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הארכת מינוי אבות בית דין לענייני מים
לפי חוק המים, התשי"ט-1959

המים, התשי"ט- לחוק  141)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מינהליים,  דין  בתי  לחוק   5 וסעיף  החוק(,   - )להלן   11959
אני   , העליון  בית המשפט  נשיאת  ובהסכמת  התשנ"ב-21992, 
שלהלן  המחוזי  המשפט  בית  שופטי  של  מינוים  את  מאריך 

לאבות בית דין לענייני מים לפי החוק:
רון סוקול3

רון שפירא3

תוקף המינוי לשלוש שנים, החל ביום ב' בניסן התשע"א       
)6 באפריל 2011(.

י' באדר ב' התשע"א )16 במרס 2011(
)חמ 882—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1   ס"ח התשי"ט, עמ' 169.

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3  י"פ התשס"ח, עמ' 2064.

הארכת מינוי חבר לוועדה המייעצת לרשם המתווכים 
לפי חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996

במקרקעין,  המתווכים  לחוק   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ת"ז  צידון2,  עודד  של  מינויו  את  מאריך  אני  התשנ"ו-11996, 

022306815, לחבר בוועדה המייעצת לפי הסעיף האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים, החל ביום י"ב בניסן התשע"א 
)16 באפריל 2011(.

א' בניסן התשע"א )5 באפריל 2011(

)חמ 2758—3(  
יעקב נאמן  

שר המשפטים  __________
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 70.

2 י"פ התשס"ח, עמ' 3043.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על–תנאי ממאסר, 
העליון,  המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשס"א-12001, 
ת"ז  יפעת שטרית חדד2,  מינויה של השופטת  אני מאריך את 

24300998, ליושבת ראש ועדת שחרורים.

התשע"א           בניסן  י"ב  ביום  החל  לשנתיים,  המינוי  תוקף 
)16 באפריל 2011(.

י' באדר ב' התשע"א )16 במרס 2011(
)חמ 101—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים                        __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 410.

2 י"פ התשס"ט, עמ' 2336. 

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור 
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[, 

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

)תגמולים  הנכים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(,   - )להלן  משולב[1  ]נוסח  התשי"ט-1959  ושיקום(, 
התשנ"ב- מינהליים,  דין  בתי  לחוק  ו–12  ו–)ב(  5)א(  וסעיפים 
]נוסח משולב[ התשמ"ד- 21992, וסעיף 16 לחוק בתי המשפט 
את  ממנה  אני  העליון,  בית המשפט  נשיאת  ובהסכמת   ,31984
עזרא קמא, ת"ז 71661714, שופט בקצבה של בית משפט מחוזי, 
ליושב ראש ועדת הערעור לפי החוק, במחוז ירושלים, לצורך 

סיום תיקים.

תוקף המינוי לחודש ימים.

י' באדר ב' התשע"א )16 במרס 2011(
)חמ 323—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התש"ן, עמ' 20.

2 ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי יושבת ראש לוועדת ערר
 לפי חוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ"ב-1962,

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

המקומיות  הרשויות  לחוק   29 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 76 לסעיף  בכפוף  החוק(,   - )להלן  התשכ"ב-11962  )ביוב(, 
התכנית  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק 
הכלכלית לשנים 2009 ו–2010(, התשס"ט-22009, וסעיף 5 לחוק 
בית  נשיאת  ובהסכמת  התשנ"ב-31992,  מינהליים,  דין  בתי 
המשפט העליון, אני ממנה את השופטת איריס רבינוביץ ברון, 
ת"ז 59754010, שופטת בית משפט שלום, ליושבת ראש מותב 

בוועדות ערר לפי החוק, במחוז המרכז.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י' באדר ב' התשע"א )16 במרס 2011(
)חמ 810—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ב, עמ' 96.

2 ס"ח התשס"ט, עמ' 157.

3 ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

הארכת מינוי יושבת ראש מותב לוועדת ערר
 לפי חוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ"ב-1962,

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

המקומיות  הרשויות  לחוק   29 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 76 לסעיף  בכפוף  החוק(,   - )להלן  התשכ"ב-11962  )ביוב(, 
התכנית  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק 
 5 וסעיף  התשס"ט-22009,  ו–2010(,   2009 לשנים  הכלכלית 
נשיאת  ובהסכמת  התשנ"ב-31992,  מינהליים,  דין  בתי  לחוק 
בית המשפט העליון, אני מאריך את מינויה של השופטת יעל 

__________
1  ס"ח התשכ"ב, עמ' 96.

2  ס"ח התשס"ט, עמ' 157.

3  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.
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קלוגמן4, ת"ז 4450227, שופטת בית משפט שלום, ליושבת ראש 
מותב בוועדות ערר לפי החוק, במחוז המרכז.

ג' בניסן התשע"א  תוקף המינוי לשלוש שנים, החל ביום 
)7 באפריל 2011(.

י' באדר ב' התשע"א )16 במרס 2011(
)חמ 810—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

4  י"פ התשס"ח, עמ' 2068.

צו בדבר מינוי יושב ראש רשות מוסמכת
לפי תקנות העסקת נכי מלחמה, התשי"א-1951

בתוקף סמכותי לפי תקנה 5)ג( לתקנות העסקת נכי מלחמה, 
התשי"א-11951, אני ממנה את אסתר אלקובי, ת"ז 058337924, 
ליושבת ראש רשות מוסמכת, לעניין התקנות האמורות, במחוז 

טבריה.

הצו בדבר מינוי רשויות מוסמכות2 יתוקן לפי זה.

ט' באדר ב' התשע"א )15 במרס 2011(
)חמ 42—3(  

אהוד ברק  
שר הביטחון  __________

1  ק"ת התשי"א, עמ' 1090.

2  י"פ התשנ"ב, עמ' 2396.

הודעה על מינוי קצין תגמולים
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[

הנכים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
)תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[1, מיניתי את 
החוק  לעניין  תגמולים  לקצין   ,058337924 ת"ז  אלקובי,  אסתר 

האמור.

המען: אגף שיקום נכים, מחוז טבריה, דרך נצרת, ת"ד 773, 
טבריה.

ט' באדר ב' התשע"א )15 במרס 2011(
)חמ 42—3(  

אהוד ברק  
שר הביטחון  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים 
לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים 
נוספים  לחברים  מיניתי  התשכ"ו-11965,  רפואיות(,  )ועדות 
הרשימה  לפי  האמורות,  התקנות  לעניין  הרופאים2  ברשימת 

שלהלן:

פרופ' אלברט גתות, ת"ז 012425992

ד"ר גדעון פינדלר, ת"ז 0129303

ד"ר אריאל רוגין, ת"ז 012710356

__________
1  ק"ת התשכ"ו, עמ' 204; התשס"ח, עמ' 568.

2  י"פ התשע"א, עמ' 2266.

בדצמבר   31( התשע"ד  בטבת  כ"ח  יום  עד  המינוי  תוקף 
.)2013

ט' באדר ב' התשע"א )15 במרס 2011(
)חמ 183—3(  

אהוד ברק  
שר הביטחון  

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים 
לפי תקנות הנכים )ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-1964

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים 
לחברים  מיניתי  התשכ"ד-11964,  עליונה(,  רפואית  )ועדה 
לפי  האמורות,  התקנות  לעניין  הרופאים2  ברשימת  נוספים 

הרשימה שלהלן:

פרופ' ישראל יוסט, ת"ז 0772986

ד"ר עמרי לובובסקי, ת"ז 024450579

בדצמבר   31( התשע"ד  בטבת  כ"ח  יום  עד  המינוי  תוקף 
.)2013

ט' באדר ב' התשע"א )15 במרס 2011(
)חמ 183—3(  

אהוד ברק  
שר הביטחון  __________

1  ק"ת התשכ"ד, עמ' 870; התשס"ח, עמ' 568.

2  י"פ התשע"א, עמ' 2268.

הודעה על מינוי חבר מינהלת הקרן לפיצוי נפגעי 
תאונות דרכים 

לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק הפיצויים 
כ"ב  ביום  מיניתי,  התשל"ה-11975,  דרכים,  תאונות  לנפגעי 
ת"ז  שלוש,  בן  אייל  את   ,)2011 בינואר   27( התשע"א  בשבט 
נפגעי  לפיצוי  הקרן  במינהלת  ציבור  נציג  לחבר   ,057440638

תאונות דרכים. 

ד' באדר א' התשע"א )8 בפברואר 2011(
)חמ 1058—3(  

יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

1  ס"ח התשל"ה, עמ' 234.

הודעה על מינוי חבר רשות ניירות ערך
לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

בהתאם לסעיף 3)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968, אני 
מודיע כי מיניתי את יהלי כהנוב, ת"ז 000986752, לחבר ברשות 

ניירות ערך, לתקופת כהונה נוספת.

ד' באדר א' התשע"א )8 בפברואר 2011(

)חמ 84—3(  
יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשמ"ח, עמ' 188.
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מינוי מפקחים 
 לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,

התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19)א1( לחוק העסקת עובדים על 
ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, אני מסמיך 
ההגירה  האוכלוסין  רשות  עובדי  את  העניין,  לפי  וממנה, 
על  הפיקוח  לעניין  למפקחים,  מטה  הרשומים  הגבול  ומעברי 
כוח אדם  מי שנותן שירותי  לגבי  לפי החוק  ביצוע ההוראות 
של עובדים שאינם תושבי ישראל, ובכלל זה פיקוח על ביצוע 

הוראות לפי סעיף 10)א(:

מס' זהותהשם

037309721בני צרפתי

021397732אביחי נבות

039232665חגי עומסי

031899255יעל דדון

039497466שרון יעיש 

027383371מירב ברוש

057707499ששון מצרפי

ט' באדר ב' התשע"א )15 במרס 2011(
)חמ 2731—3(  

אליהו ישי  
שר הפנים  __________

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 201; התש"ע, עמ' 488.

