רשומות

ילקוט הפרסומים
ט"ז באב התשע"א
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הודעה

"תלוש שכר" — כהגדרתו בסעיף  24לחוק הגנת השכר,
התשי"ח;51958-

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת
שופטים) ,התשמ"ד1984-

"תקופת דו"ח רבעוני" — תקופה שחלה במהלך שנת
העבודה ,בחודשים מאי ,אוגוסט ונובמבר;

לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה
לבחירת שופטים) ,התשמ"ד ,11984-מתפרסמים בזה שמות
המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:
לבתי משפט לענייני משפחה מחוז תל אביב ()1
עו"ד יחזקאל אליהו
עו"ד נאוה גדיש

"תקופת דו"ח שנתי" — תקופה שתחילתה ב– 1בינואר של
שנת עבודה וסיומה ב– 31במרס של אותה שנה.
היתר להעבדה בשעות נוספות במהלך תקופת דוח שנתי
.2

עו"ד הניה הכהן
עו"ד נצר סמארה
עו"ד אורלי שמאי כתב

היתר להעבדה בשעות נוספות במהלך תקופת דוח רבעוני
.3

לבתי משפט השלום מחוז הדרום (אילת) ()1
עו"ד ליאור ברינגר
עו"ד יואב עטר

הודעה על מתן היתר כללי להעבדה של רואה
חשבון בשעות נוספות לצורך הכנת דוחות כספיים
על פי דין
לפי חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א1951-
אני מודיע לפי סעיף  15לחוק שעות עבודה ומנוחה,
התשי"א( 11951-להלן — החוק) ,כי בתוקף סמכותי 2לפי
סעיפים  )6(11ו–( )7ו– 14לחוק נתתי היתר כללי להעבדת רואה
חשבון ,לצורכי הכנת דוחות כספיים המחויבים על פי דין,
בתנאים והגבלות אלה:

במהלך תקופת דוח רבעוני ,רשאי מעביד להעביד רואה
חשבון עד שלושים שעות נוספות במהלך שבוע עבודה
ולא יותר מ– 60שעות עבודה בחודש.

משך יום עבודה
.4

הרשמת שושנה שטרית
ט"ו באב התשע"א ( 15באוגוסט )2011
(חמ  	)3—1803
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________                     	
 1ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2370התשנ"ז ,עמ'  ;342התשס"ז ,עמ'
   .882

במהלך תקופת דוח שנתי ,רשאי מעביד להעביד רואה
חשבון עד שלושים שעות נוספות במהלך שבוע עבודה
ולא יותר מ– 210שעות נוספות לכל התקופה האמורה.

(א) תחום יום עבודה הכולל שעות נוספות לפי סעיפים
 2ו– ,3לא יעלה על  16שעות.
(ב) העבדה של רואה חשבון בשעות נוספות לפי סעיף 2
או  3לא תעלה על  3ימים ברציפות בשבוע עבודה.

סייגים לתחולה
.5

(א) תנאי לתחולת היתר זה הוא שיהיה רישום בתלוש
השכר של רואה החשבון ,כי הוא מועסק לפי תנאי ההיתר
הכללי להעבדת רואה חשבון בשעות נוספות לצורך הכנת
דוחות כספיים על פי דין.
(ב) היתר זה אינו חל על מעביד המעסיק רואה חשבון
בשעות נוספות לפי סעיף (10א)( )3לחוק.

תחילה
.6

תחילתו של היתר זה ביום פרסום ההודעה על נתינתו.

ג' באב התשע"א ( 3באוגוסט )2011
(חמ  	)3—4281
שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

__________
5

ס"ח התשי"ח ,עמ' .86

הגדרות
.1

בהיתר זה —

הודעה בדבר קביעת תקנים

"רואה חשבון"  -כהגדרתו בחוק רואי חשבון ,התשט"ו-
;31955

לפי חוק התקנים ,התשי"ג—1953

"שבוע עבודה" — שבוע קלנדרי שאינו כולל את המנוחה
השבועית של עובד;
"שנת עבודה" — כהגדרתה בחוק חופשה שנתית,
התשי"א;41951-

