, 
עכו  מי  חברת  על  המדינה  ביקורת  את  להחיל  לחוק,  ו–36)2( 
וכן את הפרק  בע"מ, בכל התחומים שאליהם מתייחס החוק, 

השביעי בחוק שעניינו בירור תלונות הציבור.
ח' באדר ב' התשע"א )14 במרס 2011(

)חמ 463—3( 
מיכה לינדנשטראוס  

מבקר המדינה  
ונציב תלונות הציבור  __________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

החלטה להחיל את ביקורת המדינה
לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[

האזורי  והביוב  המים  תאגיד  אשקלון  מי  וחברת  הואיל 
ועיריית  גוף שעיריית אשקלון  בע"מ, ח"פ 51-447872-6, היא 

נתיבות )להלן - העיריות( משתתפת בהנהלתו;
והואיל והעיריות הן גופים מבוקרים לפי סעיף 9)4( לחוק 

מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[1 )להלן - החוק(;
כמבקר  תפקידי  מילוי  לצורכי  לי  דרוש  והדבר  והואיל 

המדינה ונציב תלונות הציבור;
)7(9 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף  מחליט,  אני   לפיכך, 
ו–36)2( לחוק, להחיל את ביקורת המדינה על חברת מי אשקלון 
שאליהם  התחומים  בכל  בע"מ,  האזורי  והביוב  המים  תאגיד 
בירור  שעניינו  בחוק  השביעי  הפרק  את  וכן  החוק,  מתייחס 

תלונות הציבור.
ח' באדר ב' התשע"א )14 במרס 2011(

)חמ 463—3( 
מיכה לינדנשטראוס  

מבקר המדינה  
ונציב תלונות הציבור  __________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

החלטה להחיל את ביקורת המדינה
לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[

ח"פ וביוב,  מים  תאגיד   - בע"מ  רהט  מי  וחברת   הואיל 
העירייה(   - )להלן  רהט  שעיריית  גוף  היא   ,51-429717-5

משתתפת בהנהלתו;
והואיל ועיריית רהט היא גוף מבוקר לפי סעיף 9)4( לחוק 

מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[1 )להלן - החוק(;
כמבקר  תפקידי  מילוי  לצורכי  לי  דרוש  והדבר  והואיל 

המדינה ונציב תלונות הציבור;
לפיכך, אני מחליט, בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)7( ו–36)2( 
לחוק, להחיל את ביקורת המדינה על חברת מי רהט בע"מ - 
תאגיד מים וביוב, בכל התחומים שאליהם מתייחס החוק, וכן 

את הפרק השביעי בחוק שעניינו בירור תלונות הציבור.

ל' באדר א' התשע"א )6 במרס 2011(

)חמ 463—3( 
מיכה לינדנשטראוס  

מבקר המדינה  
ונציב תלונות הציבור  __________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

הודעה בדבר סמכותו של רשם בית דין לעבודה
לפי צו בית הדין לעבודה )הגדלת סכום התובענות שבסמכות 

הרשם(, התשמ"ח-1988
בהתאם להוראות סעיף 2)ג( לצו בית הדין לעבודה )הגדלת 
אני  התשמ"ח-11988,  הרשם(,  שבסמכות  התובענות  סכום 
מודיע כי החל ביום כ"ו באדר ב' התשע"א )1 באפריל 2011(, 
סכום התובענות שבסמכותו של רשם בית הדין לעבודה הוגדל 

ל–41,000 שקלים חדשים.

כ"ב באדר ב' התשע"א )28 במרס 2011(

)חמ 730—3( 
משה גל  

מנהל בתי המשפט  __________
2636; התשס"ו, י"פ התשס"א, עמ'   ;590 ק"ת התשמ"ח, עמ'    1 

    עמ' 2597; התשס"ז, עמ' 2195; התשס"ח, עמ' 2560; התשס"ט,
   עמ' 3318; התש"ע, עמ' 2544.

מינוי קצינים מוסמכים
לפי פקודת העיריות

בתוקף סמכותי לפי הגדרת "קצין מוסמך" שבסעיף 341א 
קציני  את  מסמיך  אני  הפקודה(,   - )להלן  העיריות1  לפקודת 

המשטרה שלהלן, לקצינים מוסמכים לעניין הפקודה:

כל סגן מפקד מחוז, ובהעדרו - כל קצין אגף מבצעים מחוזי;  )1(

ראש ענף המבצעים במטה הארצי או סגנו.  )2(

ט"ז באדר א' התשע"א )20 בפברואר 2011(

)חמ 4227—3( 
דודי כהן  

המפקח הכללי  
של משטרת ישראל  __________

ס"ח התשע"א,   ;197 עמ'   ,8 חדש  נוסח  ישראל,  מדינת  דיני    1 

   עמ' 87.
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הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת
לאשראי לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993 
חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 
דצמבר  בחודש  לציבור  הניתן  צמוד  לא  לאשראי  הממוצעת 

2010 היה 5.26 אחוזים.
ד' באדר ב' התשע"א )10 במרס 2011(

)חמ 2648—3( 
ערד מאי  

מנהל היחידה למידע ולדיווח  __________
1  ס"ח התשנ"ג, עמ' 174.

מינוי מפקח
לפי חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד-1994
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק צער בעלי חיים )הגנה 
על בעלי חיים(, התשנ"ד-11994 )להלן - החוק(, אני ממנה את 
עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן - המשרד(, חוכימה 

יקיר, ת"ז 31597453, למפקח לעניין החוק.
תוקפה של הסמכה זו כל עוד המתמנה משמש במשרתו במשרד.

י' באדר ב' התשע"א )16 במרס 2011(

)חמ 2550—3( 
מישל בלאיש  

                                  מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(
__________                  במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

1  ס"ח התשנ"ד, עמ' 56; התשס"ח, עמ' 655.

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

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

מחלת הניוקסל:
דלתון,  דישון,  דובב,  ברעם,  השחר,  איילת  עלמה,  מושב 
זמרה,  בן  כרם  יראון,  יפתח,  המעלה,  יסוד  הגלילית,  חצור 
מחניים, מירון, מלכיה, סאסא, ספסופה, ציבעון, צפת, ריחאניה, 
רמות נפתלי, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים 

ממושב עלמה.
ג' בניסן התשע"א )7 באפריל 2011(

)חמ 126—3( 
                                                    מישל בלאיש

__________             מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מק/ען/1093, שהודעה 

התש"ע,   ,6103 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה   בדבר 
עמ' 3628, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עירון 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות 
)להלן - הפקודה(, כי הקרקע  )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת 

ציבורי של דרכים ושטח לבנייני ציבור.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

)דרך(,  מ"ר   156 ששטחה  אלגרבייה,  בבקה  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 8774, חלק מחלקה 9;

ששטחה 8,450 מ"ר )מבנים ומוסדות ציבור(, המזוהה כגוש   
8774, חלק מחלקה 9.

י"ד באדר ב' התשע"א )20 במרס 2011(

)חמ 3-2(

מוחמד סובחי ג'בארין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עירון  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ען/881א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5925, 
התשס"ח, עמ' 2665, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עירון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 
לצורך ציבורי של דרכים ושטח לבנייני  דרושה  הקרקע(   -

ציבור.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 
את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

)דרך(,  מ"ר   24 ששטחה  המשולש,  בג'ת  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 8772, חלק מחלקה 32;

ששטחה 195 מ"ר )שטח ציבורי פתוח(, המזוהה כגוש 8821,   
חלק מחלקה 51;

ששטחה 300 מ"ר )שטח ציבורי פתוח(, המזוהה כגוש 8821,   
חלק מחלקה 71;

ששטחה 306 מ"ר )דרך(, המזוהה כגוש 8821, חלק מחלקה 52;  

כגוש  המזוהה  ציבור(,  למבני  )שטח  מ"ר   1,000 ששטחה   
8821, חלק מחלקה 52.

י"ד באדר ב' התשע"א )20 במרס 2011(

)חמ 3-2(

מוחמד סובחי ג'בארין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עירון  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' יד/מק/
3002ב, מתחם 1, מצלוואי, יהוד-מונוסון, שהודעה בדבר 
התשס"ז,   ,5622 הפרסומים  בילקוט  פורסמה   אישורה 
עמ' 1372, ולתכנית מס' יד/3002, שהודעה בדבר אישורה 
פורסמה בילקוט הפרסומים 5302, התשס"ד, מוסרת בזה 
)להלן  יהוד-מונוסון  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
לצורך ציבורי של דרכים, שטחים לבנייני ציבור ושטחים 

ציבוריים.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

53, שטח  ח"ח   ,6693 גוש   - ביהוד-מונוסון  קרקע  חטיבת   
 ,14 ח"ח  מ"ר;   200 דרך,   ,53 ח"ח  מ"ר;   155 פתוח,  ציבורי 

 שטח לבנייני ציבור 332 מ"ר; ח"ח 15, שטח לבנייני ציבור, 
 ,59 2,030 מ"ר; ח"ח  53, שטח לבנייני ציבור,  11 מ"ר; ח"ח 
שטח לבנייני ציבור, 1,175 מ"ר; ח"ח 152 )לשעבר ח"ח 12, 
13( ישנים לפי תב"ע יד/3002, שטח לבנייני ציבור, 576 מ"ר; 
59, דרך, 809 מ"ר; גוש 6729,  53, דרך, 179 מ"ר; ח"ח  ח"ח 

ח"ח 30, 32, 33, דרך, 702 מ"ר.

י"ח באב התש"ע )29 ביולי 2010(

)חמ 3-2(

יוסי בן דוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון  

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1241/א, שהודעה 
התשנ"ד,   ,4178 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה   בדבר 
עמ' 1393, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תקוה 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של שטח דרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -   .4

חטיבת קרקע בפתח תקוה, ששטחה 123 מ"ר לדרך, המזוהה   
כגוש 6194, ח"ח 172;

ששטחה 155 מ"ר לדרך, המזוהה כגוש 6194, ח"ח 215.  

רחוב היצירה.  

כ"א באדר ב' התשע"א )27 במרס 2011(

)חמ 3-2(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/5/1204, 
הפרסומים 1080, התשכ"ד, עמ' 1060, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של שטח שב"צ + דרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

לשב"צ  מ"ר   3,608 ששטחה  תקוה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
רחוב   ,77 חלקה   ,6380 כגוש  המזוהה  לדרך,  מ"ר   1,343  +

מוהליבר.

י' באדר ב' התשע"א )16 במרס 2011(

)חמ 3-2(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/550/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3521, 
התשמ"ח, עמ' 709, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3703, חלק מחלקה   
556, בשטח של 10 מ"ר.

כ"א באדר ב' התשע"א )27 במרס 2011(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/2000, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3813, 
התשנ"א, עמ' 450, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 

- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הרחבת דרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ביישוב רעננה, ששטחה כ–27 מ"ר, המזוהה   
כגוש 6580, חלק מחלקה 491.