מינוי מפקחים 
לפי חוק המצות )איסורי חמץ(, התשמ"ו-1986

בהתאם לסמכותי לפי סעיף 4)א( לחוק חג המצות )איסורי 
חמץ(, התשמ"ו-11986 )להלן - החוק(, אני ממנה את הרשומים 
פתח  עיריית  שהגישה  ומפקחים,  פקחים  רשימת  מתוך  מטה, 
בעירייה,  כפקחים  והמשמשים  העירייה(,   - )להלן  תקווה 

למפקחים לעניין החוק בתחום העירייה:

מס' זהותהשם

016009334ברוך ארני

314322280סרניי בוצ'רוב

321394678נטליה ברוסנסקי

המינוי ייכנס לתוקף ביום י"ד בניסן התשע"א )18 באפריל 
2011( ויהיה בתוקף כל עוד לא בוטל וכל עוד המפקח משמש 

בתפקידו.

ב' בניסן התשע"א )6 באפריל 2011(
)חמ 2031—3(  

אליהו ישי  
שר הפנים  __________

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 220.

 הארכת השעיה ומינוי זמני של מפקח על
משקלות ומידות

לפי פקודת המשקלות והמידות, 1947

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)1( לפקודת המשקלות והמידות, 
זרין, למפקח  11947, אני מאריך את השעיית מינויו של טימור 
התשע"א  ב'  באדר  כ"ו  שמיום  לתקופה  ומידות  משקלות  על 
)1 באפריל 2011(, עד יום כ"ח בסיוון התשע"א )30 ביוני 2011(, 
ומאריך את מינויו של יצחק קמחי, ת"ז 055468623, למפקח על 

משקלות ומידות לתקופה האמורה2.

י"ז באדר ב' התשע"א )23 במרס 2011(

)חמ 967—3(  
שלום שמחון  

__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה
1   ע"ר 1947, תוס' 1, עמ' 2.

2   י"פ התש"ע, עמ' 3858; התשע"א, עמ' 932 ועמ' 2341.

הודעה על הנחת תכנית 
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה 
מפני שיטפונות, התשי"ח-11957, שתכנית הניקוז "נמל תעופה 
"אילת" בתמנע - תכנית מפעל ניקוז להגנה בפני שיטפונות", 
רשות  במשרדי  הונחה  ערבה,  הניקוז  רשות  עליה  שהחליטה 
המקומיות  הרשויות  במשרדי  הונח  ממנה  והעתק  הניקוז 

הנכללות בתחום רשות הניקוז.

התנגדות על פי החוק האמור ניתן להגיש לרשות הניקוז 
ערבה, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז ערבה, ד"נ ערבה 
תיכונה 86825, מרכז ספיר.

י"ח באדר ב' התשע"א )24 במרס 2011(
)חמ 71—3(  

                                                    אורית נוקד
__________                   שרת החקלאות ופיתוח הכפר

1 ס"ח התשי"ח, עמ' 4.

הוראות בדבר הגשת כתב טענות 
לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984

סדר  לתקנות  ו–215ו)ב(  68)ב(  תקנות  לפי  סמכותי  בתוקף 
דין המגיש  כי בעל  מורה  אני  הדין האזרחי, התשמ"ד-11984, 
לבית המשפט בקשה, יציין את פרטי בעלי הדין בפתח הבקשה, 
בחלקו  המותיר  באופן  העמוד,  של  הימניים  לשוליים  בסמוך 
החלטת  מתן  לשם  כיתוב  בלא  מקום  העמוד  של  השמאלי 

השופט.

תחילתה של הוראה זאת שלושים ימים מיום פרסומה.

י"ב באדר א' התשע"א )16 בפברואר 2011(

)חמ 1778—3(  
משה גל  

__________                                מנהל בתי המשפט
1  ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשס"ה, עמ' 202; התש"ע, עמ' 42.
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הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941, 
אני מודיע כי ניתנה הוראת ניהול בנקאי מס' 341 - "הקצאת 
עם  התייעצות  לאחר  וכי  שוק",  לסיכוני  החשיפה  בגין  הון 
הוועדה המייעצת ובאישור הנגיד ביטלתי אותה ותיקנתי את 
הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 311 - "יחס הון מזערי" בחוזר מס' 
ח-2294-06, מועד תחילת התיקונים להוראות האמורות ביום 

כ"ה בשבט התשע"א )1 בינואר 2011(.

ט"ז באדר ב' התשע"א )22 במרס 2011(

)חמ 3537—3(  
דוד זקן  

__________                                המפקח על הבנקים
1  ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ח, עמ' 189.

           

הודעה על גופים שייתנו הדרכה והשתלמות בנהיגה 
מטעם רשות הרישוי
לפי פקודת התעבורה

התעבורה1,  לפקודת   54 לסעיף  בהתאם  כי  מודיע  אני 
התשכ"א- התעבורה,  לתקנות  ו–)ב(  ו–549)א(   213 ותקנות 
21961, הגופים המנויים להלן ייתנו מטעמי הדרכה והשתלמות 

בנהיגה בתקופה המצוינת לצדם:

דיפלומה  החוץ,  לימודי  מערך   - הפתוחה  האוניברסיטה   )1(
בית הספר ללימודי הסמכה;

)2( רשת עמל 1 בע"מ - עמל הישגים.

כ"ב באדר ב' התשע"א )28 במרס 2011(
)חמ 4228—3(  

גאנם חמאדה  
רשות הרישוי                     __________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

2  ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"א, עמ' 685.

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

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

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

ת"י 1907 חלק 1 - רשתות בזק בחצרי לקוח: כבילה גנרית לבניינים 
מסחריים, ממרס 2011 בא במקום המהדורה מנובמבר 2004;

ת"י 1907 חלק 5 - רשתות בזק בחצרי לקוח: כבילה גנרית לבנייני 
מגורים, ממרס 2011 בא במקום המהדורה מדצמבר 2006;

ת"י 1907 חלק 8 - רשתות בזק בחצרי לקוח: טכנולוגיית המידע 
- כבילה גנרית - חצרים תעשייתיים, ממרס 2011;

ת"י 1907 חלק 10 - רשתות בזק בחצרי לקוח, בדיקות של כבילת 
סיבים אופטיים, ממרס 2010 בא במקום המהדורה מדצמבר 

;2007

רכבת,  מנהרות  יסודות התכנון של  מנהור:   -  2 5826 חלק  ת"י 
ממרס 2011;

ת"י 5826 חלק 3 - מנהור: שיטות תימוך, ממרס 2011.

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

ת"י 5826 חלק 5 - מנהור: איטום, ממרס 2011.

ת"י 60601 חלק 2.16 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות 
לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד להמודיאליזה, 

להמודיאפילטרציה ולהמופילטרציה, מאוקטובר 2010.

ט' באדר ב' התשע"א )15 במרס 2011(

)חמ 96—3(  
                                                  דני גולדשטיין

                             המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר בחירת רב עיר ספרדי לאשדוד
 לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, 

התשס"ז-2007

ועדת הבחירות לרב עיר ספרדי לאשדוד מודיעה לפי תקנה 
18)ד( לתקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, התשס"ז-
12007, כי האסיפה הבוחרת בחרה ביום כ"ג באדר התש"ע )9 במרס 

2010( את הרב חיים פינטו לרב עיר ספרדי באשדוד.

ז' באייר התש"ע )21 באפריל 2010(

)ח"מ 3-44(

ישראל יפרח    
יושב ראש ועדת הבחירות  
__________                          לרב עיר ספרדי באשדוד

1  ק"ת התשס"ז, עמ' 1150; התשס"ח, עמ' 853.

אישור מונה למונית, מוכר מוסמך ונותן שירות מוסמך
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )רכישת מונים למוניות, 

התקנתם, ושירותי אחזקתם(, התשמ"ד-1984 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–4 לצו הפיקוח על מצרכים 
ושירותים )רכישת מונים למוניות, התקנתם, ושירותי אחזקתם(, 
מוניטקס מסוג  אלקטרוני  מונה  מאשר  אני   התשמ"ד-11984, 
20-90 כמונה מאושר, ואת חברת מוניטקס בע"מ כמוכר מוסמך 

וכנותן שירות מוסמך למונה מן הסוג האמור.

ט"ו באדר ב' התשע"א )21 במרס 2011(
)חמ 1643—3(  

אלכס לנגר  
הרשות                     __________

1  ק"ת התשמ"ד, עמ' 2479; התשמ"ה, עמ' 1739.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית 
למחוז הצפון 

שינוי מס' 4 לתמ"מ 2/9 - קביעת מכסת מגורים 
ליישוב כפרי כפר תבור

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–90   89  ,88 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
במשרדי  כי  החוק(,   - )להלן  והבנייה, התשכ"ה-11965  התכנון 
ובמזכירות  הצפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, הופקד שינוי מס' 4 לתכנית 
מיתאר מחוזית חלקית, מחוז הצפון תמ"מ 9/2 )להלן - התכנית(.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, דנה בתכנית בישיבתה 
מס' 527 מיום ב' בכסלו התשע"א )9 בנובמבר 2010( והחליטה 

על הפקדתה.

דיור  יחידות   100 של  תוספת  קביעת  התכנית:  מטרת 
לקיבולת יחידות הדיור המאושרות בתכניות תקפות.

תכנון  מרחב  כנרת;  נפה:  הצפון;  מחוז:  התכנית:  מקום 
מקומי: גליל מזרחי; רשות מקומית: כפר תבור.