ת"י  1045חלק  - 1בידוד תרמי של בניינים :בתי מגורים ,מיולי
 2011בא במקום המהדורה ממאי ;2003

"שעות נוספות" — כהגדרתן בחוק;

ת"י  5281חלק  - 3בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה) :דרישות
לבנייני משרדים ,מיולי  2011בא במקום ת"י  5281מנובמבר
;2005

__________
1
2
3
4

אני מודיע ,בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג-
 ,11953כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ס"ח התשי"א ,עמ'  ;204התש"ע ,עמ' .276
י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
ס"ח התשט"ו ,עמ' .26
ס"ח התשי"א ,עמ' .234
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__________
1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

ילקוט הפרסומים  ,6281ט"ז באב התשע"א16.8.2011 ,

ת"י  5281חלק  - 4בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה) :דרישות
לבנייני מוסדות חינוך ,מיולי  2011בא במקום ת"י 5281
מנובמבר ;2005
ת"י  5281חלק  - 5בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה) :דרישות
לבנייני אכסון תיירותי ,מיולי  2011בא במקום ת"י 5281
מנובמבר ;2005
ת"י  5281חלק  - 6בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה) :דרישות
לבנייני מוסדות בריאות ,מיולי  2011בא במקום ת"י 5281
מנובמבר ;2005
ת"י  5281חלק  - 7בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה) :דרישות
לבנייני מסחר ,מיולי  2011בא במקום ת"י  5281מנובמבר
;2005

ת"י  13598חלק  - 1מערכות צנרת-קרקעיות לביוב ולניקוז בלא
לחץ — פולי(ויניל כלוריד) קשיח ( ,)PVCפוליפרופילן ()PP
ופוליאתילן ( :)PEתאי בקרה שעומקם עד  1.25מטר ,מיולי
 2011בא במקום המהדורה מנובמבר ;2009
ת"י  61851חלק  - 22מערכת טעינה בחיבור מוליכי לרכב
חשמלי :עמדת טעינה בזרם חילופין לרכב חשמלי ,מיולי
.2011
י"ג בתמוז התשע"א ( 15ביולי )2011
(חמ  	)3—96
דני גולדשטיין
המנהל הכללי של מכון
התקנים הישראלי

ת"י  5281חלק  - 8בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה) :דרישות
לבנייני התקהלות ציבורית ,מיולי  2011בא במקום ת"י
 5281מנובמבר ;2005
ת"י  5438חלק  - 23כימיקלים לטיפול במים המיועדים
לשתייה :פוליאמינים ,מיולי  2011בא במקום המהדורה
מאפריל ;2011
ת"י  5438חלק  - 24כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:
נתרן דו–כלורו–איזו–ציאנורטי דו–מימי לטיפול במי ברכות
שחייה ובמים המיועדים לשתייה ,מיולי  2011בא במקום
המהדורה מאפריל ;2008
ת"י  5438חלק  - 29כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:
ברזל ( )IIIגופרתי מוצק ,מיולי ;2011
ת"י  5438חלק  - 30כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:
ברזל ( )IIIגופרתי נוזלי ,מיולי ;2011
ת"י  - 13187ביצועים תרמיים של בניינים — גילוי איכותי של
חריגות תרמיות במעטפות של בניינים — שיטת תת–אדום,
מיולי ;2011
ת"י  - 62362מדריך לבחירת מפרט לכבלי סיבים אופטיים
בהתייחס למאפייני מכניקה ,חדירות ,תנאי סביבה או
אלקטרומגנטיות ,מיולי .2011
א' באב התשע"א ( 31ביולי )2011
(חמ  	)3—96
דני גולדשטיין
המנהל הכללי של מכון
התקנים הישראלי

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג—1953
אני מודיע ,בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג-
 ,11953כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  - 3306מערכת רצפה מאבן פולימרית :אריחים ,מיולי
;2011
ת"י  5281חלק  - 2בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה) :דרישות
לבנייני מגורים ,מיולי  2011בא במקום ת"י  5281מנובמבר
;2005