ב' באדר ב' התשע"א )8 במרס 2011(

)חמ 3-2(

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה רעננה  
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/306/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3681, 
התשמ"ט, עמ' 3699, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 

- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הרחבת דרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ביישוב רעננה, ששטחה כ–48 מ"ר, המזוהה   
כגוש 6583, חלק מחלקה 163.

ב' באדר ב' התשע"א )8 במרס 2011(

)חמ 3-2(

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה רעננה  
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/168/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2392, 
התשל"ח, עמ' 544, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 

- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הרחבת דרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ביישוב רעננה, ששטחה כ–66 מ"ר, המזוהה   
כגוש 7651, חלק מחלקה 140;

ששטחה כ–78 מ"ר, המזוהה כגוש 7651, חלק מחלקה 141.  

ז' באדר ב' התשע"א )13 במרס 2011(

)חמ 3-2(

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה רעננה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/2000, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3813, 
התשנ"א, עמ' 450, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 

- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הרחבת דרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ביישוב רעננה, ששטחה כ–60 מ"ר, המזוהה   
כגוש 6578, חלק מחלקה 123;

ששטחה כ–130 מ"ר, המזוהה כגוש 6580, חלק מחלקה 159.  

ז' באדר ב' התשע"א )13 במרס 2011(

)חמ 3-2(

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה רעננה  
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רע/299/1/ב, 
הפרסומים 5580, התשס"ו, עמ' 5034, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רעננה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של הרחבת דרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ביישוב רעננה, ששטחה כ–291 מ"ר, המזוהה   
כגוש 6586, חלק מחלקה 237.

ב' באדר ב' התשע"א )8 במרס 2011(

)חמ 3-2(
איתן גינזבורג  

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
לתכנון ולבנייה רעננה  

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/212/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3400, 
התשמ"ז, עמ' 210, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(, 

- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הרחבת דרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ביישוב רעננה, ששטחה כ–135 מ"ר, המזוהה   
כגוש 6587, חלק מחלקה 113.

ז' באדר ב' התשע"א )13 במרס 2011(

)חמ 3-2(

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה רעננה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,22/114/03/2
הפרסומים 4079, התשנ"ג, עמ' 1352, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה אילת )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בעיר אילת, ששטחה 11.344 דונם, המזוהה   
כגוש 40004 )לא מוסדר(, בין כיכר שד' התמרים לבין כיכר 

יותם.

כ"ו באדר א' התשע"א )2 במרס 2011(

)חמ 3-2(

מאיר יצחק-הלוי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
ש/מק/547/א, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
בזה  מצהירה   ,4229 עמ'  התשנ"ח,   ,4656 הפרסומים 
 - )להלן  השומרון  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה 
בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,3258 עמ'  התשס"ט,   ,5939
והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ביישוב פרדס חנה-כרכור, ששטחה 14,494 מ"ר,   
המזוהה כגוש 10071, חלק מחלקות 25-23, מגרש צ-1.

ט' באדר ב' התשע"א )15 במרס 2011(
)חמ 3-4(

יוסף יהודה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/1250 )להלן - התכנית(, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4309, התשנ"ה, 
עמ' 3449, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
בתוספת שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
לקניינה  תהיה   ,3018 עמ'  התשנ"ט,   ,4747 הפרסומים  בילקוט 
זו  הודעה  פרסום  מיום  רחובות,  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

ברשומות.

תוספת

גוש 3701, חלק מחלקה 80.

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

כ"א באדר ב' התשע"א )27 במרס 2011(

)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
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   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הצ/137/1-3, 
הפרסומים 6022, התש"ע, עמ' 644, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שרונים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  זכות החזקה  כי  - הפקודה(,  )להלן   21943 ציבור(, 
2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה  המתוארת בסעיף 
בילקוט הפרסומים  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6069, התש"ע, עמ' 2230, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
זו  הודעה  פרסום  מיום  פרדסיה  המקומית  המועצה  של 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

פרדסיה - גוש 8002, ח"ח 395, המיועדים לצורכי ציבור:   
דרכים, שבילים, שטח ציבורי פתוח המיועד לדרך עתידית, 

שטח ציבורי פתוח כמסומן בתשריט התכנית.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, רח' הצורן 4, אזור 
התעשייה רמת פולג, דרום נתניה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו 

בשעות שהמשרד פתוח לקהל.

י"א באדר ב' התשע"א )17 במרס 2011(
)חמ 3-4(

אפרים בולמש  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/במ/54 )להלן - התכנית(, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4047, התשנ"ג, 
עמ' 49, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
בתוספת שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
לקניינה  תהיה   ,4005 עמ'  התשס"ט,   ,5955 הפרסומים  בילקוט 
הגמור והמוחלט של המועצה האזורית עמק יזרעאל, מהמועד 

שבו נקנתה החזקה במקרקעין - הוא יום 16.7.2009.

תוספת

מ"ר,   1,000 ששטחה  עדשים,  תל  ביישוב  קרקע  חטיבת 
המזוהה כגוש 16773, ח"ח 1, מס' חלקה ארעי 2610א; הייעוד: 

בית עלמין, בהתאם למתוחם בתשריט.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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המועצה  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  העתק התשריט 
בו  לעיין  רשאי  בדבר,  מעוניין  וכל  יזרעאל,  עמק  האזורית 

בשעות העבודה הרגילות.

א' באדר ב' התשע"א )7 במרס 2011(

)חמ 3-4(

דוד בריל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה יזרעאלים  

תיקון טעות
בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6198, התשע"א, עמ' 
"תהיה  במקום  יונה(,  )כפר  הצ/115/1-2  תכנית  לעניין   ,2418
"תהיה  להיות  צריך  הוועדה"  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית כפר יונה".

)חמ 3-4(

הודעות לפי חוק הצהרות מוות

ה"מ 57/11

בעניין: הצהרת מותה של אליזבט וילהלמינה ון פרך.

הודעה

מוות  הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
התשע"א  א'  באדר  י"ז  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,  )סדרי 
)21 בפברואר 2011(, הגיש אריה חזון ע"י ב"כ עו"ד גיא-יהודה 
 שרים, בקשה לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף 27 לחוק נכסים
סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של 
והנצחה(, התשס"ו-2006 )להלן - החוק(, להצהיר על היותה של 

אליזבט וילהלמינה ון פרך, נספה השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    
        מרכזת ועדת ערר

בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים

ת"ע 10689-12-10

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ובעניין: הצהרת מותו של הנעדר גרשון וולפר,

והמבקש: איליה וולפר, משד' נוה יעקב 28/4, ירושלים.

הודעה

לבית  בקשה   7.12.2010 ביום  הגיש  המבקש  כי  ידוע  להווי 
המשפט לענייני משפחה בירושלים להצהיר על מותו של הנעדר.

מיכאל פוסטרנק, עו"ד    

       בא כוח המבקש

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 10775-08-10

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

ח"פ  בע"מ,   )1994( והנדסה  יעוץ  ענת  חברת  פירוק  ובעניין 
.51-141735-4

מרח'  כהן,  יונתן  עו"ד  ב"כ  ע"י  מנשה,  בן  אפרים  והמבקש: 
שמאי 12, ירושלים, טל' 02-6252996, פקס' 02-6255039.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.8.2010 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.5.2011, בשעה 10.30.

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 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 28.4.2011, בשעה 

.10.00

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

יונתן כהן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 22144-08-10

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

ובעניין פירוק חברת דפוס דפי גוונים בע"מ, ח"פ 51-244939-8, 
אזור התעשייה ברקן,

והמבקש: זיאדה עבד אלחלים, ע"י ב"כ עו"ד איהאב סעדי 
ו/או אחמד סעדי, מרח' הבנקים 3, חיפה 33261, טל' 04-8555155, 

פקס' 04-8555158.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.7.2010 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.5.2011, בשעה 9.15.

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 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.5.2011, בשעה 

.13.00

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

איהאב סעדי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 7531-02-11

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

ח"פ בע"מ,  ממתקים  מגדנות  חברת  פירוק   ובעניין 
51-307449-2, מרח' כנפי נשרים 68, ירושלים,
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מרח'  זייד,  מגדי  עו"ד  ב"כ  ע"י  ח'טאב,  עמאד  והמבקש: 
אלאצפהאני 17, ת"ד 1997, ירושלים 91019.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.1.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.5.2011, בשעה 9.30.

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 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 26.4.2011, בשעה 

.9.30

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

מגדי זייד, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 45348-02-11

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

ובעניין פירוק חברת קינג בוכנות )2003( בע"מ, ח"פ 51-348213-3,

והמבקשים: רבקה קדוש, ת"ז 02678918 ואח', ע"י ב"כ עו"ד 
עודד ערמוני ו/או עו"ד משה וקרט, מרח' איסרליש 22, תל אביב 

67014, טל' 03-5223995, פקס' 03-5223996 .

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.3.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.5.2011, בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 27.4.2011, 

בשעה 10.00.

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

עודד ערמוני, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 12954-03-11

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

ח"פ בע"מ,  טוב  ובסימן  טוב  במזל  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-317780-8

והמבקש: תומר טווילי, ע"י ב"כ עו"ד שחר בן–נאים, מרח' 
מרדכי בן–הלל 14, ירושלים 94231 .

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.3.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.5.2011, בשעה 10.00.

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 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 4.5.2011, בשעה 

.13.00

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

שחר בן–נאים, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 22160-03-11

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת קרן על שם ברל ומלכה לוקר, מס' העמותה 
.58-022482-2

מרח'  כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  רשם העמותות,  והמבקש: 
כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת"ד 34071, ירושלים 91340.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.3.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

11.5.2011, בשעה 11.00.

כל נושה או משתתף של העמותה 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 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

מירית כנרי, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 44310-11-10

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

לישראל  צריכה  מוצרי   - איי.סי.אס  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-355326-3,
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והמבקש: אורן הלפרין, ע"י ב"כ עו"ד רם יולוס, מדרך מנחם 
בגין 52, תל אביב 67137, טל' 03-7914499, פקס' 03-7914707 .

בקשה  הוגשה   23.11.2010 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 6.9.2011, בשעה 8.30.

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 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.8.2011, בשעה 

.12.00

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

רם יולוס, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 52425-12-10

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

ח"פ בע"מ,  חשמל  עבודות  כח  אור  חברת  פירוק   ובעניין 
51-145094-2, רח' האי גאון 11, בני ברק 51649,

 ,20 64193758, מרח' קטרוני  יצחק, ת"ז  בן  יעקב  והמבקש: 
פתח   ,5 האודם  מרח'  יצחק,  עזרא  עו"ד  ב"כ  ע"י  תקוה,  פתח 

תקוה 49751, טל' 03-9221895, פקס' 03-9214192.

בקשה  הוגשה   30.12.2010 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 19.9.2011, בשעה 8.30.

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 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 12.9.2011.

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

עזרא יצחק, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 12379-01-11

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

ובעניין פירוק חברת אינטרסל בע"מ,

והמבקש: יהונתן אחי מאיר, ע"י ב"כ עו"ד אסף קטן, מרח' 
המרגנית 68, רמת גן 52584.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.1.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.9.2011, בשעה 8.30.