הקרקעות הכלולות בתחום התכנית: חלקי גושים: 17032, 
.17215 ,17214 ,17213 ,17038 ,17037 ,17036

כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית, או מהנדס 
ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או 
בסעיף  כאמור  מקומי  ועד  לרבות  מקומית,  רשות  אותו;  גובל 
3 לפקודת המועצות המקומיות2, שאזור שיפוטה כלול בתחום 
לכך,  שאישר  מקצועי  או  ציבורי  גוף  אותו;  גובל  או  התכנית 
גופים  )קביעת  והבנייה  התכנון  צו  לפי  הפנים,  שר  כלל,  דרך 
לתכנית(,  התנגדויות  הגשת  לעניין  ומקצועיים  ציבוריים 
התשל"ד-31974, ושיש לו עניין ציבורי בתכנית וכן כל משרד 
ממשרדי הממשלה, רשאים בתוך חודשיים מהיום שפורסמה 
במשרדי  לתכנית  התנגדות  להגיש  בעיתונות,  זו  הודעה 
 ,6158 ת"ד  הפנים,  משרד  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  ועותק   ,91061 ירושלים 
ולבנייה, מחוז צפון, קריית הממשלה, ת"ד 1595, נצרת עילית 
1705, ההתנגדות תהיה מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן לפני עורך דין 

או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

נמצאת  הופקדה,  היא  שבה  בצורה  האמורה,  התכנית 
בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז הצפון, קריית הממשלה, 
מינהל התכנון,  ובארכיב   ,04-6508553/584 בטל'  עילית,  נצרת 
בטל'  ירושלים,  גוריון,  בן  קרית   ,2 קפלן  רח'  הפנים,  משרד 
תשלום,  בלא  בה,  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,02-6701556/646
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובתיאום 

מראש.

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

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

הפנים: משרד  של  האינטרנט  באתר   - נוסף   מידע 
www.moin.gov.il תחת הכותרת: מידע גאוגרפי )בעמוד השער(.

ז' באדר ב' התשע"א )13 במרס 2011(
)חמ 697—3(  

שוקי אמרני  
יושב ראש המועצה הארצית  

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

3 ק"ת התשל"ד, עמ' 535.

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 
ברק  במושב  ומצויה  הואיל  נגועים  אזורים  להלן  המפורטים 

מחלת הניוקסל:

יפה,  ניר  מלאה,  דבורה,  אדירים,  און,  רם  ברק,  מושב 

היוגב,  פרזון,  מיטב,  יזרעאל,  יחזקאל,  כפר  עפולה,  בלפוריה, 
מגידו, גבעת עוז, סאלם, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 

קילומטרים ממושב ברק. 

ט' בניסן התשע"א )13 באפריל 2011(
)חמ 3-126(

                                                     מישל בלאיש
__________              מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

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 ארגמן 

מחלת הניוקסל:

מושב ארגמן, חמרה, מכורה וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס 
של 10 קילומטרים ממושב ארגמן. 

ט' בניסן התשע"א )13 באפריל 2011(
)חמ 3-126(

                                                     מישל בלאיש
__________              מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

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 
עופר  במושב  ומצויה  הואיל  נגועים  אזורים  להלן  המפורטים 

מחלת הניוקסל:

מושב עופר, אליקים, בת שלמה, זכרון יעקב, מאיר שפיה, 
עין  עציון,  ניר  נחשולים,  ים,  נווה  צבי,  מעין  מיכאל,  מעגן 
הוד, עין כרמל, צרופה, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 

קילומטרים ממושב עופר. 

ח' בניסן התשע"א )12 באפריל 2011(
)חמ 3-126(

                                                     מישל בלאיש
__________              מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

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 אביבים 

מחלת הניוקסל:

מושב אביבים, ברעם, דישון, דלתון, יראון, כרם בן–זמרה, 
מלכיה, ספסופה, עלמה, ריחאניה, רמות נפתלי, וכל מקום אחר 

הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים ממושב אביבים. 

ח' בניסן התשע"א )12 באפריל 2011(
)חמ 3-126(

                                                     מישל בלאיש
__________              מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.
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הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל 
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

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

אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב עמיעוז מחלת הניוקסל:

ניר  יצחק,  ניר  מגן,  חולית,  גבולות,  אוהד,  עמיעוז,  מושב 
עוז, נירים, סופה, עין הבשור, תלמי אליהו, ימיעוז, תלמי יוסף, 
ממושב  קילומטרים   10 של  ברדיוס  הנמצא  אחר  מקום  וכל 

עמיעוז. 

י"ג בניסן התשע"א )17 באפריל 2011(
)חמ 3-126(

                                                     מישל בלאיש
__________              מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

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 
ומצויה בקיבוץ סופה  נגועים הואיל  המפורטים להלן אזורים 

מחלת הניוקסל:

ניר  יצחק,  ניר  מגן,  שלום,  כרם  יבול,  אוהד,  סופה,  קיבוץ 
עוז, עמיעוז, תלמי אליהו, תלמי יוסף, וכל מקום אחר הנמצא 

ברדיוס של 10 קילומטרים מקיבוץ סופה. 

י"ג בניסן התשע"א )17 באפריל 2011(
)חמ 3-126(

                                                     מישל בלאיש
__________              מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

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 בכפר אבו סנאן 

מחלת הניוקסל:

כפר אבו סנאן, אשרת, לוחמי הגטאות, עמקה, שייחי דנון, 
עכו, בוסתן הגליל, בן עמי, ג'דידה מכר, ג'את, געתון, גשר הזיו, 
יבור, יחיעם, יסעור, ירכא, כברי, כפר מסריק, מנות, נהריה, סער 
עברון, רגבה, שבי ציון, שמרת, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס 

של 10 קילומטרים מכפר אבו סנאן. 

ט' בניסן התשע"א )13 באפריל 2011(
)חמ 3-126(

                                                     מישל בלאיש
__________              מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

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 אלקוש 
מחלת הניוקסל:

צבעון,  דוב"ב,  ברעם,  חורפיש,  נטועה,  אלקוש,  מושב 
סאסא, פקיעין החדשה, שתולה, צוריאל, זרעית, שומרה, אבן 
הנמצא  מקום אחר  וכל  יעקב,  עין  גורן,  חוסן,  אביבים,  מנחם, 

ברדיוס של 10 קילומטרים ממושב אלקוש. 

ט' בניסן התשע"א )13 באפריל 2011(
)חמ 3-126(

                                                     מישל בלאיש
                                   מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים 
על  ההכרזה2  את  מבטל  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח 
נגועים במחלת הפה והטלפיים3 באזורים שפורטו בה  אזורים 

למעט קיבוץ בית זרע. 

י"ג בניסן התשע"א )17 באפריל 2011(
)חמ 3-126(

                                                     מישל בלאיש
__________              מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

2  י"פ התשע"א, עמ' 3118.

3  י"פ התשע"א, עמ' 3118.

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית באר שבע 
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הרשויות 
התשס"ח- פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות 
12008 )להלן - החוק(, ולאחר שהוכשרו כדין, הסמכתי לפקחים 
באר  עיריית  עובדי  את  בחוק  המנויים  סביבה  חיקוקי  לעניין 

שבע המפורטים להלן:

שלומית אלמליח, ת"ז 39194972

דודו בוטרשוילי, ת"ז 53063970

אבי פרץ, ת"ז 68227503

יעקב פליישר, ת"ז 304046329

איגור אברמוב, ת"ז 316724665

אלכסנדר גולדנברג, ת"ז 307597013

כפיר סבן, ת"ז 300053402

מכהנים  המוסמכים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידם.

ט"ו באדר ב' התשע"א )21 במרס 2011(
)חמ 4029—3(  

רוביק דנילוביץ'  
ראש עיריית באר שבע                     

__________
1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534.

__________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.
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הודעה על מינוי ועדת ערר לענייני ארנונה 
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

5 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
ב'  באדר  כ"ג  מיום  בישיבתה  חדרה  עיריית  מועצת  מינתה 
התשע"א )29 במרס 2011( חברי ועדת ערר לעניין החוק האמור 

בהרכב המפורט להלן:

פנינה נוי, ת"ז 68667732 - חברת ועדה;

רואת חשבון, עמירה דוד, ת"ז 50857515 - חבר ועדה.

מינוי זה מבטל את מינוי חברי הוועדה קובי חלפון ורואה 
חשבון נתיב בן–זאב2.

כ"ד באדר ב' התשע"א )30 במרס 2011(
)חמ 265—3(  

חיים אביטן  
ראש עיריית חדרה  __________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

2 י"פ התשס"ט, עמ' 5863.

מינוי הרכב נוסף לוועדת ערר לארנונה 
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
)להלן - החוק(, מינתה מועצת עיריית רעננה, בישיבתה מיום 
כ"ה באדר ב' התשע"א )31 במרס 2011(, הרכב נוסף לוועדת ערר 

לארנונה לפי המפורט להלן:

עורך הדין דני הורוביץ - יושב ראש

אהוד )אודי( ארזי - חבר

דני שלזינגר - חבר

לארנונה  הערר  ועדות  על  נוסף  מתמנה  זו  ערר  ועדת 
שמינתה המועצה2.

כ"ח באדר ב' התשע"א )3 באפריל 2011(
)חמ 265—3(  

נחום חופרי  
ראש עיריית רעננה             __________

1   ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

י"פ התשנ"א, עמ' עמ' 3058; התשנ"ט, עמ' 1841; התשס"ב,    2 

   עמ' 1524; התשס"ט, עמ' 5451; התש"ע, עמ' 3909, עמ' 4469 
   ועמ' 4470.

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, 
אדם  לכל  נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים, 

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/5/11.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 402.19 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דרך חדשה;

דרום: הרכוש הארמני;

מזרח: דרך חדשה;

מערב: בית קברות.

ספר: 1015 דף 7493.

זיהוי נוסף: גוש )ש( 30036 חלקה 23.

המספר הישן של החלקה: 41/35 ירושלים )מ(.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: האני אנד בי ה אסושיאטס אינק חברה 560022055.

החלק: בשלמות.

התיקון המבוקש:

המען: רחוב בן סירא 20, ירושלים.

שטח החלקה: 380 מ"ר.

הגבולות:

צפון: חלקה 123 גוש 30036, חלקה 130 גוש 30035, רחוב בן   
סירא;

דרום: גוש 30036 חלקה 24 + חלקה 158;  

מזרח: גוש 30036 חלקה 24;  

מערב: גוש 30036 חלקה 124 + 124.  

ומתייחסת   747/2006 מס'  תצ"ר  על  מתבססת  הבקשה  הערה: 
להוספת שטח לחלקה וקביעת גבולותיה המעודכנים. במסגרת 

הבקשה מבוקשת הקטנת השטח הרשום.