__________
1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

ילקוט הפרסומים  ,6281ט"ז באב התשע"א16.8.2011 ,

הודעה בדבר שינוי בתקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג—1953
אני מודיע ,בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג-
 ,11953אני מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף
סמכויותיו לפי סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים
שלהלן:
ת"י  4570חלק  - 1מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים:
שסתומים ,גיליון תיקון מס'  2מיולי  2011למהדורה
מנובמבר  2009ולגיליון התיקון ממאי ;2010
ת"י  4570חלק  - 2מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים:
שסתומים ,גיליון תיקון מס'  2מיולי  2011למהדורה
מנובמבר  2009ולגיליון התיקון ממאי ;2010
ת"י  4570חלק  - 3מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים:
מסננים ,גיליון תיקון מס'  2מיולי  2011למהדורה מנובמבר
 2009ולגיליון התיקון ממאי .2010
י"ג בתמוז התשע"א ( 15ביולי )2011
(חמ  	)3—96
דני גולדשטיין
המנהל הכללי של מכון
התקנים הישראלי

__________
1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :אצות הגליל  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005499-9 :
המען :דן ,ד"נ גליל עליון .12245
תאריך רישום :כ"ה בתמוז התשע"א ( 27ביולי .)2011
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )2שם האגודה :העגלה  -אגודה שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57-005500-4 :
המען :מעלה הדקלים 6ג ,מצפה רמון .80600
תאריך רישום :כ"ו בתמוז התשע"א ( 28ביולי .)2011
סוג ראשי :שונות.
סוג משני :שונות.
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( )3שם האגודה :מדינגליל  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005501-2 :
המען :ת"ד  ,831מרכז יגע גליל עליון .11016
תאריך רישום :כ"ו בתמוז התשע"א ( 28ביולי .)2011
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )4שם האגודה :לולי פטם שיאון  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005502-0 :
המען :כפר הנשיא ,ד"נ גליל עליון.
תאריך רישום :כ"ו בתמוז התשע"א ( 28ביולי .)2011
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
כ"ו בתמוז התשע"א ( 28ביולי )2011
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות על שינוי שמות של אגודות
 )1(.השם הקודם :אגודת מים לכורמי סידון-גזר אגודה
שיתופית חקלאית בע"מ.
השם החדש :אגודת מים לכורמי גזר  -אגודה שיתופית
.
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-001599-0 :
מיום :כ"ו בתמוז התשע"א ( 28ביולי .)2011
( )2השם הקודם :פ"ז  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
השם החדש :שירותי פלבם  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005123-5 :
מיום :כ"ו בתמוז התשע"א ( 28ביולי .)2011
כ"ו בתמוז התשע"א ( 28ביולי )2011
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

צווי פירוק לפי סעיף  46לפקודת האגודות
השיתופיות ,מינוי מפרקים והודעות לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:
( )1נחלת ששה  -אגודה שיתופית להקמת בית משותף
בירושלים בע"מ ,מס' האגודה.57-000374-9 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד דוד אלבז ,מאיגוד
שיתופי ,רח' מקור חיים  ,35ירושלים .93465
 )2(.רמת העמל אגודה שיתופית בע"מ ,מס' האגודה:
.57-000379-8
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד דוד אלבז ,מאיגוד
שיתופי ,רח' מקור חיים  ,35ירושלים .93465
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי מענו.
בהתאם לסעיפים  )2(46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
התעשייה המסחר והתעסוקה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.
כ"ד בתמוז התשע"א ( 26ביולי )2011
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
דירה  152בניין  23סביוני הכפר בע"מ
(ח"פ )51-182130-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.9.2011בשעה  ,9.30במשרד המפרק ,רח'
אחוזה  ,96קומה ד ,רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אנטוני ווקס ,עו"ד ,מפרק

קווזאר טלקום ( )2004בע"מ
(ח"פ )51-318095-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.9.2011בשעה  ,11.00ברח' פריימן ,20
ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אייל כהן ,מפרק