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 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 28.2.2011.

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

אסף קטן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 27390-02-11

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

ובעניין פירוק חברת חימדא חברה להשקעות ופיתוח בע"מ, 
ח"פ 51-056461-0,

והמבקש: אגף מס הכנסה - מיסוי מקרקעין מרכז, באמצעות 
היחידה לפירוק, כינוס נכסים ופש"ר, ע"י ב"כ עו"ד מזי רנצלר 
ו/או אריק שמיר-ברוכשטיין ו/או ג'ריאס פאנוס, מדרך מנחם 

בגין 125, תל אביב, טל' 03-7633180, פקס' 03-7633285.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.2.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.9.2011, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.4.9.2011

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

אריק שמיר-ברוכשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 49958-02-11

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

ובעניין פירוק חברת מרכז הדודים בע"מ, ח"פ 51-086869-8,

והמבקשים: משה קירמאיר, ת"ז 3541166, ונעמי קירמאיר, 
ת"ז 899007, ע"י ב"כ עו"ד יצחק לב, מרח' שאול המלך 39, תל 

אביב 64928, טל' 03-6965303, פקס' 03-6965171.



3781 ילקוט הפרסומים 6225, ט' בניסן התשע"א, 13.4.2011

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.2.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.9.2011, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.5.2011, 

בשעה 12.00.

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

יצחק לב, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 20864-03-11

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

ובעניין פירוק חברת נ.ר. אתנה אחזקות בע"מ, ח"פ 51-379367-9,

י'  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,4068392 ת"ז  ארפה,  שחר  והמבקשים: 
בנדר, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520, טל' 03-7518402, פקס' 

.03-7517117

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.3.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

21.9.2011, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00 

ביום 15.9.2011.

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

י' בנדר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 21865-03-11

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

ובעניין פירוק חברת "אביב" מזרחי הובלות בע"מ,

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או 
ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין, מרח' אבן גבירול 121, ת"ד 

22242, תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.3.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.9.2011, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 1.9.2011.

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

אלון ש' הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 48567-03-11

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

ובעניין פירוק חברת מ. גלבוע שירותים בע"מ, ח"פ 51-121909-9,

עו"ד  ב"כ  ע"י   ,36017655 ת"ז  מזרחי,  שמואל  והמבקש: 
אמנון בר-לוי, מרח' יהודה הלוי 61, תל אביב 65781.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.3.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.10.2011, בשעה 8.30.

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 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 20.3.2011, בשעה 

.13.00

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

אמנון בר–לוי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 22116-01-11

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

ובעניין פירוק חברת דלתות העמקים בע"מ, ח"פ 51-358425-0,

סמיר  מרעי  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  רוזן  עיסא  והמבקשים: 
ממשרד עורכי דין, ת"ד 102, כפר ערערה 30026.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.1.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 



ילקוט הפרסומים 6225, ט' בניסן התשע"א, 13.4.2011 3782

ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 
13.6.2011, בשעה 9.45.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
ימים  מ–7  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

לפני מועד הדיון.

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

מרעי סמיר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 22859-01-11

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

ובעניין פירוק חברת אלף-ג'ני נכסים והשקעות בע"מ, ח"פ 
,51-245230-1

והמבקש: דן עופר, ע"י ב"כ עו"ד ניצן בר–אילן, רישיון מס' 
16526 ו/או ורד גרצנזון ו/או נועם נוימן, מרח' אלנבי 12, חיפה 

33092, טל' 04-8538888, פקס' 04-8538885.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.1.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.5.2011, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 28.4.2011, בשעה 

.9.00

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

ניצן בר–אילן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 47410-01-11

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

ובעניין פירוק חברת בי.איי. זיווד ממוחשב בע"מ,

והמבקשים: מיכאל אברבוך ואח', ע"י ב"כ עו"ד יניב אינסל 
ו/או שי מילוא, מרח' דניאל פריש 3, תל אביב, טל' 03-6911830, 

פקס' 03-6911831.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.1.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.6.2011, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

יניב אינסל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 13816-02-11

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

ובעניין פירוק חברת י.א.ש יובל הפרי והירק )2007( בע"מ,

והמבקש: מורן גרציה אטיאס, ע"י עו"ד חוטבא מוניר, מרח' 
ברל כצנלסון 90, נו"ש, חיפה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.2.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.5.2011, בשעה 9.45.

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 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 30.4.2011, בשעה 

.9.45

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

חוטבא מוניר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 7448-03-11

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

ח"פ בע"מ,  שיווק  הגליל  פרי  ויטה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-005429-9

ב"כ ממשרד  ע"י   ,08695207 ת"ז  בירנבוים,  זאב  והמבקש: 
63, תל  רוטישלד  ושות', שד'  ברוך  גל  דין סטריקובסקי,  עורכי 

אביב, טל' 03-5252650, פקס' 03-525651.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.3.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.5.2011, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
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לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 8.5.2011, בשעה 

.9.30

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

חני ברוך, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 17559-03-11

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

בע"מ,  אלומיניום  מוצרי  ציון-יצור  יריב  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-113382-9, מרח' חלוצי התעשיה, מפרץ חיפה 26294,

והמבקשת: מנורה מבטחים פנסיה בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד ניר 
שץ ו/או ענת יהב ו/או מאור דוד ו/או רין קריכל מצוינים ואשר 
מענם למסירת כתבי בי–דן היא: מבטחים החדשה - הלשכה 
המשפטית, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520, טל' 03-7555891, 

פקס' 03-7555892.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.3.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.6.2011, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 8.6.2011.

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

רין קריכל מצוינים, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 17572-03-11

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

בע"מ,   )1991( אויר  ומיזוג  מתכת  א.ש.ל  חברת  פירוק  ובעניין 
מקיבוץ גלויות 94, חיפה,

והמבקשת: מנורה מבטחים פנסיה בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד ניר 
שץ ו/או ענת יהב ו/או מאור דוד ו/או רין קריכל מצוינים ואשר 
מענם למסירת כתבי בי–דן היא: מבטחים החדשה - הלשכה 
המשפטית, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520, טל' 03-7555891, 

פקס' 03-7555892.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.3.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.6.2011, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 8.6.2011.

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

רין קריכל מצוינים, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 26993-03-11

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ים, מס' העמותה  פירוק עמותת עיטורי חיים - קרית  ובעניין 
.58-044058-4

מרח'  כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  רשם העמותות,  והמבקש: 
כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת"ד 34071, ירושלים 91340.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.3.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

14.6.2011, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של העמותה 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 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

מירית כנרי, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 23215-11-10

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

מס'  ז'בוטינסקי,  יוהנה  הנוער  כפר  עמותת  פירוק  ובעניין 
העמותה 58-005326-2.

מרח'  כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  רשם העמותות,  והמבקש: 
כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת"ד 34071, ירושלים 91340.

בקשה  הוגשה   11.11.2010 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

7.9.2011, בשעה 8.30.
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כל נושה או משתתף של העמותה 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 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

מירית כנרי, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 23232-11-10

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

העמותה מס'  רזיאל,  דוד  הנוער  כפר  עמותת  פירוק   ובעניין 
.58-005325-4

מרח'  כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  רשם העמותות,  והמבקש: 
כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת"ד 34071, ירושלים 91340.

בקשה  הוגשה   11.11.2010 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

7.9.2011, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של העמותה 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 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

מירית כנרי, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 23290-11-10

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

העמותה מס'  ישראל,  אוף  טאונס  יות'  עמותת  פירוק   ובעניין 
.58-011686-1

מרח'  כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  רשם העמותות,  והמבקש: 
כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת"ד 34071, ירושלים 91340.

בקשה  הוגשה   11.11.2010 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

7.9.2011, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של העמותה 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 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

מירית כנרי, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 17837-12-10

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

ובעניין פירוק חברת מבצר שירותי כח אדם )1996( בע"מ, ח"פ 
,51-238730-9

 ,8 טפר  חיים  מרח'   ,005079843 ת"ז  בר,  דליה  והמבקשת: 
גריסרו, מרח'  ו/או אליעזר  רז מסורי  עו"ד  ב"כ  ע"י  ציונה,  נס 

ז'בוטינסקי 65, ראשון לציון 75218.

בקשה  הוגשה   12.12.2010 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

7.9.2011, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 6.9.2011.

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

רז מסורי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 30923-12-10

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

ובעניין פירוק חברת אופנת גאלה בע"מ,

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או 
ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין, מרח' אבן גבירול 121, ת"ד 

22242, תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

בקשה  הוגשה   20.12.2010 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.9.2011, בשעה 9.00.
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 15.8.2011.

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

אלון ש' הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 30005-01-11

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

ובעניין פירוק חברת טכנוספין בע"מ, ח"פ 51-407750-2,

 3 ועוד   ,013457460 ת"ז  ויסוקולוב,  יעקב  והמבקשים: 
עובדים, כולם יחד ע"י ב"כ עו"ד דויד זיו ו/או עו"ד גולן אשטון, 
אשר כתובתם להמצאת כתבי בין דין היא: רח' מנחם בגין 7, 

רמת גן 52521, טל' 03-7519888, פקס' 03-5166800.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.1.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.5.2011, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 1.5.2011.

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

דויד זיו, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 17485-02-11

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

ובעניין פירוק חברת א.ס.א - ברברמן בע"מ,

והמבקשים: גסנוב אלבניז ואח', ע"י ב"כ עו"ד אורטל מור, 
משד' אבא אבן 10, ת"ד 2081, הרצליה 46120.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.2.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.5.2011, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 15.00, 

ביום 10.5.2011.

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

אורטל מור, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 33797-02-11

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

ח"פ בע"מ,  אדם  כח  שירותי  א.א.ד.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-258249-5

והמבקש: ADOCHITEI VALENTIN, מס' דרכון 6327998, 
מיכאלי,  כהן  מורן  ו/או  כלפון  עדי  ו/או  כלפון  צחי  עו"ד  ע"י 
ממגדלי התאומים 1, רח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן 52511, טל' -03

6121010, פקס' 03-6122666.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.2.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.6.2011, בשעה 10.30.

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 
לפני  ימים  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

מועד הדיון.