כ"ט באדר ב' התשע"א )4 באפריל 2011(

שלמה הייזלר  
מפקח על רישום המקרקעין  

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

התשל"ו-1969

נמסרת בזאת הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום 
מס' 39692 - אופקים, 100702, 100703, 100710, 100714, 100715, 
100724 - כסייפה, 100727, 100732 - תל שבע, הוצגו ביום כ"ד 
באדר ב' התשע"א )30 במרס 2011( למשך 30 ימים לעיון בלשכת 
פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום, קריית הממשלה, רח' 
התקוה 4, באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד 
במועצה  אופקים,  בעיריית  שבע,  באר   ,4 התקוה  רח'  הפנים, 

המקומית כסייפה ובמועצה המקומית תל שבע. 

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר הדרום  
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בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 15581-12-10

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

ובעניין פירוק חברת אילן אנקווה בע"מ.

והמבקשים: קעדאן חייתם ואח', ע"י ב"כ עו"ד ראני אשקר, 
ת"ד 240, בקה אל גרבייה 30100, טלפקס' 04-6281840.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.12.2010 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 
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.

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

ראני אשקר, עו"ד    
בא כוח המבקשים    

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

ה. חבס בע"מ
)ח"פ 51-213736-5(

)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 29.5.2011, בשעה 11.00, ברח' ריב"ל 18, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף חבס, מפרק

חלקה 4 בגוש 3947 בע"מ
)ח"פ 51-028674-3(

)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 29.5.2011, בשעה 11.00, ברח' ריב"ל 18, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף חבס, מפרק

מטעי השרון בע"מ
)ח"פ 51-026560-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.5.2011, בשעה 11.00, ברח' ריב"ל 18, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף חבס, מפרק

חברה לפתוח השגחה וניהול נכסים בע"מ
)ח"פ 51-041121-8(

)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 29.5.2011, בשעה 11.00, ברח' ריב"ל 18, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף חבס, מפרק

ברוך חבס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-213735-7(

)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 29.5.2011, בשעה 11.00, ברח' ריב"ל 18, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף חבס, מפרק

זמיר ליס - שירותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-408471-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2011, בשעה 9.00, במשרדי המפרק, רח' 
ירמיהו 66, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    זמיר בקל, מפרק
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יואב שוקר בע"מ
)ח"פ 51-137031-4(

)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 1.6.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' חתם סופר 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,24
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יואב שוקר, מפרק

מדיקל אימפקס בע"מ
)ח"פ 51-140328-9(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,26.6.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גבעתיים,   ,18 עציון  גוש 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                               ליאור ברטלר, עו"ד, מפרק

וולטלס בע"מ
)ח"פ 51-382412-8(

)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 לאחר פרסום הודעה זו, בשעה 10.00, במשרד 
עו"ד שי הראל, רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

       שי הראל, עו"ד

       בא כוח החברה

פלטרוניקס בע"מ
)ח"פ 51-120437-2(

)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 
לפי המאוחר,  זו,  הודעה  פרסום  לאחר  ימים   30 הנ"ל תתכנס 
תל   ,242 יהודה  בן  רח'  הראל,  שי  עו"ד  במשרד   ,10.00 בשעה 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו"ד    

בא כוח החברה    

קליקפוקס בע"מ
)ח"פ 51-373134-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גיא ויצלבסקי, עו"ד, מפרק

גנימאד בע"מ
)ח"פ 51-241739-5(

)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 12.00, ברח' הירקון 113, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמנון אלטמן, מפרק

איי.אר.אי. טרידינג קומפאני תל אביב בע"מ
)ח"פ 51-398275-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הרשום  במשרדה   ,11.00 בשעה   ,6.6.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
של החברה, רח' הירקון 113, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    אברהם קאין, מפרק

די-אקס בע"מ
)ח"פ 51-072895-9(

)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 
ישראפק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,6.6.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' היזמה 2, טירת הכרמל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמוס לבנשטיין, מפרק
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קורקס אמירים )27( בע"מ
)ח"פ 51-113591-5(

)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 6.6.2011, בשעה 10.00, במשרד מיכאל שיין 
ושות', עורכי דין, רח' החושלים 6, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    עמית שגב, עו"ד, מפרק

איי.טי.ג'י.איי )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-321890-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 7.6.2011, בשעה 10.00, במשרד עו"ד קנטור 
ושות', רח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    גיורא גוטמן, עו"ד, מפרק

מגשימים אתגרים בע"מ
)ח"פ 51-427047-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 7.6.2011, בשעה 10.00, ברח' התמר 8, מושב 
בני עטרות 60991, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ענת גיטליס, מפרקת

דיוראנר )א.ת.( בע"מ
)ח"פ 51-430395-7(

)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 7.6.2011, בשעה 10.00, ברח' אשכול לוי 147, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אונו,  קרית 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    תומר נוקד, מפרק

ש.ל.מ. - תשתיות זורמות בע"מ
)ח"פ 51-319238-5(

)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 12.6.2011, בשעה 10.00, ברח' בן גוריון 1, בני 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אברהם ממן, מפרק

מגל - עתידית בע"מ
)ח"פ 51-284702-1(

)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 14.6.2011, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' אהבה 
12ב, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מזל חסון, מפרקת

אלקלעי צבי שווק והפצה בע"מ
)ח"פ 51-278761-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,14.6.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נשר,   ,29 הנורית 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צבי אלקלעי, מפרק

אי.טי.אי. תעבורה ותחבורה בע"מ
)ח"פ 51-285945-5(

)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 14.6.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' בן 
יעקב צבי 11, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמיר וב, מפרק
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חיים ואברהם פפושדו בע"מ
)ח"פ 51-174660-4(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,14.6.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פועלי הרכבת 20, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אברהם פפושדו, מפרק

פי.יו.אם.אי. שווק ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-314272-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 14.6.2011, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
רינה 12/7, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוליה קוטלרסקי, מפרקת

גדין הוצאה לאור בע"מ
)ח"פ 51-261918-0(

)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 15.6.2011, בשעה 18.00, במשרדו של המפרק, רח' 
הנרייטה סולד 8א, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בני זיתונה, עו"ד, מפרק

די.אנ.או אסטרטגיות פיננסיות גלובליות בע"מ
)ח"פ 51-336196-4(

)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 
שטרן  יאיר  ברח'   ,9.00 בשעה   ,15.6.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  7, הרצליה, לשם הגשת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמעון ארליכמן, מפרק

עולם המזרון והרהיט בע"מ
)ח"פ 51-273501-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.6.2011, בשעה 9.00, ברח' שארית הפליטה 
24, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בתיה ויצמן, מפרקת

נלרד השקעות בע"מ
)ח"פ 51-232257-9(

)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 
 ,1 ארלוזורוב  ברח'   ,9.00 בשעה   ,15.6.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף פורת, מפרק

אב אדיר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-428784-6(

)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 
ירושלים,   ,6 ש"ץ  ברח'   ,10.00 בשעה   ,15.6.2011 ביום  תתכנס 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    מרדכי ניומן, עו"ד, מפרק

אסא נ.ר. בצוע כבישים ופתוח בע"מ
)ח"פ 51-097644-2(

)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 5.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם גוטליב, ת"ז 
055134191, מרח' החשמונאים 105, ת"ד 20175, תל אביב 61201, 

למפרק החברה.

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

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

אברהם גוטליב, עו"ד, מפרק

אסא נ.ר. בצוע כבישים ופתוח בע"מ
)ח"פ 51-097644-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.6.2011, בשעה 16.00, במשרד המפרק, רח' 
החשמונאים 105, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אברהם גוטליב, עו"ד, מפרק

אברבנל ברוך שיווק בע"מ
)ח"פ 51-223213-3(

)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 20.6.2011, בשעה 12.00, במשרדי מרקוביץ, 
דהן ושות' - רואי חשבון, רח' הרצל, חדרה, לשם הגשת דוח 
ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    מזי דהן, מפרקת

ישראפלקס חברה בע"מ
)ח"פ 51-053700-4(

)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 
המפרק,  במשרד   ,17.00 בשעה   ,21.6.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 33, מגדל התאומים 1, רמת גן, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    אורי אסא, עו"ד, מפרק

זומט בע"מ
)ח"פ 51-154938-8(

)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 15.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי ביטון, אצל עו"ד גבי 
 ,64332 אביב  21, תל  קומה  על,  מגדל   ,50 דיזנגוף  רח'  חמו,  בן 

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 ביטון, מפרק

זומט בע"מ
)ח"פ 51-154938-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.7.2011, בשעה 15.00, ברח' דיזנגוף 50, מגדל על, 
קומה 21, תל אביב 64332, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסי ביטון, מפרק

קצב דודנים )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-233254-5(

)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 3.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל קצב, מרח' גאולה 4, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רפאל קצב, מפרק

ש.י.רון אחזקה ושרותים בע"מ
)ח"פ 51-345625-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.6.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  גבאי,  אלון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

סחרוב 26, ראשון לציון, טל' 03-9535858, 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.

אלון גבאי, עו"ד, נוטריון, מפרק

המשרד הממוחשב בע"מ
)ח"פ 51-123590-5(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם קוחר, ממבוא הדר 

4, אפרת, 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.

מנחם קוחר, מפרק

ע.ד עופרה שירותים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-279755-6(

)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 5.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופרה דוד, מרח' הר רמון 

18, באר שבע, 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.

עופרה דוד, מפרקת

אי.סי.לאן בע"מ
)ח"פ 51-294471-1(

)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 5.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נפתלי לנדאו, מרח' חפצדי 

5, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נפתלי לנדאו, מפרק

רימון שורשים בע"מ
)ח"פ 51-450801-9(

)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 3.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי בטאן-קריספין, 

מרח' כצנלסון 60, גבעתיים 53101, 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.

עדי בטאן-קריספין, עו"ד, מפרק

י.ר. מיסים בע"מ
)ח"פ 51-364003-7(

)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 4.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוכי שניאור, מרח' מבוא 

הררי 17, ירושלים, 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.