בל-ארט חב' לשיווק ( )1979בע"מ
(ח"פ )51-080646-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.9.2011בשעה  ,20.00ברח' כיכר הבנים
 ,22באר שבע ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אורי פלטין ,מפרק

סוליונט פתרונות מחשוב מתקדמים בע"מ
(ח"פ )51-227505-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.9.2011בשעה  ,20.00ברח' היד החזקה
 ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    מאיר צהר ,מפרק
ילקוט הפרסומים  ,6281ט"ז באב התשע"א16.8.2011 ,

עולם הבטוח סוכנות לביטוח ( )1997בע"מ

ריאלתור בע"מ

(ח"פ )51-243175-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-371749-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.9.2011בשעה  ,11.00במשרד המפרק ,רח'
ירושלים  ,18אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.9.2011בשעה  ,12.00ברח' הלל  ,6ירושלים,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

                                    אילן מלול ,עו"ד ,מפרק

                                    עמנואל צנטלר ,עו"ד ,מפרק

מוניות אייזנבך בע"מ

שירות נלווה לרכב בע"מ

(ח"פ )51-083832-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-271469-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.9.2011בשעה  ,11.00ברח' החלוצים  ,31בית
אל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.9.2011בשעה  ,15.00אצל ד .מירקין
ושות' ,רח' מנחם בגין  ,52מגדל סונול ,תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

                                    מרים זקבך ,עו"ד ,מפרקת

                                    משה תומר כהן ,עו"ד ,מפרק

אורחות רחמים ניהול מוסדות חינוך ודת בע"מ
(ח"פ )51-364203-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.9.2011בשעה  ,13.00במשרד המפרק ,שד'
ירושלים  ,18אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אילן מלול ,עו"ד ,מפרק

רונקה בע"מ
(ח"פ )51-255720-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.9.2011בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח'
ירושלים  ,18אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אילן מלול ,עו"ד ,מפרק

בונה-יונה סוכנויות לביטוח אלמנטרי ( )1999בע"מ
(ח"פ )51-276959-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.9.2011בשעה  ,14.30אצל ד .מירקין
ושות' ,רח' מנחם בגין  ,52מגדל סונול ,תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
                                    משה תומר כהן ,עו"ד ,מפרק

פסי יהודה בע"מ
(ח"פ )51-413648-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.9.2011בשעה  ,12.00במשרד המפרק,
רח' הלסינקי  ,18תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אהוד ויסמן ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6281ט"ז באב התשע"א16.8.2011 ,

6063

סטודיו תמי הפקות גרפיות בע"מ

שחר מיה ושות' בע"מ

(ח"פ )51-126476-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-279799-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.9.2011בשעה  ,10.00אצל עו"ד סבג ראבד ,רח'
עמק רפאים 43א ,ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.9.2011בשעה  ,12.00במשרד עו"ד יורם אסלמן,
רח' אחד העם  ,9תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמית סבג ,מפרק

לרינה רוזביץ ,עו"ד
באת כוח החברה

בונה סוכנות לביטוח ( )1987בע"מ
(ח"פ )51-120932-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.9.2011בשעה  ,14.00אצל ד .מירקין
ושות' ,רח' מנחם בגין  ,52מגדל סונול ,תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
                                    משה תומר כהן ,עו"ד ,מפרק

איקון מן גניס בע"מ
(ח"פ )51-391756-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.9.2011בשעה  ,10.00ברח' באב ח'אן,
העיר העתיקה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    קירש דיאב ,מפרק

מיה שחר  1986בע"מ
(ח"פ )51-110099-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.9.2011בשעה  ,12.00במשרד עו"ד יורם אסלמן,
רח' אחד העם  ,9תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    לרינה רוזביץ ,עו"ד
באת כוח החברה

6064

בימינגרל בניה והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-376220-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.9.2011בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' תש"ח
 ,2מגדלי שקל ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    שחר פריזט ,עו"ד ,מפרק

גילון יעדסט ארגו  2004בע"מ
(ח"פ )51-348517-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,29.9.2011בשעה  ,9.00ברח' למרחב  ,2רמת
השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אלון קפלן ,מפרק