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

מורן כהן מיכאלי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 41737-02-11

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

ח"פ בע"מ,  טקסטיל  תעשיות  אביר  חברת  פירוק   ובעניין 
51-095257-5, אזור התעשייה ברקן,

והמבקש: מורסי עומר יונס, ע"י ב"כ עו"ד אחמד סעדי ו/או 
3, חיפה 33261, טל' 04-8555155,  איהאב סעדי, מרח' הבנקים 

פקס' 04-8555158.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.2.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
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ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 
12.6.2011, בשעה 10.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.1.6.2011

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

איהאב סעדי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 49557-02-11

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ואיכות  לבקרה  המכון  עמותת  פירוק  ובעניין 
העמותה מס'   ,)INSTITUTE OF QUALITY ַ&ַ CONTROL(ׁׂ 

.58-001762-2

מרח'  כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  רשם העמותות,  והמבקש: 
כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת"ד 34071, ירושלים 91340.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.2.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.6.2011, בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של העמותה 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 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

מירית כנרי, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 4624-03-11

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

ובעניין פירוק חברת תדסל אנרגיות בע"מ, ח"פ 51-449287-5, 
מרח' הבעל שם טוב 6, לוד 71289,

עובדי  ו–21   ,318049126 ת"ז  בורצ'קוב,  נינו  והמבקשים: 
החברה נוספים, ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן ו/או שרון מילגרום 
52, תל אביב 64364, טל'  וייסמן, מרח' אבן גבירול  ו/או נעמה 

03-6911808, פקס' 03-6964670.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.3.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.6.2011, בשעה 10.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 10.6.2011.

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

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 7703-03-11

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

ובעניין פירוק חברת אחים יהב מוקד תחזוקה אישי בע"מ,

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או 
ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין, מרח' אבן גבירול 121, ת"ד 

22242, תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.3.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בפתח תקוה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

26.6.2011, בשעה 10.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 15.6.2011.

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

אלון ש' הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 11711-03-11

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

ובעניין פירוק חברת ע.ס.מ צמ"ה בע"מ, ח"פ 51-187366-3

והמבקש: בנק אוצר החייל בע"מ, ח"צ 52-001610-6, ע"י 
ב"כ משרד עורכי דין סטריקובסקי, גל, ברוך, מרח' שד' רוטשילד 

63, תל אביב.
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נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.3.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  במרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.9.2011, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

חני ברוך, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי במרכז

פר"ק 21905-03-11

החברות  ופקודת  התש"ם-1980  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת איגוד ספורטיבי דתי אליצור נתניה, מס' 
העמותה 58-009664-2.

מרח'  כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  רשם העמותות,  והמבקש: 
כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת"ד 34071, ירושלים 91340.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.3.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי במרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.9.2011, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של העמותה 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 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

מירית כנרי, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 16930-02-11

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

ובעניין פירוק חברת ת.ק.ש. אלפיים )1997( בע"מ,

והמבקשות: חברת שלייסנר חיתוכי להבה ופלזמה וחברת 
ק. שלייסנר עבודות )1986( בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד עודד ונגלניק, 

מרח' משכית 15, ת"ד 12559, הרצליה 46733.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.2.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.5.2011, בשעה 8.30.

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 למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל.

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

עודד ונגלניק, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 53426-02-11

החברות  ופקודת  התש"ם-1980  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת ישראלים ממוצא ודוברי צרפתית בגליל, 
מס' העמותה 58-021786-7.

מרח'  כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  רשם העמותות,  והמבקש: 
כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת"ד 34071, ירושלים 91340.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.2.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

16.5.2011, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של העמותה 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 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

מירית כנרי, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 26487-02-11

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

ובעניין פירוק חברת עכביש דלתות פלדה בע"מ,

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או 
ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין, מרח' אבן גבירול 121, ת"ד 

22242, תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.2.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
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וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 
2.6.2011, בשעה 10.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 10.5.2011.

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

אלון ש' הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

עידן אבטחה השקעות וטכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-344792-0(

)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 31.5.2011, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' 
ראשי, ג'סר אל זרקא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חוסין ג'ורבאן, עו"ד, מפרק

אורודם )1994( בע"מ
)ח"פ 51-199981-5(

)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 15.5.2011, בשעה 10.30, אצל המפרק, מרח' 
ז'בוטינסקי 33, רמת גן 52511, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רועי מילר, עו"ד ונוטריון, מפרק

קודטק בע"מ
)ח"פ 51-262212-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.5.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, מרח' 
ז'בוטינסקי 33, רמת גן 52511, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 

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

                                    רועי מילר, עו"ד, מפרק

מאורות נתן בע"מ
)ח"פ 51-340728-8(

)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 
 ,12 גור  ברח' מוטה   ,9.00 15.5.2011, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
גבעת שמואל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אילן הבדלי, מפרק

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

)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 
מקסים  עו"ד  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,15.5.2011 ביום  תתכנס 
ארבל, רח' חנקין 5, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מקסים ארבל, עו"ד, מפרק

רז-טליה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-287644-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
ימים   30 חלוף  שלאחר  הראשון  העסקים  ביום  תתכנס  הנ"ל 
מ.  במשרד   ,11.00 בשעה  ברשומות,  זו  הודעה  פרסום  ממועד 
פירון ושות' עורכי דין ונוטריונים, רח' אבא הלל סילבר 16, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לי בוטוין, עו"ד, מפרק

אלעד שרותי מזון )1985( בע"מ
)ח"פ 51-107533-5(

)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 
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נשרים  כנפי  ברח'   ,9.00 בשעה   ,20.5.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
15, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אביתר שומר, עו"ד, מפרק

גוש 6608 חלקה 71 בע"מ
)ח"פ 51-032460-1(

)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 
המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,22.5.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שרגא שורץ, עו"ד, מפרק

רוזן שירותי וי איי פי בע"מ
)ח"פ 51-403159-0(

)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 25.5.2011, בשעה 17.00, במשרד המפרק, שדרות 
הגעתון 20, נהריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ניר גורן, עו"ד, מפרק

ספילקלין )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-175696-7(

)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 29.5.2011, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' מנחם 
בגין 23, 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 פורת, מפרק

אלגה אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-350129-6(

)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 29.5.2011, בשעה 12.00, במשרדי ש. הורוביץ ושות', 
רח' אחד העם 31, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    היו קוברסקי, עו"ד, מפרק

קרני אסף נדל"ן והחזקות בע"מ
)ח"פ 51-217730-4(

)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 12.9.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארתור רבינוביץ, במשרד 
עורכי דין טישמן, פריצקי, לוין, צדוק ושות', רח' הארבעה 10, 

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.

ארתור רבינוביץ, מפרק

קרני אסף נדל"ן והחזקות בע"מ
)ח"פ 51-217730-4(

)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 30.5.2011, בשעה 16.00, ברח' הארבעה 10, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ארתור רבינוביץ, מפרק

רונילי קבלנות ובנייה בע"מ
)ח"פ 51-217727-0(

)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 12.9.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארתור רבינוביץ, במשרד 
עורכי דין טישמן, פריצקי, לוין, צדוק ושות', רח' הארבעה 10, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

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

ארתור רבינוביץ, מפרק

רונילי קבלנות ובנייה בע"מ
)ח"פ 51-217727-0(

)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 30.5.2011, בשעה 16.00, ברח' הארבעה 10, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ארתור רבינוביץ, מפרק

איון לוגיסטיקה ושילוח בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-427819-1(

)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 31.5.2011, בשעה 11.00, ברח' גלגלי הפלדה 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  6, הרצליה, לשם הגשת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ירון ויסמן, מפרק

בית וגן ב.א. בע"מ
)ח"פ 51-392780-6(

)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 29.5.2011, בשעה 9.00, ברח' בקר 15, ראשון לציון, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בת שבע אלגרבלי, מפרקת

פועלים מוצרים פיננסיים מסחר )2005( בע"מ
)ח"פ 51-367776-5(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי החברה, 
רח' מנחם בגין 23, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 

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

                                    רוית אבני, עו"ד, מפרקת

פועלים מוצרים פיננסיים בע"מ
)ח"פ 51-366290-8(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי החברה, רח' 
דרך מנחם בגין 23, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רוית אבני, עו"ד, מפרקת

צחי הובלות בע"מ
)ח"פ 51-244064-5(

)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 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, רח' 
הרצל 5, קומה 0, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בנימין הנר, עו"ד, מפרק

טוונטי איקס בע"מ
)ח"פ 51-440217-1(

)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 
10.00, ברח' מנחם בגין 125, תל  תתכנס ביום 1.6.2011, בשעה 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון דותן, עו"ד, מפרק

אדני פז חברה לבנין וסחר בע"מ
)ח"פ 51-055035-3(

)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 
אריה  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,5.6.2011 ביום  תתכנס 
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המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקוה,  פתח   ,7 אליעזר  בן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דוד הלר, מפרק

M.E.FLO TRADING COMPANY LIMITED
)ח"פ 51-124760-3(

)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 5.6.2011, בשעה 10.00, ברח' אליעזר ארקין 
116, מזכרת בתיה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק ניר, מפרק

מדיקל הלפ סרוויס בע"מ
)ח"פ 51-419339-0(

)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 5.6.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' התע"ש 
10, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבישר יחיעם, מפרק

אור י. התקוה בע"מ
)ח"פ 51-434927-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,5.6.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הרצל 151, נהריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסי אלפסי, מפרק

אס.אי.בי.או. טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-425266-7(

)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 5.6.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' התע"ש 

10, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבישר יחיעם, מפרק

יהכורו השקעות בע"מ
)ח"פ 51-380271-0(

)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 
יעד,  10.00, אצל המפרק, מושב  5.6.2011, בשעה  תתכנס ביום 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  משגב,  ד"נ 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבינועם גורן, מפרק

אס.אי.אויל בע"מ
)ח"פ 51-421049-1(

)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 5.6.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' התע"ש 
10, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבישר יחיעם, מפרק

עיילי אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-106899-1(

)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 5.6.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יוסף 
קארו 30, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ליאור ורשבסקי, מפרק

שטרן, אברדם את וייסקופף חברה לנאמנות בע"מ
)ח"פ 51-176539-8(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,5.6.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
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הנביאים 18, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רון אברדם, רו"ח, מפרק

גיל גיא השקעות בע"מ
)ח"פ 51-168417-7(

)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   ,5.6.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רוקח 112, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גיורא קרן, מפרק

יעקב ויהודה שוורץ )1988( בע"מ
)ח"פ 51-134258-6(

)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 5.6.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' לח"י 35, 
קרית ביאליק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יהודה שוורץ, מפרק

נ.ל. שיר בע"מ
)ח"פ 51-331882-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.6.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, שד' קיש 5, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נתן לאופמן, מפרק

רוקר מזון בע"מ
)ח"פ 51-254647-4(

)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 
החצב  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,5.6.2011 ביום  תתכנס 

872, נצרת עילית, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ילנה טליסווייברג, מפרקת

יוריקה טלקום בע"מ
)ח"פ 51-290584-5(

)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 5.6.2011, בשעה 10.00, ברח' דב הוז 13, 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 בר, מפרק

טרוול פאי - ישראל בע"מ
)ח"פ 51-290676-9(

)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 
פולאריס  אצל   ,10.30 בשעה   ,15.6.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אינטרנשיונל שרותי תעופה בע"מ, רח' אבן גבירול 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.