יוכי שניאור, מפרקת

קרתא'ג על הים בע"מ
)ח"פ 51-390592-7(

)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 25.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צחי איציק כהן, מרח' 

הדולב 6, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

צחי איציק כהן, עו"ד, מפרק

בית החיים לעולם בע"מ
)ח"פ 51-412488-2(

)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 20.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צחי איציק כהן, מרח' 

הדולב 6, 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.

צחי איציק כהן, עו"ד, מפרק

י.פ אדר חברה לניהול ולאחזקות בע"מ
)ח"פ 51-309444-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צחי איציק כהן, מרח' 

הדולב 6, 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.

צחי איציק כהן, עו"ד, מפרק

י.כרמית בע"מ
)ח"פ 51-280597-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומי עקירב, מרח' 

שטרן 36א, ת"ד 785, 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.

שלומי עקירב, עו"ד, מפרק

כאוס מדיה בע"מ
)ח"פ 51-372635-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  סולמי,  יניב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לינקולן 20, תל אביב 67134, 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.

יניב סולמי, עו"ד, מפרק

סטון גאלרי ניו–יורק בע"מ
)ח"פ 51-373423-6(

)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 28.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חגי דניאל, מרח' דרך 
חברון 64, ירושלים 93626, טל' 02-6720700, פקס' 02-6720800, 

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 דניאל, עו"ד, מפרק

אייל צור בע"מ
)ח"פ 51-240360-1(

)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 5.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל צור, ת"ז 057903726,  

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 החברה, רח' שנקר 16, הרצליה פיתוח 46725.

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

אייל צור, מפרק

לירון ציוד אוטומטי בע"מ
)ח"פ 51-118323-8(

)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 28.3.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  מיכאלי,  גבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

050013382, מרח' אנצו סירני 40, גבעתיים, 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.

גבי מיכאלי, עו"ד, מפרק

אי.פי.אמ )מיועד( בע"מ
)ח"פ 51-153140-2(

)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 3.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן הרמלין, מרח' יצחק 

שדה 7א, קרית אונו, טל' 03-5342007, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   10 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 הרמלין, מפרק

א.א.א.ש. הפקות בע"מ
)ח"פ 51-156928-7(

)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 6.4.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  בן–צור,  רפאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 
015480585, אצל שפטניצקי, חלפין - עורכי דין, רח' תובל 22, 

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

בית דוד שלמה בע"מ
)ח"פ 51-026469-0(

)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 6.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר מרגלית, מרח' 

זמנהוף 22ב, 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.

אמיר מרגלית, עו"ד, מפרק

הייספק אימאג'ינג בע"מ
)ח"פ 51-395830-6(

)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 5.4.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  יבין,  טליה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

612802689, רח' ויצמן 2, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

טליה יבין, עו"ד, מפרקת

זהר סחר - מכשירי חשמל )1990( בע"מ
)ח"פ 51-152553-7(

)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 5.4.2011, התקבלה החלטה 
דרך  מרח'  חסון,  אריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המלך 71, גבעת שמואל 54423, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל חסון, מפרק

הופ.טי.וי נטוורק בע"מ
)ח"פ 51-4022605-3(

)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 5.4.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  זלצמן,  ריקי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הנורית 29, 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.

ריקי זלצמן, עו"ד, מפרקת

י.פ. סיון בע"מ
)ח"פ 51-175557-1(

)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 
3.4.2011, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל לוי, ת"ז 

033517137, מרח' הרצל 32, 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.

גיל לוי, עו"ד, מפרק

מסעדת אחים - השף בנתניה בע"מ
)ח"פ 51-287318-3(

)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 
3.4.2011, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל לוי, ת"ז 

033517137, מרח' הרצל 32, נתניה 42392, 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.

גיל לוי, עו"ד, מפרק

פיטנס וויז'ן בע"מ
)ח"פ 51-399105-9(

)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 1.6.2008, התקבלה החלטה 
מרח'  שגב,  הילה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הנורית 14, אורנית, טלפון 03-9089551, 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.

הילה שגיב, עו"ד, מפרקת

טכדיאם נכסים )1998( בע"מ
)ח"פ 51-263035-1(

)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 16.3.2011, התקבלה החלטה 
 ,3254406 ת"ז  רז,  עמוס  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' תובל 21, 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.

עמוס רז, מפרק

נ. ויקלמן מיזמים בע"מ
)ח"פ 51-316153-9(

)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 
6.4.2011, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נאוה ויקלמן, מרח' 

גולדנהירש 26, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

נאוה ויקלמן, מפרקת

זואיזו
)ח"פ 51-424983-8(

)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 28.3.2011, התקבלה החלטה 
פרנק, מרח' אליהו  ולמנות את אדם  לפרק את החברה מרצון 

לנקין 5, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אדם פרנק, מפרק

צוות שלמה ברקוביץ )ת"א( )2000( בע"מ
)ח"פ 51-296223-4(

)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 3.4.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  ברקוביץ,  שלמה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

איסרליש 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.

שלמה ברקוביץ, מפרק

פלואידקס בע"מ
)ח"פ 51-280575-5(

)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 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאיר מאק, מרח' קרן 

היסוד 36, ירושלים 92149, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר מאק, עו"ד, מפרק

ד"ר יוסף רודריג 2009
)ח"פ 51-429858-7(

)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 6.4.2011, התקבלה החלטה 
אבוהב,  ש'  יצחק  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' ארלוזורוב 111, 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.

יצחק ש' אבוהב, עו"ד, מפרק

ציוני אמריקה - יזום וניהול )2004( בע"מ
)ח"פ 51-350680-8(

)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 29.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ערוסי, ממשרד 
ברוכשטיין, בירו, רייף, רוהר ושות', רח' אחד העם 9, תל אביב 

65251, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

ש.מ.שרי צפון 2008 בע"מ
)ח"פ 51-334014-1(

)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 7.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיה גולדקלנג, מרח' קיש 

35, נתניה, 09-8823023, 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.

חיה גולדקלנג, מפרקת

ליברה ביוסיינס בע"מ
)ח"פ 51-357792-4(

)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 4.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור עוזרי, משד' מנחם 

בגין 9, 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.

דרור עוזרי, מפרק

אותנטי השוק לשטיחים מקוריים בע"מ
)ח"פ 51-189701-9(

)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 1.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את הרצל שקלים, מרח' יבנה 

17, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

הרצל שקלים, מפרק

גני צומת הגומא בע"מ
)ח"פ 51-295848-9(

)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 4.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  שרמן,  אריה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

השיטה 42, ראש פינה, 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 שרמן, עו"ד, מפרק

י. רובין בע"מ
)ח"פ 51-224993-9(

)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 3.4.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  שרמן,  אריה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

השיטה 42, ראש פינה, 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 שרמן, עו"ד, מפרק

קוניו איים בע"מ
)ח"פ 51-146406-7(

)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 2.2.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  חזן,  פלורה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שטרייכמן 14, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

פלורה חזן, עו"ד, מפרקת

ח.פ. שיווק טכני בע"מ
)ח"פ 51-240771-9(

)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 3.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי לוי, מהושעיה 

17915, ת"ד 65, 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.

יוסי לוי, עו"ד, מפרק

יהלומי משה לוסטיג )פלדיקו 1942( בע"מ
)ח"פ 51-000918-6(

)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 31.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעמי לוסטיג, מרח' השדות 

29, כפר שמריהו, למפרקת החברה.

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

נעמי לוסטיג, מפרקת

פ. שוסטק בע"מ
)ח"פ 51-095387-0(

)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 23.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ענת שניידר, מרח' 

סוקולוב 21, רמלה, טל' 08-9155994, 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.

ענת שניידר, עו"ד, מפרקת

אנ.פי.איי.אל בע"מ
)ח"פ 51-378649-1(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון קוזניץ, מרח' זלמן 

שניאור 3, שדרות, 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 קוזניץ, מפרק

מרכז קניות אוצרות כנרת בע"מ
)ח"פ 51-408373-2(

)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 6.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוהד הרפז, ממסד 14990, 

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.

אוהד הרפז, מפרק

יקב האלה שיווק מנהלים כללים בע"מ
)ח"פ 51-335224-5(

)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 10.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה מאיר, ת"ז 17897455, 

ממשק 71, גבעת ישעיהו, 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 מאיר, מפרק

זהר מימון והשקעות למכשירי חשמל בע"מ
)ח"פ 51-152552-9(

)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 29.3.2011, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אריאל חסון, מפרק

און ליין מדיה טאון בע"מ
)ח"פ 51-428064-3(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אור בן נפתלי, משד' ח"ן 50, 

תל אביב, 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.

אור בן נפתלי, מפרק

גרינבלד - פרדו אדריכלים בע"מ
)ח"פ 51-262323-2(

)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 3.4.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  גרינבלד,  יעקב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

בצלאל 13, תל אביב, 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.

יעקב גרינבלד, מפרק

פיורקלינינג בע"מ
)ח"פ 51-358072-0(

)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 24.3.2011, התקבלה החלטה 
זלישנסקי,  ישראל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' שפירא 16, רמת גן, 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.

ישראל זלישנסקי, עו"ד, מפרק

א.ח. קווים תשתיות חשמל ותקשורת בע"מ
)ח"פ 51-329923-0(

)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 3.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנוך אבין, מרח' האורן 13, 

רעננה 43574, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי הראל, עו"ד    

בא כוח החברה    

בי.אס.די. יעוץ שיווקי וחינוכי בע"מ
)ח"פ 51-350002-5(

)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 5.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח חיים קרוכמל, מרח' 

הגליל 66, חיפה 32685, 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 קרוכמל, רו"ח, מפרק

א.איאד חברה לשיפוצים ובנייה בע"מ
)ח"פ 51-298459-2(

)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 7.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איאד שיח' מוחמד, ממג'ד 

אל כרום, 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.

איאד שיח' מוחמד, מפרק
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י. ד. כהן )ניהול מזנונים( בע"מ
)ח"פ 51-317281-7(

)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 7.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה כהן, מרח' הסירה 

27, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהודה כהן, מפרק

סטודיו גלוריה בע"מ
)ח"פ 51-417863-1(

)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 7.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליודמילה גרשגורן, מרח' 

קלישר 3, 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.