עידנטק בע"מ
(ח"פ )51-148067-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.9.2011בשעה  ,16.00במשרד המפרק ,רח'
זד"ל  ,1ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    רובי רוקח ,רו"ח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6281ט"ז באב התשע"א16.8.2011 ,

ר.ג.י .פרוייקטים בע"מ

י.א גלי הרדיו בע"מ

(ח"פ )51-389817-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-436764-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.10.2011בשעה  ,12.00ברח' ארלוזורוב
 ,25עפולה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.10.2011בשעה  ,11.00ברח' ראול ולנברג
 ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמיר אשל ,עו"ד ,מפרק

                                    ידידיה ארליך ,מפרק

ג'י.אס.יו בע"מ

אל-בר שרותי מזון בע"מ

(ח"פ )51-389819-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-203456-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.10.2011בשעה  ,14.00ברח' ארלוזורוב
 ,25עפולה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.10.2011בשעה  ,15.00ברח' הפסגה  ,165נופית,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמיר אשל ,עו"ד ,מפרק

                                    ברברה מידן-קלטש ,מפרקת

אסקוט שיווק עמית בע"מ

היי קיו שיווק והפצה ( )1991בע"מ

(ח"פ )51-421087-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-155061-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.10.2011בשעה  ,11.00ברח' ראול ולנברג
 ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.10.2011בשעה  ,16.00במשרדי החברה
(הנוכחיים) ,רח' פרוג  ,9תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

                                    יצחק אריאל ,מפרק

                                    צחי רוזנבאום ,עו"ד ,מפרק

גמאקום סחר בינלאומי בע"מ
(ח"פ )51-132789-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.10.2011בשעה  ,10.00ברח' ההדר 5ב ,קרית
אונו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    ירון שטרנברג ,מפרק

ג'יי פוסט הוצאה לאור ( )2004בע"מ
(ח"פ )51-362290-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.10.2011בשעה  ,15.00אצל המפרקת ,רח'
ויסוצקי  ,6תל אביב  ,62338לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אתי קורן ,מפרקת
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יורם שחר יעוץ ומחשוב בע"מ

אל-הר (השקעות) בע"מ

(ח"פ )51-447365-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-088403-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.10.2011בשעה  ,15.00במשרדי החברה ,רח'
יצחק טבנקין  ,21תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.10.2011בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח'
אבא הלל סילבר  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יורם שחר ,מפרק

                                    עידן אליהו ,עו"ד ,מפרק

קנווסט ישראל החזקות בע"מ

סער מיזמים בקיבוץ בע"מ

(ח"פ )51-362396-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-337990-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.10.2011בשעה  ,15.00אצל המפרקת ,רח'
ויסצוקי  ,6תל אביב  ,62338לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.10.2011בשעה  ,12.00במשרדי עורכי דין לאמעי
סידר רהט צידון פינק ,דרך השלום  ,53גבעתיים  ,53454לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

                                    אתי קורן ,מפרקת

                                    נילי וילף ,עו"ד ,מפרקת

סנג'ר משלוחים בע"מ
(ח"פ )51-416384-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.10.2011בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח' סולד  ,21רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אבי פרץ ,עו"ד ,מפרק

אורים סוסיאדה בע"מ
(ח"פ )51-385153-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.10.2011בשעה  ,11.00במשרדי המפרקת ,רח'
הקישון ,טבריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    רחלי בנזקן ,עו"ד ,מפרקת

ש .סירקיס יעוץ ויזום בע"מ
(ח"פ )51-377960-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.10.2011בשעה  ,16.00ברח' מיכאלסון
 ,2ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    שלמה סירקיס ,עו"ד ,מפרק

א.ג .תמיר בע"מ
(ח"פ )51-358592-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.10.2011בשעה  ,9.30במשרד המפרק ,רח'
התדהר  ,17רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    מקסים ארבל ,עו"ד ,מפרק
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ויין אינוויישן בע"מ

אינטר  -טי וי אינטרנשיונל בע"מ

(ח"פ )51-312113-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-285001-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.10.2011בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' צמח
השדה  ,22מעלה אדומים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.10.2011בשעה  ,10.00ברח' הברזל  ,23תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יואל גורן ,רו"ח ,מפרק