                                    דניאל פאיאנס, מפרק

מאיה תור תחבורה ציבורית בע"מ
)ח"פ 51-312308-3(

)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 
ראשון   ,15 רוטשילד  רח'   ,9.00 בשעה   ,27.6.2011 ביום  תתכנס 
לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שי קידר, עו"ד, מפרק

יוגל שירותי סיעוד בע"מ
)ח"פ 51-404222-5(

)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 
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הנ"ל תתכנס ביום 27.7.2011, בשעה 17.30, במשרד המפרק, רח' 
הרברט סימון 9, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רבקה עידן, עו"ד, מפרק

קו - נטוי בע"מ
)ח"פ 51-184398-9(

)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 
ימים   60 חלוף  שלאחר  הראשון  העסקים  ביום  תתכנס  הנ"ל 
במשרד   ,12.00 בשעה  ברשומות,  זו  הודעה  פירסום  ממועד 
המפרק, דרך אבא הלל סילבר 16, קומה 10, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    שירי לינד, עו"ד, מפרק

דינה טרוניק בע"מ
)ח"פ 51-041643-1(

)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 
ימים   30 חלוף  שלאחר  הראשון  העסקים  ביום  תתכנס  הנ"ל 
במשרדי   ,12.00 בשעה  ברשומות,  זו  הודעה  פירסום  ממועד 
המפרק, דרך אבא הלל סילבר 16, קומה 10, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    שירי לינד, עו"ד, מפרק

ארטרון הספקה טכנית וחשמלית בע"מ
)ח"פ 51-061734-3(

)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 העסקים הראשון שלאחר חלוף 30 ימים ממועד 
הלל  אבא  בדרך   ,12.00 בשעה  ברשומות,  זו  הודעה  פרסום 
סילבר 16, קומה 10, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שירי לינד, עו"ד, מפרק

טקיטריקס בע"מ
)ח"פ 51-404664-8(

)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 31.5.2011, בשעה 10.00, אצל עו"ד איתן בן עמי, 
3, בניין סולל בונה, חדר 108, אשקלון, לשם הגשת  רח' צה"ל 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    משה הרבסט, מפרק

ירושלים כנפים של זהב השקעות בע"מ
)ח"פ 51-423368-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.5.2011, בשעה 10.00, אצל עו"ד יעקב אברהמס, 
ירושלים, לשם הגשת דוח  יפו 97, מרכז כלל, משרד 823,  רח' 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    בהירה חסיד, באת כוח המפרק

פאס פרודליון אנטרפרייז סיקיוריטי בע"מ
)ח"פ 51-430328-8(

)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 19.6.2011, בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, 
במגדלי עזריאלי, מגדל מרובע, קומה 29, תל אביב, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

                               רולה דלה-מובאריקי, עו"ד, מפרקת

קרן ההשתלמות של עובדי המוסדות הלאומיים בע"מ
)ח"פ 52-003376-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
קופת  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,5.6.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית, רח' אלחריזי 
4, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
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התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אביבה ספרבי, עו"ד, מפרקת

בכל מכל כל מסחר כללי בע"מ
)ח"פ 51-336045-3(

)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 
חיא  מעשה  ברח'   ,11.00 בשעה   ,30.5.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
17, בית שמש, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמשון צמח, מפרק

ארטליק בע"מ
)ח"פ 51-350521-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.3.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מורן שמש,  
ממשרד ברנע ושות' עורכי דין, רח' החושלים 6, הרצליה פיתוח, 

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.

מורן שמש, עו"ד, מפרקת

השחזות פ"ת - איי.אר.אמ. בע"מ
)ח"פ 51-225656-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה אהרן, ת"ז 051821288, 

מרח' הפורצים 22, 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.

משה אהרן, מפרק

אפטאון ניהול נדל"ן למגורים בע"מ
)ח"פ 51-389097-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 17.3.2011, התקבלה החלטה 
מדרך  לירז,  איתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מנחם בגין 52, תל אביב 67137, 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 לירז, עו"ד, מפרק

בסט ג'ולרי בע"מ
)ח"פ 51-326957-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 21.3.2011, התקבלה החלטה 
ולמנות את עו"ד אסף אלקוני, מרח'  לפרק את החברה מרצון 

דרך אבא הלל סילבר 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.

אסף אלקוני, עו"ד, מפרק

אפיק לוג קום בע"מ
)ח"פ 51-337219-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 17.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה פרץ, ת"ז 003839461, 

מרח' השלום 11ב, הוד 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.

אריה פרץ, מפרק
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אול קרים בע"מ
)ח"פ 51-345609-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 28.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם אלגואטי, ת"ז 

009787110, מרח' ארלוזורוב 21, גבעתיים, 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 אלגואטי, עו"ד, מפרק

ת.א.ג. אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-099891-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.3.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח מאיר הרנוי, 

מרח' הסיבים 13, 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.

מאיר הרנוי, רו"ח, מפרק

רות ובועז-ייזום והשקעות )1995( בע"מ
)ח"פ 51-215188-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  ליטמן,  עידן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לוינסון 12, גדרה, 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.

עידן ליטמן, עו"ד, מפרק

אמ. יו. סי. אס. בע"מ
)ח"פ 51-252116-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים שפירא, ת"ז 51645984, 

מרח' נורדאו 79, 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.

חיים שפירא, מפרק

שדרות ח"ן 36 בע"מ
)ח"פ 51-006960-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 28.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח בן איל, מרח' האלון 

42/1, חדרה 38244, 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 איל, רו"ח, מפרק

קליד )1995( שירותי מיכון משרדי בע"מ
)ח"פ 51-222275-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 10.12.2010, התקבלה החלטה 
רוזנשטיין,  אליוט  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' המייסדים 4, 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.

אליוט רוזנשטיין, עו"ד, מפרק
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מעיין גנים חקלאות בע"מ
)ח"פ 51-141616-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חגי תדמור, ת"ז 059057877, 

מרח' הורד 12, גן יבנה, 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.

חגי תדמור, מפרק

ספטימה בע"מ
)ח"פ 51-375760-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת 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 21.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל אורן-יוספסברג, 

ת"ז 029570173, מרח' רמז 16, נתניה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיכל אורן-יוספסברג, עו"ד, מפרקת

דלקיה את שפס בע"מ
)ח"פ 51-387979-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 20.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  פלג,  מיכאל  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לוינסקי 89, 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.

מיכאל פלג, רו"ח, מפרק

שמחה בורשטיין אחזקות וניהול 2002 בע"מ
)ח"פ 51-334945-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 21.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  בורשטיין,  איתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המרגניות 13, 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.

איתן בורשטיין, מפרק

י.פ.פ.א בע"מ
)ח"פ 51-052290-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ציפי רוזנברג, מרח' 

הסולן 12, רעננה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ציפי רוזנברג, עו"ד, מפרקת

קונסרה בע"מ
)ח"פ 51-331217-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ציפי רוזנברג, מרח' 

הסולן 12, רעננה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ציפי רוזנברג, עו"ד, מפרקת
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חורש נכסים בע"מ
)ח"פ 51-160882-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ציפי רוזנברג, מרח' 

הסולן 12, רעננה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ציפי רוזנברג, עו"ד, מפרקת

חורש נכסים ייזום וניהול פרויקטים )1996( בע"מ
)ח"פ 51-232361-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ציפי רוזנברג, מרח' 

הסולן 12, רעננה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ציפי רוזנברג, עו"ד, מפרקת

טאי קם סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-229672-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציפי רוזנברג, מרח' הסולן 

12, רעננה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ציפי רוזנברג, עו"ד, מפרקת

חורש השקעות ונכסים )1993( בע"מ
)ח"פ 51-188941-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציפי רוזנברג, מרח' הסולן 

12, רעננה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ציפי רוזנברג, עו"ד, מפרקת

א.ל.י.ח.מ. בע"מ
)ח"פ 51-264411-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.12.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חזי זיו, מרח' משמר 

הגבול 13, 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.

חזי זיו, עו"ד, מפרק

בורסה בר בע"מ
)ח"פ 51-301828-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 15.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  )ירוחם(,  שגב  ירון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יבנה 7, תל אביב 65791, 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 שגב )ירוחם(, מפרק
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מ.אשד פיתוח טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-386091-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עבאדי עסאם, ת"ד 

411, כפר קרע 30075, 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.

עבאדי עסאם, עו"ד, מפרק

ג'.אס.בי.סי בע"מ
)ח"פ 51-384251-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.3.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון שמיר, מרח' 

אוסישקין 22, 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.

גדעון שמיר, מפרק

דיזנגוף חברה לסחר וניהול )1995( בע"מ
)ח"פ 51-214849-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 17.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי רוה, מרח' מנחם 
גן 52681, טלפון 03-5762000, פקס' 03-6131007,  בגין 11, רמת 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי רוה, עו"ד, מפרק

איתם - כרמל ניהול ופיקוח הנדסי בע"מ
)ח"פ 51-293008-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון תמיר, ת"ז 051582013, 

מרח' איטליה 24, 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.

רון תמיר, מפרק

מסגרית אריה בע"מ
)ח"פ 51-070738-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  שורצברט,  אריה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

006717573, מרח' צמרות 16/103, 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.

אריה שורצברט, מפרק

מרכז לבנת בע"מ
)ח"פ 51-439870-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לב קורץ, ת"ז 303868541, 

מרח' ירושלים 35, 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.

לב קורץ, מפרק
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אחים ריבק בע"מ
)ח"פ 51-046086-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון ריבק, ת"ז 053576609, 

מרח' יצחק רבין 26/37, קרית אונו, 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 ריבק, מפרק

קידמת החלום חברה לבניין והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-327711-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,22.3.2011 שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
מאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
תקוה,  פתח   ,2 סעדיה  עופרי  מרח'   ,069241867 ת"ז  אוסטפלד, 

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 אוסטפלד, מפרק

אס. פי. אל. אס. בע"מ
)ח"פ 51-349786-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע גבאי, ת"ז 54299383, 

מרח' דגל העברי 4, 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.

יהושע גבאי, מפרק

רודרס בע"מ
)ח"פ 51-134650-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סלימה גבאי, ת"ז 14077549, 

מרח' הפלמ"ח 30, 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.

סלימה גבאי, מפרקת

גמסוניק )1991( בע"מ
)ח"פ 51-163834-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לזר איזרדל, ת"ז 65114399, 

מרח' אלנבי 27, 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.

לזר איזרדל, מפרק

העלי ושות' בע"מ
)ח"פ 51-361147-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  נמציאנו,  שאול  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

054183983, מרח' קדושי קהיר 32, חולון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שאול נמציאנו, מפרק
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איי. סי. אס. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-130571-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 10.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בריאן ויין, מרח' קרן 

היסוד 19א, ירושלים 94188, 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.

בריאן ויין, עו"ד, מפרק

סיין-לייט בע"מ
)ח"פ 51-130572-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 10.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בריאן ויין, מרח' קרן 

היסוד 19א, ירושלים 94188, 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.

בריאן ויין, עו"ד, מפרק

בית החליל בע"מ
)ח"פ 51-271674-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 10.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בריאן ויין, מרח' קרן 

היסוד 19א, ירושלים 94188, 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.

בריאן ויין, עו"ד, מפרק

טווינגו בע"מ
)ח"פ 51-415699-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 21.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי קרן, ת"ז 024859894, 

מרח' הדוכיפת 30, תל מונד, 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.