ליודמילה גרשגורן, מפרקת

הנדסה ופיתוח ק.ב.פ. בע"מ
)ח"פ 51-148390-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר בכר, ת"ז 054960083, 

מרח' החומה 5, 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.

אמיר בכר, מפרק

ניוקום שיווק מוצרי תשתית )2008( בע"מ
)ח"פ 51-418242-7(

)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 אמיר בכר, ת"ז 054960083, 

מרח' החומה 5, 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.

אמיר בכר, מפרק

ג'י. אפ. עדי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-175521-7(

)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 5.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון פרוינד, ת"ז 494286, 

מרח' המחתרת 9, רמת השרון, למפרק החברה.

גדעון פרוינד, מפרק

סופר באנר בע"מ
)ח"פ 51-303137-7(

)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 5.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב הרפז, ת"ז 030112395, 

מרח' מרק שאגאל 13, חיפה, למפרק החברה.

דב הרפז, מפרק

סופר - סדום בע"מ
)ח"פ 51-156547-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סימה כרמון, ת"ז 8373722, 

מרח' הנרייטה סולד 48, חיפה, למפרקת החברה.

סימה כרמון, מפרקת
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כושר לעם בע"מ
)ח"פ 51-366794-9(

)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 5.4.2011, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
אביב,  תל   ,32/7 ברדיצ'בסקי  מרח'   ,038701454 ת"ז  אטון,  קרן 

למפרקת החברה.

קרן אטון, מפרקת

נ.ד.נ. חימום בתים בע"מ
)ח"פ 51-387457-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.4.2011, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
5, קרית חיים,  דן פרוינדליך, ת"ז 052867629, מרח' שאר ישוב 

למפרק החברה.

דן פרוינדליך, מפרק

ר.ד. אלתר בע"מ
)ח"פ 51-254210-1(

)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 
מרח'  עוזר,  ליאור  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לינקולן 20, תל אביב 67134, למפרק החברה.

ליאור עוזר, עו"ד, מפרק

שפינט טכנולוגיות ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-323374-2(

)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 
שפירא  צבי  ברח'   ,15.00 בשעה   ,6.6.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אליעזר שפינט, מפרק

כרמל אילת בע"מ
)ח"פ 51-244559-4(

)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 
גוטליב,  שניצר,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,6.6.2011 ביום  תתכנס 
סאמט ושות', בית גיבור ספורט, קומה 27, רח' מנחם בגין 7, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אריאל דיסנצי'ק, עו"ד, מפרק

פייבוריט ניהול הון בע"מ
)ח"פ 51-432328-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,60 הבבלי  ברח'   ,10.00 בשעה   ,6.6.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נאוה מלכה, מפרקת

עמיעד ווטר סולושונס בע"מ
)ח"פ 51-402359-7(

)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 
 ,6 12.00, ברח' החושלים  12.6.2011, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
סופי של המפרקת, המראה  דוח  פיתוח, לשם הגשת  הרצליה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מורן שמש, עו"ד, מפרקת

שהם, קלינמן, נדלר
)ח"פ 51-326609-8(

)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 
 ,6 11.00, ברח' החושלים  12.6.2011, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
סופי של המפרקת, המראה  דוח  פיתוח, לשם הגשת  הרצליה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מורן שמש, עו"ד, מפרקת



ילקוט הפרסומים 6229, כ"ד בניסן התשע"א, 28.4.2011 3906

מי–גל )2001( סינון וטיפול במים בע"מ
)ח"פ 51-310816-7(

)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 
 ,6 13.00, ברח' החושלים  12.6.2011, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
סופי של המפרקת, המראה  דוח  פיתוח, לשם הגשת  הרצליה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מורן שמש, עו"ד, מפרקת

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

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 14.6.2011, בשעה 10.00, ברח' שלם 3, רמת גן 
52215, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון בלשר, מפרק

א. רוזנפלד ובניו ספנות )1994( בע"מ
)ח"פ 51-192954-9(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,30.6.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דרך הים 3, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמיר מזרחי מזור, עו"ד, מפרק

יד. ש. הובלות בטון בע"מ
)ח"פ 51-280779-3(

)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 3.7.2011, בשעה 11.00, ברח' הגדוד העברי 
17, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ליאור בן–עמי, עו"ד, מפרק

קרמירה בע"מ
)ח"פ 51-066267-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10.7.2011, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  11, רמת  תובל 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אריאל ליברמן, רו"ח, מפרק

מ.י. בארי פופ בע"מ
)ח"פ 51-261589-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10.00, במשרד 
המפרק, רח' רש"י 6, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יאיר יעקב, עו"ד, מפרק

ד"ר ש. יורב - שירותי רפואה
)ח"פ 51-330878-3(

)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 
רמת   ,7 הלל  אבא  ברח'   ,12.00 בשעה   ,9.6.2011 ביום  תתכנס 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רמי בלומנפלד, עו"ד, מפרק

רוחם - שומר בע"מ
)ח"פ 51-305258-9(

)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 
תל   ,13 רומנו  ברח'   ,10.00 9.6.2011, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אברהם שומר, מפרק
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דן טל שירותי משרד וחשבונאות )1991( בע"מ
)ח"פ 51-160535-4(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,15.00 בשעה   ,12.6.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
השקמה 17, אזור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    משה חקק, רו"ח, מפרק

ע.א. אלגו בע"מ
)ח"פ 51-403897-5(

)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 
4.4.2011, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבירם אלבז, ת"ז 

031716269, מרח' רזיאל 16, 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.

אבירם אלבז, מפרק

ע.א. אלגו בע"מ
)ח"פ 51-403897-5(

)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 12.6.2011, בשעה 14.00, ברח' רזיאל 16/11, 
נתניה 42470, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבירם אלבז, מפרק

סופרא שופרא בע"מ
)ח"פ 51-364448-4(

)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 
המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,14.6.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
8, תל אביב, לשם הגשת  בית אמות משפט, שד' שאול המלך 

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

של החברה.

                                    גיל רוה, עו"ד, מפרק

דנזיו תכנון ובינוי בע"מ
)ח"פ 51-427562-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.6.2011, בשעה 10.00, ברח' הגדוד העברי 
10, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צביקה מועלם, מפרק

אור מדיה לתקשורת מודעת )2005( בע"מ
)ח"פ 51-372470-8(

)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 
10.00, במשרד שרון חנם  הנ"ל תתכנס ביום 15.6.2011, בשעה 
ושות', עורכי דין, רח' תובל 13, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    איריס הוד, מפרקת

רונן מחשבים ומערכות בע"מ
)ח"פ 51-449245-3(

)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 
בית הערבה  ברח'   ,14.00 15.6.2011, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
28, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמנון מזר, עו"ד, מפרק

פיטלט בע"מ
)ח"פ 51-415008-5(

)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 15.6.2011, בשעה 18.00, ברח' רימלט אלימלך 
12, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    הילה בן–יעקב, מפרקת

היפר גד בע"מ
)ח"פ 51-132678-7(

)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 17.6.2011, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' דקר 
17, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יעקב רגב, עו"ד, מפרק

מרום מצדה בע"מ
)ח"פ 51-329867-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17.6.2011, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' דקר 
17, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יעקב רגב, עו"ד, מפרק

פון סיטי בע"מ
)ח"פ 51-398586-1(

)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 19.6.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אריה 27, 
רמלה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ראובן בבייב, מפרק

איזון חשבונאות ממוכנת ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-056331-5(

)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 21.6.2011, בשעה 9.00, ברח' זאב באכר 4, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמואל שרעבי, מפרק

אופטלאב בע"מ
)ח"פ 51-183815-3(

)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 
 ,9 הנרקיסים  ברח'   ,9.00 בשעה   ,21.6.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
קרית ביאליק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יהושע בן גיאת, מפרק

א.מ. הובי פיש בע"מ
)ח"פ 51-122788-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21.6.2011, בשעה 9.00, ברח' נס לגויים 15, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אורי מגלד, מפרק

רובינו בר בע"מ
)ח"פ 51-344505-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21.6.2011, בשעה 9.00, ברח' לילינבלום 20, 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שירי אברון, מפרקת

HTN ISRAEL LTD.
)ח"פ 51-251495-1(

)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 



3909 ילקוט הפרסומים 6229, כ"ד בניסן התשע"א, 28.4.2011

תתכנס ביום 25.6.2011, בשעה 10.00, ברח' רענן 14, חיפה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    דן וייסמן, מפרק

וי - דן בע"מ
)ח"פ 51-071861-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.6.2011, בשעה 12.00, ברח' רענן 14, חיפה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    דן וייסמן, מפרק

זוהר 2001 ייצור ושווק ברזל בע"מ
)ח"פ 51-318231-1(

)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 25.9.2011, בשעה 10.00, ברח' שד' הציונות 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשקלון,   ,78/16
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דוד ארביב, מפרק

ד"ר חייט אליזבט בע"מ
)ח"פ 51-394032-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.11.2010, התקבלה החלטה 
ולמנות את עו"ד רמזי שורוש, מרח'  לפרק את החברה מרצון 

ויצמן 53, 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.

רמזי שורוש, עו"ד, מפרק

א.מ. יוזמה חברה למסחר בע"מ
)ח"פ 51-108337-0(

)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 22.12.2010, התקבלה 
יניב קהת,  החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-95333801 טל'  אביב,  תל   ,20671 ת"ד   ,10 הארבעה  מרח' 

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.

יניב קהת, עו"ד, מפרק

נידור טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-253875-2(

)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 3.4.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פז נתיב, מרח' שמשון 45, 

חיפה, 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.