רועי קרן, מפרק

השקעות י. שרה בע"מ
)ח"פ 51-255702-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,22.3.2011 שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
יגאל קולוף, ממשרד וקסלר ברגמן ושות', רח' יהודה הלוי 23, 

תל אביב 65136, 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.

יגאל קולוף, עו"ד, מפרק

זהר )חסון( פיננסים 1994 בע"מ
)ח"פ 51-196417-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.3.2011, התקבלה החלטה 
דרך  מרח'  חסון,  אריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המלך 71, גבעת שמואל 54423, 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.

אריאל חסון, מפרק
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ישראלה ליין בע"מ
)ח"פ 51-198349-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת 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 21.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאת ימין יהושע, 

מרח' אהרוני ישראל 9, רחובות, 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.

ליאת ימין יהושע, עו"ד, מפרקת

אספקה לסוחר בע"מ
)ח"פ 51-101780-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 20.3.2011, התקבלה החלטה 
רוטנברג,  עומר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' דיסנצ'יק 20, תל אביב 69353, טלפון 052-3984154, פקס' 

03-6447579, 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.

עומר רוטנברג, עו"ד, מפרק

א.ש. ווסטלייק 2000 בע"מ
)ח"פ 51-305922-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 3.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלכסנדר מודילבסקי, ת"ז 

310212683, מרח' הסנה 18, 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.

אלכסנדר מודילבסקי, מפרק

נרדן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-211456-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 17.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא מגורי כהן, מרח' 

הר סיני 2, 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.

גיא מגורי כהן, עו"ד, מפרק

טקסו-ג'ינס בע"מ
)ח"פ 51-391186-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלית פרץ, מרח' השחר 30, 

רעננה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

גלית פרץ, מפרקת

לי פרח בע"מ
)ח"פ 51-160891-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 13.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים גפני, ממושב כפר 

הס, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 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.

אפרים גפני, מפרק
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מדיהרמה מ3 בע"מ
)ח"פ 51-439727-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 17.3.2011, התקבלה החלטה 
גנדלמן,  לב  אריה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
פקס'   ,03-6005515 טלפון   ,52521 גן  רמת   ,29 היצירה  מרח' 

03-6005516, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריה לב גנדלמן, עו"ד, מפרק

איגוד המדבירים בע"מ
)ח"פ 51-403785-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 17.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי גורה, מרח' מטולה 18, 

רמת גן, 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.

רועי גורה, מפרק

בית מרקחת הדר בע"מ
)ח"פ 51-111903-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 15.3.2011, התקבלה החלטה 
ביימל, אצל כספי  ולמנות את אריק  לפרק את החברה מרצון 
איצקוביץ ושות' עורכי דין ונוטריונים, רח' ז'בוטינסקי 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.

אריק ביימל, מפרק

ב.פ. רפואה אסתטית בע"מ
)ח"פ 51-376116-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 28.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מריו ברנט, מרח' אקסודוס 

4, דירה 62, אשדוד, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 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.

מריו ברנט, מפרק

פרדיקטה אופשנז בע"מ
)ח"פ 51-348098-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 23.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידו שוורץ, ממשרד  
י. ריכטר, הרצברג, יוגב, ושות', מרח' אגריפס 42, ירושלים, טל' 

02-6247141, פקס' 02-6247144, 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.

עידו שוורץ, עו"ד, מפרק

הולביין בע"מ
)ח"פ 51-371593-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 23.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידו שוורץ , ממשרד 
י. ריכטר, הרצברג, יוגב ושות', מרח' אגריפס 42, ירושלים, טלפון 

02-6247141, פקס' 02-6247144, 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.

עידו שוורץ, עו"ד, מפרק
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אומיה מערכות אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-348800-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 15.2.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  איגור,  מאיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

317007086, מרח' הרצל 12/1, חדרה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 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 איגור, עו"ד, מפרק

ויקלמן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-316066-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 16.3.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי ויקלמן, מרח' 

גולדנהירש 26, 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.

אלי ויקלמן, מפרק

ג'י.אי.בי. טכנולוגיות מתקדמות 2008 בע"מ
)ח"פ 51-409445-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב אברהמס, ת"ז 

013779970, מרח' יפו 97/822, 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.

יעקב אברהמס, עו"ד, מפרק

בר-ינאי )ניהול נכסים( בע"מ
)ח"פ 51-283122-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 23.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידו שוורץ, ממשרד 
י. ריכטר, הרצברג, יוגב ושות', מרח' אגריפס 42, ירושלים, טלפון 

02-6247141, פקס' 02-6247144, 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.

עידו שוורץ, עו"ד, מפרק

איציק לוי שיש בניה ושיפוצים בע"מ
)ח"פ 51-264429-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
 ,288159 ת"ז  לוי,  יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מבית הערבה 30, 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.

יצחק לוי, מפרק

טכנוקורד פיברקום )2001( בע"מ
)ח"פ 51-311725-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.3.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  קינן,  לילך  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
034440339, ממשרד צפורי, קינן ושות' - משרד עורכי דין, רח' 

יגאל אלון 155, תל אביב 67443, 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.

לילך קינן, עו"ד, מפרקת
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עט וצבע פרסום )1998( בע"מ
)ח"פ 51-254222-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 20.3.2011, התקבלה החלטה 
אלברט  מרח'  רובין,  נח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שוייצר 56, 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.

נח רובין, מפרק

אלקסה בע"מ
)ח"פ 51-196218-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 20.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר גיורא, מרח' האשל 40, 

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.

ניר גיורא, מפרק

א.א.אי - אדוונס אגריקלצ'ר אינווסטמנט )1997( בע"מ

)ח"פ 51-257092-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 20.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל רלי הראל, ממושב 

באר טוביה, 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.

ישראל רלי הראל, מפרק

ריצ' פוד בע"מ
)ח"פ 51-139928-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 20.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם דן, מרח' הגולן 18, 

אבן יהודה, 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 דן, מפרק

עט וצבע שווק בע"מ
)ח"פ 51-205350-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 20.3.2011, התקבלה החלטה 
אלברט  מרח'  רובין,  נח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שוייצר 56, 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.

נח רובין, מפרק

 שדות ירוקים - פיתוח נוף, בניין וייזום
פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-281348-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 20.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור ברקוביץ, מגן יבנה, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ליאור ברקוביץ, מפרק
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בי. אל. גנרם בניה בקיבוצים בע"מ
)ח"פ 51-373829-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.3.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איל דוידי, 

מרח' ויצמן 2, 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.

איל דוידי, עו"ד, מפרק

חיים אתגר מדיה בע"מ
)ח"פ 51-408909-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.3.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איל דוידי, 

מרח' ויצמן 2, 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.

איל דוידי, עו"ד, מפרק

ב.ז. דיזל רמלה בע"מ
)ח"פ 51-175686-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.3.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את באסם זערור, ת"ז 

020304382, מרח' קלאוזנר 7, 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.

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

באסם זערור, מפרק

הצלחה בטוחה בע"מ
)ח"פ 51-373150-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,20.3.2011 שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בן ציון 
סולומון, ת"ז 29670247, מרח' אחד העם 3/8, ראשון לציון 75312, 

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 סולומון, מפרק

בר קד חברה לבניין בע"מ
)ח"פ 51-060760-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,20.3.2011 שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
נחום  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אביב,  תל   ,50 הארץ  תבואות  מרח'   ,052765799 ת"ז  קדמיאל, 

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.

נחום קדמיאל, מפרק

עטרי אחזקות )2002( בע"מ
)ח"פ 51-334129-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 13.3.2011, התקבלה החלטה 
יהודה,  בן  יהודה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' הרצל 13, 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.

יהודה בן יהודה, עו"ד, מפרק
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מכון בני רדיאטורים בע"מ
)ח"פ 51-215463-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 13.3.2011, התקבלה החלטה 
יהודה,  בן  יהודה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' הרצל 13, 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.

יהודה בן יהודה, עו"ד, מפרק

תומר שי שירותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-190038-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת 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 28.2.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ילנה שיפרין 

)גזונטרמן(, מרח' הציונות 61/6, אשקלון, 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.

ילנה שיפרין )גזונטרמן(, עו"ד, מפרקת

מרינה דרינקס בע"מ
)ח"פ 51-336586-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 14.3.2011, התקבלה החלטה 
דהן,  בן  שלמה  אברהם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' דקר 86, קרית מוצקין, 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 שלמה בן דהן, מפרק

מ.ב.ג.א. יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-392565-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 13.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתן בלאו, ת"ז 056746449, 

מרח' עין התכלת, ת"ד 26, מושב חרות 40691, 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.

מתן בלאו, מפרק

יבוא ושיווק עצים ברנדט אשר בע"מ
)ח"פ 51-224613-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,13.3.2011 שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
אשר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ברנדט, מרח' ארלוזורוב 115, חולון, 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.

אשר ברנדט, מפרק

פרטק שירותים והספקה בע"מ
)ח"פ 51-261946-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 14.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד שטינמץ, ת"ז 67385195, 

מרח' רוטשילד 123, 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.

דוד שטינמץ, מפרק
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סי.אל.ואי )טי. או. אי( השקעות בע"מ
)ח"פ 51-129035-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,13.3.2011 שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
מיכל קלימברג, ת"ז 027100197, מרח' ההגנה 25, ראשון לציון 

75706, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיכל קלימברג, עו"ד, מפרקת

רקומביננט פרוטאין טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-353271-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת 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 10.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  גלוסר,  עינת  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

בצלאל 3, 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.

עינת גלוסר, עו"ד, מפרקת

אורנה פיירשטיין בע"מ
)ח"פ 51-324911-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.2.2011, התקבלה 
לוי,  יועד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' הבנקים 3, 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.

יועד לוי, עו"ד, מפרק

מ. פ. זהב תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-318977-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 13.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ג'יהאן עבדאלחק-

חמדאן, ת"ד 2159, קרית ביאליק, למפרק החברה.

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

ג'יהאן עבדאלחק-חמדאן, עו"ד, מפרק

פימגרה טריידינג אינטרנשיונל )1998( בע"מ
)ח"פ 51-258685-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 15.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גבי מאירי, מרח' לח"י 

2, 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.

גבי מאירי, עו"ד, מפרק

ב.ק.מ. אלקטרוניקס בע"מ
)ח"פ 51-259035-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,13.3.2011 שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
מרדכי קרש, ת"ז 50001502, מרח' בן יהודה 74, תל אביב, ואת 
עו"ד מרדכי לנצ'נר, ת"ז 04353892, מרח' שינקין 22, תל אביב, 

למפרקי החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

                מרדכי קרש, עו"ד         מרדכי לנצ'נר, עו"ד

               מ פ ר ק י ם
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קופידון יא"פ בע"מ
)ח"פ 51-210229-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסתר פריד, ת"ז 005752100, 

מרח' בר כוכבא 121, הרצליה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אסתר פריד, מפרקת

א.ב ניו מדיטק מחקר פיתוח ושווק בע"מ
)ח"פ 51-230424-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,22.3.2011 שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל 

קפלן, ת"ז 015385594, 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.

טל קפלן, עו"ד, מפרקת

אינטר פרוסט שיווק בע"מ
)ח"פ 51-254874-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 24.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  דורון,  אודי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 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.

אודי דורון, עו"ד, מפרק

שמיר שמאות ישירה בע"מ
)ח"פ 51-230381-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת 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 24.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  שמרון,  קרן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אפעל 35, פתח תקוה, 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.

קרן שמרון, עו"ד, מפרקת

רמי בובליל - משרד עו"ד ונוטריון
)ח"פ 51-335724-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת 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 14.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רינת בובליל, מרח' 

ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 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.

רינת בובליל, עו"ד, מפרקת

ויצמן מערכות חינוך ופרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-358041-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.1.2011, התקבלה 
שרון,  רם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' אבוקדו 20ב, יבנה, טלפון 072-2513668, 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.

רם שרון, עו"ד, מפרק
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גשר הזיו יזמות עסקית בע"מ
)ח"פ 51-235240-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,15.3.2011 שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
נילי וילף, ת"ז 031386873, מדרך השלום 53, מגדל הורד, קומה 

23, גבעתיים 53454, 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.

נילי וילף, עו"ד, מפרקת

כלים שלובים )מרכז( ייצור ושיווק כלי בית וכלי 
מטבח )1995( בע"מ

)ח"פ 51-212264-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.3.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח נבון כהן, ת"ז 

025213513, מרח' נחום גולדמן, באר שבע, 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.

נבון כהן, רו"ח, מפרק

א.ב. )ג.ז.( השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-193773-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח נבון כהן, מרח' נחום 

גולדמן, באר שבע, 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.

נבון כהן, רו"ח, מפרק

שנשי י.י. בע"מ
)ח"פ 51-414204-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 22.3.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, ת"ז 

050644335, מרח' בגין 5/3, יהוד 56478, 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.

צביקה גרוס, מפרק

מ. מאימן בע"מ
)ח"פ 51-065256-3(

)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 15.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  מאימן,  מוריס  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אופנהיימר 14, 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.

מוריס מאימן, מפרק

שנירים בע"מ
)ח"פ 51-261714-3(

)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 15.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים שניר, ממושב חיבת 

ציון, 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.

מרים שניר, מפרקת
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רהיטי ח.ו.י.ה חברה ליצור ושיווק רהיטים בע"מ
)ח"פ 51-204597-2(

)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 15.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל לוי, מרח' החצב 3, 

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.

ישראל לוי, מפרק

ניו לוק עיצובים בע"מ
)ח"פ 51-330230-7(

)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 15.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן קורן, מרח' האורן 29, 

עשרת, 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 קורן, מפרק

אקורה דיאגנוסטיקס בע"מ
)ח"פ 51-366463-1(

)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 15.3.2011, התקבלה החלטה 
 ,7 מ"ג  מרח'  חן,  דותן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

קדימה, 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.

דותן חן, מפרק

אמיו - יעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 51-423669-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'   מעיין,  ירון  ולמנות את שלמה  מרצון  לפרק את החברה 

חגי 1, 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.

שלמה ירון מעיין, מפרק

מוניפון מערכות בע"מ
)ח"פ 51-347429-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכל ברק, מרח' אריה לוין 

55, בית שמש, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיכל ברק, מפרקת

אודר השקעות בנכסי נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-243648-6(

)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 28.2.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  דורון,  יגאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

53209821, מרח' החילזון 6, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יגאל דורון, עו"ד, מפרק
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זומיקס דאטה מאסטרינג בע"מ
)ח"פ 51-348814-8(

)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 10.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנג'מין אוואן אורנדורף, 
פרידמן  אורלי  עו"ד  אצל   ,21-242198-5 אמריקני  דרכון  מס' 

מרטון, רח' 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 הנ"ל.

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

בנג'מין אוואן אורנדורף, מפרק

אודר החזקות בע"מ
)ח"פ 51-318214-7(

)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 28.2.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  דורון,  יגאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

53209821, מרח' החילזון 6, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יגאל דורון, עו"ד, מפרק

רותם ניהול )א.ג.( בע"מ
)ח"פ 51-307335-3(

)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 28.2.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  דורון,  יגאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

53209821, מרח' החילזון 6, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יגאל דורון, עו"ד, מפרק

רנגל ניהול )א.ג.( בע"מ
)ח"פ 51-307333-8(

)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 28.2.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  דורון,  יגאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

53209821, מרח' החילזון 6, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יגאל דורון, עו"ד, מפרק

אנוסיס טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-338072-5(

)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 28.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף צבי טנא, מרח' 

הרכבת 42, 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 צבי טנא, עו"ד, מפרק

יעקב גולדמן ובנו בית מלאכה מכני בע"מ
)ח"פ 51-018848-5(

)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 16.3.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים גולדמן, ת"ז 

04951774, מרח' מצולות הים 8, גבעתיים, 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.

מרים גולדמן, מפרקת
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מ.י.ד. כימיכלים בע"מ
)ח"פ 51-076184-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על חזרה מהליך פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החלטה  התקבלה   ,14.3.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 

מיוחדת לחזור מהליך פירוק החברה מרצון.

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

הודעה זו, למען עו"ד דוד מלניק, מרח' החשמל 18, תל אביב.

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

זיוה ישראל, מפרקת

ועידת ישראל לאמנות עכשווית בע"מ
)ח"פ 51-438840-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניסן שאוליאן, מרח' 
ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, קומה 7, ת"ד 33111, תל אביב 61330, 

טלפון 03-6935300, למפרק החברה.

ניסן שאוליאן, עו"ד, מפרק

ג'אמפי שעשועים בע"מ
)ח"פ 51-331894-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליזה נהרי, ת"ז 025399783, 

מרמת ישי, ת"ד 2231, למפרקת החברה.

ליזה נהרי, מפרקת

קבקוב - בלאס החזקות )1996( בע"מ
)ח"פ 51-238799-4(

)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 19.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב בלאס, ת"ז 41741950, 

למפרק החברה.

יעקב בלאס, דירקטור, מפרק

אות - העברות טלסיני דיגיטליים 1995 בע"מ
)ח"פ 51-224904-6(

)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 17.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה סדן, ת"ז 50038462, 

מרח' הרטגלס 12, תל אביב, למפרק החברה.

משה סדן, מפרק

פסמניק השקעות בע"מ
)ח"פ 51-276790-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנינה מרום, ת"ז 53330957, 

מבית מס' 275, כפר מונש, למפרקת החברה.

פנינה מרום, מפרקת

אמ.אי.איי.אס. מערכות מידע הנדסיות לרשויות בע"מ
)ח"פ 51-203969-4(

)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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב רשף, ת"ז 45534732, 

מרח' התקוה 13, ראשון לציון, למפרק החברה.

יעקב רשף, מפרק

פ. אור עבודות עפר בע"מ
)ח"פ 51-257968-1(

)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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון היינה, ת"ז 56440944, 

משד' בן גוריון 15, קרית מלאכי, למפרק החברה.

אמנון היינה, מפרק
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ביפ - מיט בע"מ
)ח"פ 51-148945-2(

)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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון היינה, ת"ז 56440944, 

משד' בן גוריון 15, קרית מלאכי, למפרק החברה.

אמנון היינה, מפרק

ארנית ורקפת עיצוב בע"מ
)ח"פ 51-305943-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.3.2011, התקבלה החלטה 
ונטורה, ת"ז  ולטר  ולמנות את רקפת  לפרק את החברה מרצון 

022338974, מרח' חנה סנש 6, גבעתיים, למפרקת החברה.

רקפת ולטר ונטורה, מפרקת

נטלין בע"מ
)ח"פ 51-132541-7(

)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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  מרקשייד,  חנוך  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

053427258, מרח' גבעת הברכות 20, עתלית, למפרק החברה.

חנוך מרקשייד, מפרק

מאיר בן משה בע"מ
)ח"פ 51-098666-4(

)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 23.3.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר בן משה, ת"ז 

73615031, מרח' דב גרונר 32, תל אביב, למפרק החברה.

מאיר בן משה, מפרק

ממוטקס בע"מ
)ח"פ 51-273879-0(

)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 17.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר לב, ת"ז 56241292, 

ממושב עין ורד 40696, למפרק החברה.

אמיר לב, מפרק

מנטין - יזמות וניהול )1998( בע"מ
)ח"פ 51-271790-1(

)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 23.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויקטור מנטין, מרח' פנחס 

אילון 7, חולון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

ויקטור מנטין, מפרק

מ.מ. גבע בע"מ
)ח"פ 51-296727-4(

)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 4.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל גבע, ת"ז 001290899, 

מרח' רמב"ם 50, יהוד-מונסון 56260, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   15 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 גבע, מפרק

אדבר בע"מ
)ח"פ 51-157021-0(

)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 16.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהבה אדלמן, ת"ז 6470512, 

מרח' זמנהוף 19, חיפה, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

זהבה אדלמן, מפרקת

הכל - חי בע"מ
)ח"פ 51-286022-2(

)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 3.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמי מוטיב, ת"ז 24438038, 

מת"ד 73, בית לחם הגלילית, 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.

תמי מוטיב, מפרקת

פסגות מאור - השתלמויות קורסים הרצאות וטיולים בע"מ
)ח"פ 51-247575-7(

)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 20.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאור גיא, מרח' האבות 12, 

ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 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.

מאור גיא, מפרק

ל.ר פע"מ בע"מ
)ח"פ 51-197090-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  רכב,  מיטל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרקפת 54, בית דגן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיטל רכב, עו"ד, מפרקת

גולדמיין השקעות בנאמנות בע"מ
)ח"פ 51-285011-6(

)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 24.3.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  בן–צור,  רפאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 
 ,22 תובל  רח'  דין,  עורכי  וחלפין,  שפטניצקי  אצל   ,015480585

רמת גן, טל' 03-7527915, פקס' 03-7527919, 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.

רפאל בן–צור, עו"ד, מפרק

בירה קורונה-קורונה-הבירה המקסיקנית מספר 1 
בעולם בע"מ

)ח"פ 51-319880-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  סרנגה,  יוסי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יגאל אלון 159, 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.

יוסי סרנגה, רו"ח, מפרק

פאול'ס הטעמים של החיים בע"מ
)ח"פ 51-345058-5(

)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 16.1.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל רימון, מרח' נחל 

איילון 37, 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.

גיל רימון, עו"ד, מפרק

אביאל צ'יינה אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-402382-9(

)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 23.2.2011, התקבלה החלטה 
עזרא  מרח'  ברגר,  חגי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הסופר 7/11, הרצליה, 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.