פז נתיב, מפרק       

דנס פלור בע"מ
)ח"פ 51-394244-1(

)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 15.3.2011, התקבלה החלטה 
שטיינהרץ,  אמיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממרכז עזריאלי 1, קומה 20, רח' מנחם בגין 132, תל אביב, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר שטיינהרץ, עו"ד, מפרק       
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בית מדרש ללימודי קבלה - הסולם בע"מ
)ח"פ 51-389250-5(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
פה אחד ובכתב לפרק את החברה מרצון ולמנות את הרב אדם 

סיני, מרח' וולפסון 14, 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.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

יחד חברים בע"מ
)ח"פ 51-362757-0(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
הרב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  ובכתב  אחד   פה 

אדם סיני, מרח' וולפסון 14, 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.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

ר. פעלים מערכות בע"מ
)ח"פ 51-386509-7(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את אסף שמש, מדרך דוד בן גוריון 95, 

ת"ד 1127, רמת גן 52405, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

      שי הראל, עו"ד
      בא כוח החברה

אלפא ליין בע"מ
)ח"פ 51-141446-8(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנשה פלד, מרח' איריס 9, 

קרית אונו 55453, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי הראל, עו"ד    
בא כוח החברה    

או.די.אר. סוכנויות בע"מ
)ח"פ 51-178221-1(

)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 28.3.2011, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רפאל בן–צור, 
ת"ז 015480585, מרח' תובל 22, רמת גן, אצל שפטניצקי, חלפין, 
עורכי דין, 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       

עדי וגל בע"מ
)ח"פ 51-337199-7(

)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 31.3.2011, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יובל סרנגה, 

ת"ז 022027072, 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.

קרן רייכבך-סגל, עו"ד
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שרון ויואב בע"מ
)ח"פ 51-337198-9(

)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 31.3.2011, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יובל סרנגה, 

ת"ז 022027072, למפרק 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 רייכבך-סגל, עו"ד

בתיה ויוסף בע"מ
)ח"פ 51-337200-3(

)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 31.3.2011, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יובל סרנגה, 

ת"ז 022027072, למפרק 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 רייכבך-סגל, עו"ד

יונתן ומאיה בע"מ
)ח"פ 51-337197-1(

)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 31.3.2011, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יובל סרנגה, 

ת"ז 022027072, למפרק 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 רייכבך-סגל, עו"ד

אביטל איתן בע"מ
)ח"פ 51-440136-3(

)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 31.3.2011, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יובל סרנגה, 

ת"ז 022027072, למפרק 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 רייכבך-סגל, עו"ד

סטארט ארט בע"מ
)ח"פ 51-381606-6(

)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 22.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  שחם,  דנה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

אריה שנקר 4, 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.

נעמי שטיינפלד, עו"ד, מפרקת       

גיטלין-טק בע"מ
)ח"פ 51-303616-0(

)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 29.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי גיטלין, מרח' ברוריה 7, 

תל אביב 67454, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבי גיטלין, מפרק       



ילקוט הפרסומים 6229, כ"ד בניסן התשע"א, 28.4.2011 3912

אזולאי יעקב ובניו בניין ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-183242-0(

)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 24.3.2011, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהודה מלאך, 

ת"ז 025430984, מרח' העצמאות 84/9, 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.

יהודה מלאך, עו"ד, מפרק       

דוידי שרותים ונכסים )כרמיאל( בע"מ
)ח"פ 51-261526-1(

)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 29.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ברוך סירוטה, מרח' 

דרך בר יהודה 147, נשר, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ברוך סירוטה, רו"ח, מפרק       

מ.א. נעמה בע"מ
)ח"פ 51-371556-5(

)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 31.12.2010, התקבלה 
ולמנות את מועאוויה חאג,  לפרק את החברה מרצון  החלטה 

מכפר יאסיף 24908, 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.

מועאוויה חאג, מפרק       

רוז יונתן הנדסת בניין בע"מ
)ח"פ 51-425297-2(

)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 31.3.2011, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אבישי בן יוסף, ת"ז 030583272, 

מרח' מיקוניס 3, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבישי בן יוסף, רו"ח, מפרק       

מלאד בע"מ
)ח"פ 51-290677-7(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לאה בר זוהר, ת"ז 006484851, 

מרח' לינקולן 12, 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.

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

לאה בר זוהר, מפרקת       

עופר מירצקי )שכון דן( בע"מ
)ח"פ 51-160268-2(

)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 30.3.2011, התקבלה 
מירצקי,  עופר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק   החלטה 

ת"ז 053678629, מרח' המליץ 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.

עופר מירצקי, מפרק       
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ע.נ. קשר ויישום בע"מ
)ח"פ 51-452256-4(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סער עודד, ת"ז 009230913, 

מקיבוץ איילת השחר 1220, 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.

סער עודד, מפרק       

א.ד אדם עיצובים בע"מ
)ח"פ 51-433963-9(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן מלמד, ת"ז 54375126, 

מרח' זוויתן 22, כפר ורדים, 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 מלמד, מפרק       

פקסוורקס בע"מ
)ח"פ 51-101270-0(

)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 
נוספת  ובאסיפה   ,7.2.2011 ביום  הנ"ל, שהתכנסה  של החברה 
מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,30.3.2011 מיום 
369, כפר  20, משרד  לירן, מרח' התע"ש  דני  עו"ד  ולמנות את 

סבא, 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.

דני לירן, עו"ד, מפרק       

ידע חברה ציוד רפואי ומדעי בע"מ
)ח"פ 51-226489-6(

)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 29.3.2011, התקבלה החלטה 
מבוא  מרח'  קלי,  ארז  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הכרמים 3, הר אדר, טל' 052-2955218, 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.

ארז קלי, מפרק       

דינקו את רניום שיווק )1996( בע"מ
)ח"פ 51-240364-3(

)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 29.3.2011, התקבלה החלטה 
מבוא  מרח'  קלי,  ארז  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הכרמים 3, הר אדר, טל' 052-2955218, 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.

ארז קלי, מפרק       

דינקו הדמיה ומידע בע"מ
)ח"פ 51-214159-9(

)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 29.3.2011, התקבלה החלטה 
מבוא  מרח'  קלי,  ארז  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הכרמים 3, הר אדר, טל' 052-2955218, 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.

ארז קלי, מפרק       
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פ.ק. סקו בע"מ
)ח"פ 51-412148-2(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  שרף,  איתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

תובל 11, רמת גן, טל' 03-6122772, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתי שרף, עו"ד, מפרק       

אלום בן שטרית בע"מ
)ח"פ 51-242427-6(

)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 31.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נורית סגל שער אור, 

מרח' המעפילים 15/12, כפר סבא 44360, 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.

נורית סגל שער אור, עו"ד, מפרקת       

סורוקה ניהול השקעות בע"מ
)ח"פ 51-386695-4(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את איתן סורוקה, מרח' משה ארם 14, 

תל–אביב-יפו, 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.

איתן סורוקה, מפרק       

פק אנד סטור סיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-220419-9(

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 4.4.2011, ולאחר שבעלי המניות 
של החברה הגישו תצהיר על יכולת פירעון, התקבלה החלטה 
פה אחד 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

ב.ד.מ בע"מ
)ח"פ 51-190509-3(

)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 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ממוקה ממיסטבלוב, ת"ז 

016764797, מרח' רוטשילד 25, 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.

ממוקה ממיסטבלוב, מפרק       

ר.פ.ק.א בע"מ
)ח"פ 51-243248-5(

)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 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ממוקה ממיסטבלוב, ת"ז 

016764797, מרח' רוטשילד 25, 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.

ממוקה ממיסטבלוב, מפרק       
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קונג'וינט התאגדות משותפת בע"מ
)ח"פ 51-243247-7(

)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 ממוקה ממיסטבלוב, ת"ז 

016764797, מרח' רוטשילד 25, 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.

ממוקה ממיסטבלוב, מפרק       

אגדת בלומנטל בע"מ
)ח"פ 51-204062-7(

)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 
החלטה  3.4.2011, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של 
מרח'  כהן,  ל'  יורם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

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.

יורם ל' כהן, עו"ד, מפרק       

תבליני גלעד בע"מ
)ח"פ 51-145710-3(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
מיוחדת פה אחד ובכתב לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

עליזה גלעד, מאלון מורה 44833, 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.

     גבריאל הנר, עו"ד

         בא כוח החברה       

יורודן בע"מ
)ח"פ 51-169922-5(

)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 
החלטה  3.4.2011, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של 
מרח'  כהן,  ל'  יורם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

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.

יורם ל' כהן, עו"ד, מפרק       

א.ע. רכב קליל בע"מ
)ח"פ 51-380866-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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 28.3.2011, התקבלה החלטה 
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוחמד עבד אל–אהאדי, 
 ,028592129 ת"ז  עופר,  אפרים  ואת  מנצרת,   051060226 ת"ז 

מיקנעם, למפרקי החברה.

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

זו, למען המפרקים המשותפת: ת"ד 25049, חיפה 31250.

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

מוחמד עבד אל–אהאדי          אפרים עופר
מ פ ר ק י ם

חשבונאות פלוס בע"מ
)ח"פ 51-137420-9(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה לפרק 
יגאל אלון 57,  יוסף צרפתי, מרח'  ולמנות את   את החברה מרצון 

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.

יוסף צרפתי, מפרק       
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או.די. ייעוץ ופיתוח ארגוני )2000( בע"מ
)ח"פ 51-288492-5(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן לוי, מרח' אברהם בויאר 

5, 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.

דן לוי, מפרק       

בי. סי. סי. מבת אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-329896-8(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין כהן, מרח' שקד 17, 

מכבים-רעות, 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.

בנימין כהן, מפרק       

בית אמילי הורנר תמנע מינרס קלאב
)ח"פ 51-048751-5(

)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 27.3.2011, התקבלה החלטה 
עו"ד עמרם בלום, מרח'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

רמב"ן 28, ירושלים, טל' 02-5661102, 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.

עמרם בלום, עו"ד, מפרק       

בעל טקסא ובניו בע"מ
)ח"פ 51-016146-6(

)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 20.2.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  גרוס,  יורם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מזא"ה 22, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יורם גרוס, עו"ד, מפרק       

פרסומון בשרון בע"מ
)ח"פ 51-267095-1(

)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 בעלי המניות של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.3.2011, 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חגית 
רוס, ממשרד ציטבר ושות', רח' מנחם בגין 7, רמת גן, למפרקת 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

חגית רוס, עו"ד, מפרקת       

גלעדים יעוץ כלכלי וניהול בע"מ
)ח"פ 51-244595-8(

)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 21.12.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן כספי, ת"ז 055045603, 

מנוף הרים 83, מבשרת ציון, טל' 02-5344256, 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 כספי, מפרק       
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א. כספי את מ. כספי
)ח"פ 51-137556-0(

)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 21.12.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן כספי, ת"ז 055045603, 

מנוף הרים 83, מבשרת ציון, טל' 02-5344256, 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 כספי, מפרק       

ש.ב. עדן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-417902-7(

)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 29.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל בכר, מרח' קלישר 

30, תל אביב 65257, 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.