חגי ברגר, מפרק

מישל מרסייה מוצרי צריכה בע"מ
)ח"פ 51-395835-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רמי שפאן, מרח' בלוך 

2, תל אביב 64161, טל' 03-5225102, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רמי שפאן, עו"ד, מפרק

שמחות באר–שבע בע"מ
)ח"פ 51-361229-1(

)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 2.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברוריה מימון, מרח' 

עזרא 4, רחובות, 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.

ברוריה מימון, עו"ד, מפרקת

סיטונאות מזון וחומרי ניקוי עובד רמי בע"מ
)ח"פ 51-317593-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן ליבוביץ, מרח' 

בלוך 48, תל אביב, טל' 03-5624456, 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 ליבוביץ, עו"ד, מפרק

הר - דור מיזוג וחשמל בע"מ
)ח"פ 51-197355-4(

)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 17.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון הרבג'יו, מרח' ספינת 

השלושה 2, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 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.

אהרון הרבג'יו, מפרק

הר - בגו בע"מ
)ח"פ 51-274946-6(

)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 17.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון הרבג'יו, מרח' ספינת 

השלושה 2, ראשון לציון, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 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.

אהרון הרבג'יו, מפרק

אלפא - מוציאים לאור )1999( בע"מ
)ח"פ 51-273755-2(

)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 20.3.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם שומר, ת"ז 

53931234, מרח' רומנו 13, 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.

אברהם שומר, מפרק

ר.מ. בר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-327000-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.3.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוטי בר אדון, ת"ז 

028055267, מרח' דגן 38, 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.

מוטי בר אדון, מפרק

סביבה חדשה בע"מ
)ח"פ 51-404180-5(

)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 20.3.2011, התקבלה החלטה 

אורי שילה, משד'  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 
המגינים 35, ת"ד 33691, חיפה 31336, 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 שילה, עו"ד, מפרק

טאג'ין בע"מ
)ח"פ 51-294651-5(

)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 20.3.2011, התקבלה החלטה 
אורי שילה, משד'  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

המגינים 35, ת"ד 33691, חיפה 31336, 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 שילה, עו"ד, מפרק

ענק חברה לבניה ועבודות קבלניות בע"מ
)ח"פ 51-041623-3(

)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 20.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליהו שילה, משד' 

המגינים 35, ת"ד 33691, חיפה 31336, 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.

אליהו שילה, עו"ד, מפרק

א.ג. תמוז )2003( בע"מ
)ח"פ 51-340023-4(

)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 24.3.2011, התקבלה החלטה 
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארנון גדליהו, מרח' היסמין 
5, 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.

ארנון גדליהו, מפרק

שעבן וכהן נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-343200-5(

)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 27.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן שעבן, מרח' מעבר 

היבוק 4, 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.

ראובן שעבן, מפרק

צ'ק-אפ ייעול וחסכון בע"מ
)ח"פ 51-332263-6(

)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 10.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רן דרזי, מרח' אבא 

הלל סילבר 15, 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.

רן דרזי, עו"ד, מפרק

אורחות רחמים ניהול מוסדות חינוך ודת בע"מ
)ח"פ 51-364203-3(

)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 23.2.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אילן מלול, 
מרח' ירושלים 18, אשדוד, טל' 08-8657029, פקס' 08-8661894, 

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 מלול, עו"ד, מפרק

ורסנו שרותי רכש בע"מ
)ח"פ 51-391159-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליעד צור, מרח' אברהם 

דנינו 14, עכו, 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 צור, מפרק

וידאו אילן בע"מ
)ח"פ 51-066116-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.2.2011, התקבלה החלטה 
פועלי  מרח'  אילן,  מדי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרכבת 11, גבעתיים, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 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.

מדי אילן, מפרקת

מרי לואיז ייזום והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-264881-7(

)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 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.12.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק אביב, מרח' יהושע 

בן נון 58, הרצליה פיתוח, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק אביב, מפרק

רובי סיילס בע"מ
)ח"פ 51-424110-8(

)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 20.3.2011, התקבלה החלטה 
ממשרד  חן,  יובל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
שוגול קצף ארליך, קרנר ושות', רח' אבא הלל סילבר 14, בית 

עוז, 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.

יובל חן, עו"ד, מפרק

אי.אס.טי. טכנולוגיות לסנסורים תעשייתיים בע"מ
)ח"פ 51-102242-8(

)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, לאחר שכל החברים ויתרו על הודעה מוקדמת 
של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
ולמנות את לילה לוי, ת"ז 838626, אצל משרד עו"ד קדישביץ, 

רח' אלרוזורוב 68, תל אביב, למפרקת החברה.

לילה לוין, דירקטור, מפרקת

ישראל מגד כספים בע"מ
)ח"פ 51-312367-9(

הודעה על פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 319)2( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.3.2011, התקבלה החלטה 

לפרק את החברה מרצון.

ישראל מגד, יו"ר האסיפה

א.ד. מתן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-234490-4(

)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 
שכל  לאחר   ,23.3.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבלת הודעה מראש בת 21 ימים, 
גדעון  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  התקבלה החלטה 

שגיא, מרח' משה סנה 28, פתח תקוה, 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.

אסף גילר, עו"ד, בא כוח החברה

נאות אריאל - החברה הישראלית לייזום ופיתוח בע"מ

)ח"פ 51-305289-4(

)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 
שכל  לאחר   ,23.3.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבלת הודעה מראש בת 21 ימים,  
גדעון  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  התקבלה החלטה 

שגיא, מרח' משה סנה 28, פתח תקוה, 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.

אסף גילר, עו"ד, בא כוח החברה

גרפיק ארטס חומרים )א.ד.( בע"מ
)ח"פ 51-244044-7(

)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 
לאחר   ,23.3.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
שכל החברים ויתרו על הודעה מוקדמת של 21 ימים, התקבלה 
ת"ז  נפחי,  דוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

7638638, מרח' המבואות 78, סביון, למפרק החברה.

דוד נפחי, מפרק
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ב.ג.ה.נ. - בני גבר הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-249908-8(

)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 
לאחר   ,23.3.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
שכל החברים ויתרו על הודעה מוקדמת של 21 ימים, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין גבר, ת"ז 

6858534, מרח' שער הגיא 12, חיפה, למפרק החברה.

בנימין גבר, מפרק

בוג'ה טלקום בע"מ
)ח"פ 51-450733-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,23.3.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
שכל החברים ויתרו על הודעה מוקדמת של 21 ימים, התקבלה 
באבייב,  אהרון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

ת"ז 317034874, מרח' ברקן 9, חולון, למפרק החברה.

אהרון באבייב, מפרק

פייט ליין סוכנויות בע"מ
)ח"פ 51-402044-5(

)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 
לאחר   ,22.3.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
שכל החברים ויתרו על הודעה מוקדמת של 21 ימים, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מורן פדלון, ת"ז 

039494802, מרח' דפנה 5, רשפון, למפרקת החברה.

מורן פדלון, מפרקת

פי.היטש.טי. בע"מ
)ח"פ 51-241227-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,22.3.2011 שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
ימים,   21 מוקדמת של  הודעה  על  ויתרו  לאחר שכל החברים 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי רז, 

ת"ז 56123615, מרח' בונה אליעזר 9, חיפה, למפרק החברה.

רמי רז, מפרק

סי וייד בע"מ
)ח"פ 51-411023-8(

)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 
לאחר   ,22.3.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
שכל החברים ויתרו על הודעה מוקדמת של 21 ימים, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית טימור, ת"ז 

033218793, מבית מס' 203, דרך עוז 19235, למפרק החברה.

עמית טימור, מפרק

לב ים ספנות בע"מ
)ח"פ 51-363981-5(

)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 3.4.2011, התקבלה החלטה 
 ,024883910 ת"ז  לב,  גל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' הירקון 83, 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.

גל לב, מפרק

רוטמן ספנות בע"מ
)ח"פ 51-385982-7(

)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 3.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם לב, ת"ז 43748235, 

מרח' הגלעד 5, 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.

אברהם לב, מפרק

רוזטה ישראל בע"מ
)ח"פ 51-426278-1(

)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 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  דיוק,  מיכה  רפאל  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

יהודית 75, אלעזר, 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.

רפאל מיכה דיוק, מפרק

מגדלי לב-בית הספנות אשדוד בע"מ
)ח"פ 51-364149-8(

)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 3.4.2011, התקבלה החלטה 
 ,024883910 ת"ז  לב,  גל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' הירקון 83, 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.

גל לב, מפרק

לאורוס בע"מ
)ח"פ 51-011915-9(

)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 31.1.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו מירון ממלון השרון, 

רח' רמת ים 4, הרצליה פיתוח, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אליהו מירון, מפרק

וורטק - פתרונות בחינה הדמייתית מתקדמת בע"מ 
)ח"פ 51-154539-4(

)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 
18.00, ברח' אדוננו ברוך  29.5.2011, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
23, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 

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

                                               ולדימיר בורודה, מפרק

זיברייט בע"מ 
)ח"פ 51-405970-8(

)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 
המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,30.5.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דרך השלום 53, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               רונן מוזסון, עו"ד, מפרק

בר שלם שותפות מוגבלת
)ש"מ 55-022283-0(

הודעה בדבר שינויים בשותפות מוגבלת

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
שינויים  ביצוע  על  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפיות 
להלן.  כמפורט  המוגבלות,  בשותפות  המוגבלים  בשותפים 
השינויים בפועל יבוצעו במועד החלוקה וחישוב הרווחים הקרוב 

או במועד המוקדם ביותר האפשרי לאחריו:

1.  העברת 50% מזכויות רודמקו בע"מ ח"פ 52-004016-3, מרח' 
לטחנת  בשותפות,  רודמקו(,   - )להלן  ברק  בני   ,2 הלח"י 
ירושלים בע"מ, ח"פ 51-035671-0, מרח' יהודה פרבשטיין 

9, ירושלים )להלן - טחנת ירושלים(.

לחברת שינטרקו  רודמקו בשותפות  מזכויות  2.  העברת 50% 
  - )להלן  גן  8, רמת  רח' התעש  בע"מ, ח"פ 51-161820-9, 

שינטרקו(.

סך  על  הון השותפות  יעמוד  לעיל  לאחר השינוי האמור   .3
של 2,000 ש"ח והרכב השותפים יהיה כדלקמן:

* אלומה - ממגורות טחינה, שותפות כללית מס' 54-022278-3   
)שותף מוגבל( - 999 ש"ח.

*  טחנת ירושלים )שותף מוגבל( - 499.5 ש"ח.  

*  שינטרקו )שותף מוגבל( - 499.5 ש"ח.  

*  דגן גת בע"מ, ח"פ 51-380166-2, מרח' הלח"י 2, בני ברק   
)שותף כללי(, 2 ש"ח.

ערן גוטפריד, עו"ד    

בא כוח השותפות    

__________

תיקון טעות דפוס
בהודעה על מינוי יושב ראש ועדת ערר לארנונה בעיריית 
רעננה שפורסמה בילקוט הפרסומים 6215, התשע"א, עמ' 3231, 

אחרי המילים "את עורך הדין" צריך להיות "דוד שטרן"

)חמ 3-265(