יעל בכר, עו"ד, מפרקת       

גלובל אורגניק בע"מ
)ח"פ 51-370454-4(

)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 
1.3.2011, התקבלה החלטה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  של החברה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נימר חלבי, מרח' דלית אל 

–כרמל 9-7, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נימר חלבי, מפרק       

מסעדת רמסיס בע"מ
)ח"פ 51-344147-7(

)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 
החלטה  1.3.2011, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף הלון, מרח' עוספיא 22, 

למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף הלון, מפרק       

מי רום )טבריה( בע"מ
)ח"פ 51-265060-7(

)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 29.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל בכר, מרח' קלישר 

30, תל אביב 65257, 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.

יעל בכר, עו"ד, מפרקת       

מרפאות כפיר בע"מ
)ח"פ 51-283699-0(

)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 1.3.2010, התקבלה החלטה 
כפיר-כץ,  )אתי(  אתלה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

משדרות ניצה 20, 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.

אתלה )אתי( כפיר-כץ, מפרקת       
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ח.י. כסיף חברה לניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-229715-1(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  יעקב,  יאיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

156380751, מרח' רש"י 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.

יאיר יעקב, עו"ד, מפרק       

תומכי תפארת ציון בע"מ
)ח"פ 51-146440-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק עם הצהרה על כושר פירעון

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
 11.4.2007 וביום   ,30.4.1994 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את הרב גרשון 

קרלנשטיין, מרח' בן יעקב 14, בני ברק, 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.

הרב גרשון קרלנשטיין, מפרק       

נישר טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-247697-9(

)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 21.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברי רב–הון, מרח' 

הזית 1, נשר 36750, טל' 077-7661818, 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.

אברי רב–הון, עו"ד, רו"ח, מפרק       

יוסף זורחל זהר בע"מ
)ח"פ 51-288937-9(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף זהר, מרח' ה' באייר 

89, ראש העין, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף זהר, מפרק       

תכנון ובקרה עסקית )בי.פי.סי( בע"מ
)ח"פ 51-269732-7(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף זהר, מרח' ה' באייר 

89, ראש העין, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף זהר, מפרק       

איננגו בע"מ
)ח"פ 51-432691-7(

)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 29.3.2011, התקבלה החלטה 
גיל הירשמן, מרח'  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 

ברקוביץ 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיל הירשמן, עו"ד, מפרק       
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ריינבו יועצים בע"מ
)ח"פ 51-327878-8(

)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 28.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  ינאי,  יובל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 5, רמת גן 52520, 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 ינאי, עו"ד, מפרק       

א.גנס שירותי ניהול ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-325443-3(

)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 29.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה גנס, ת"ז 44383537, 

מרח' לאן 7, רמת גן, טל' 03-6721373, 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 גנס, מפרק       

ד"ר רפפורט בועז בע"מ
)ח"פ 51-330460-0(

)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 29.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר בועז רפפורט, מקיבוץ 

אבן יצחק, 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.

ד"ר בועז רפפורט, מפרק       

גיל שרות למשפטנים אדריכלות ועצוב בע"מ
)ח"פ 51-105109-6(

)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 27.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  דהרי,  עופר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ההסתדרות 84, 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.

עופר דהרי, עו"ד, מפרק       

פרץ בוני הנגב - בניה ותשתיות בע"מ
)ח"פ 51-339928-7(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גור טננבאום, מרח' 

איתמר בן אב"י 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.

גור טננבאום, עו"ד, מפרק       

ד"ר יגאל יכיני - רפואה פנימית בע"מ
)ח"פ 51-338560-9(

)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 
החלטה  7.2.2011, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של 
ת"ז  הולצמן,  אורי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
למפרק   ,62098 אביב  תל   ,111 ארלוזורוב  מרח'   ,050401306

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 הולצמן, רו"ח, מפרק       
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שפלר הפצה בע"מ
)ח"פ 51-098353-9(

)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 15.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות 
את תום שפלר, מרח' שמואל שרירא 1א, 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.

תום שפלר, מפרק       

ציקלון תעשיות תעופה )1983( בע"מ
)ח"פ 51-096545-2(

)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 29.3.2011, התקבלה החלטה 
ממשרד  רז,  חן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 
מ. פירון ושות', עו"ד, רח' אבא הלל סילבר 16, רמת גן, למפרק 

יחיד של 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.

חן רז, עו"ד, מפרק       

ציקלון תעשיות עתירות מדע בע"מ
)ח"פ 51-036544-5(

)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 29.3.2011, התקבלה החלטה 
ממשרד  רז,  חן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 
מ. פירון ושות', עו"ד, רח' אבא הלל סילבר 16, רמת גן, למפרק 

יחיד של 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.

חן רז, עו"ד, מפרק       

יעקבי - וגנר חברה לנאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-289448-6(

)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 29.3.2011, התקבלה החלטה 
יעקבי, מרח'  ולמנות את עו"ד משה  לפרק את החברה מרצון 

יגאל אלון 159, תל אביב, טל' 03-6967710, 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.

יעקבי משה, עו"ד, מפרק       

דפוס גל - דור בע"מ
)ח"פ 51-176078-7(

)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 29.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  שרייר,  עמנואל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

בן יהודה 36, נתניה, טל' 052-2516363, 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.

עמנואל שרייר, מפרק       

מירית חקלאות בע"מ
)ח"פ 51-122526-0(

)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 27.1.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמואל גלנץ, מרח' 

דוד פנקס 12, 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.

שמואל גלנץ, עו"ד, מפרק       

פ.ט.ל. שירותי ויזה בע"מ
)ח"פ 51-391334-3(

)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 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  נובוטני,  פרי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

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.

פרי נובוטני, עו"ד, מפרק       

מיצפור חברה לתכנון והנדסה בע"מ
)ח"פ 51-084304-8(

)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 21.3.2011, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אורי הולצמן, ת"ז 050401306, 

מרח' ארלוזורוב 111, תל אביב 62098, 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 הולצמן, רו"ח, מפרק       

אוטוסקאן בע"מ
)ח"פ 51-434780-6(

)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 28.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמעון ריינר, מרח' 

שנקר 60, חולון 58329, 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.

שמעון ריינר, עו"ד, מפרק       

פרץ נבל דוד בניה ויזמות בע"מ
)ח"פ 51-314184-6(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גור טננבאום, מרח' 

איתמר בן אב"י 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.

גור טננבאום, עו"ד, מפרק       

אביטל שיווק פטם בע"מ
)ח"פ 51-196876-0(

)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 27.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יעקב מועלם, משדרות 

בן גוריון 4, ראשון לציון 75209, 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.

יעקב מועלם, רו"ח, מפרק       

משה פרץ אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-256525-0(

)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 30.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גור טננבאום, מרח' 

איתמר בן אב"י 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.

גור טננבאום, עו"ד, מפרק       

י.מ.ח. ניהול יעוץ, יזמות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-284564-5(

)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 



3922       ילקוט הפרסומים 6229, כ"ד בניסן התשע"א, 28.4.2011
ISSN 0334-3030       סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי המחיר 16.20 שקלים חדשים  

המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל מרקוס, ת"ז 

001357474, מרח' סעדיה גאון 24, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יואל מרקוס, מפרק       

גור יהודה ניהול בע"מ
)ח"פ 51-278268-1(

)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,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,31.5.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
יישוב נריה )טלמון(, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבינעם גואלמן, עו"ד, מפרק

רוטזק בע"מ
)ח"פ 51-278262-4(

)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 
המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,31.5.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
יישוב נריה )טלמון(, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבינעם גואלמן, עו"ד, מפרק

מחוז השרון החברה לפיתוח המגזר החקלאי בע"מ
)ח"פ 51-283153-8(

)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   ,14.00 בשעה   ,31.5.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
יישוב נריה )טלמון(, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבינעם גואלמן, עו"ד, מפרק

קופרמן מלך ויצחק קבלנים לעבודות עפר בע"מ
)ח"פ 51-149933-7(

)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 3.6.2011, בשעה 17.00, ברח' האם 11, ראשון לציון, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקים,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

     מלך קופרמן      יצחק קופרמן

מ פ ר ק י ם    

פלץ ישראל בע"מ
)ח"פ 51-425499-4(

)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 
היסוד  קרן  רח'  המפרק,  במשרדי   ,1.6.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
27, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    משה סרגוסי, עו"ד, מפרק

הודעה לנושים לפני הכרזת דיבידנד סופי

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, תיק פש"ר 2999/09

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980

החייב: חברת אפיקס פארמסוטיקלס בע"מ )בפירוק(.

המפרק: רו"ח בועז ארדה.

פרסום  מיום  ימים   14 בחלוף  כי  הודעה  בזאת  ניתנת 
בית המשפט,  יותר, שיקבע  עד לתאריך מאוחר  או  זו  הודעה 

יחולק דיבידנד סופי בתיק הנ"ל.

בית  יבסס את תביעתו להנחת דעתו של  לא  נושה אשר 
על  ויוכרז  תביעתו  תימחק  האמור,  התאריך  עד  המשפט 

דיבידנד סופי בלא התחשבות בו.

                   בועז ארדה, רו"ח, מפרק

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, תיק פש"ר 1234/07

החייב: עודד עמית, ת"ז 007062540 )בפשט"ר(.

הנאמן: עו"ד דורית לוי טילר, מרח' אבן גבירול 124, תל אביב 
.62038

ניתנת בזאת הודעה כי בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר 
בהחלטתו מיום 30.3.2011 )בקשה מס' 20( חלוקת דיבידנד 

לנושי החייב בדין רגיל.
דורית לוי טילר, עו"ד, נאמנת    