                                    ישראל חיים ,רו"ח ,מפרק

פס-דג בע"מ

א.נ .עיצוב ,שיווק ומסחר בע"מ

(ח"פ )51-232957-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-158935-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.10.2011בשעה  ,12.30במשרד המפרק ,רח'
חשמונאים  ,103תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.10.2011בשעה  ,16.00ברח' לינקולן ,20
בית רובינשטיין ,קומה  ,15תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

                                    טל ניצן ,מפרק

                                    ויטל רשקוביץ' ,עו"ד ,מפרק

ארזן בע"מ
(ח"פ )51-050644-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.10.2011בשעה  ,9.00ברח' הברזל  ,23תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    ישראל חיים ,רו"ח ,מפרק

פעמון היהלום בע"מ
(ח"פ )51-072455-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.10.2011בשעה  ,13.00ברח' תובל  ,21רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יאיר וולקר ,מפרק

דיאמסרויס בע"מ
(ח"פ )51-403077-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.10.2011בשעה  ,8.00ברח' הברזל  ,23תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    ישראל חיים ,רו"ח ,מפרק

חברת עשר (יבזורי) בע"מ
(ח"פ )51-289729-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.10.2011בשעה  ,18.00בית מס'  ,34מושב
שכניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    נמרוד יבזורי ,מפרק
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ישראל גרופז בע"מ

סקי דום בע"מ

(ח"פ )51-374840-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-339786-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.10.2011בשעה  ,10.00במשרד המפרק,
רח' הרכבת  ,42תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.10.2011בשעה  ,14.00במשרד המפרק,
רח' בגין  ,5/3יהוד  ,56478לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אסף צבי טנא ,עו"ד ,מפרק

                                    צביקה גרוס ,מפרק

רדיוס שיווק נכסים ( )1996בע"מ

אזולאי יעקב ובניו בניין ופיתוח בע"מ

(ח"פ )51-239659-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-183242-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.10.2011בשעה  ,11.00אצל אביאל,
רומנוב ,משעל  -משרד עורכי דין ,רח' חומה ומגדל  ,16תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.10.2011בשעה  ,16.00אצל המפרק ,דרך
העצמאות  ,84קומה ג ,חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יהודה מלאך ,עו"ד ,מפרק

                                    אבידן רומנוב ,עו"ד ,מפרק

רנט-א-פון תקשורת ( )1998בע"מ
(ח"פ )51-270198-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.10.2011בשעה  ,9.00ברח' היצירה ,27
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

א .י .אורות חיפה  -תיווך והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-355641-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.10.2011בשעה  ,16.30אצל המפרק ,דרך
העצמאות  ,84קומה ג ,חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יהודה מלאך ,עו"ד ,מפרק

                                    שולמית בר עם ,מפרקת

תל אביב און-ליין עריכות בע"מ
(ח"פ )51-285652-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.10.2011בשעה  ,9.00ברח' הגיבור האלמוני ,44
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ברי בע"מ
(ח"פ )51-024674-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.10.2011בשעה  ,9.00ברח' החשמונאים
 ,103תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    עמית רז ,מפרק

                                    גמליאל נתח ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6281ט"ז באב התשע"א16.8.2011 ,

תה ויסוצקי ושות' (ישראל) ( )1949בע"מ

פרפקט ג'מס בע"מ

(ח"פ )51-005453-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-331174-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.10.2011בשעה  ,9.00ברח' החשמונאים
 ,103תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.10.2011בשעה  ,15.00ברח' ז'בוטינסקי
 ,1רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמית רז ,מפרק

                                    אברהם ברנט ,מפרק

ויסוצקי תעשיות ומסחר בע"מ

ב.מ שיווק פירות וירקות בע"מ

(ח"פ )51-024778-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-406319-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.10.2011בשעה  ,9.00ברח' החשמונאים
 ,103תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.10.2011בשעה  ,12.00ברח' ראשי ,טירה
 ,44915לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמית רז ,מפרק

                                    מטר בהגת ,מפרק

שלום זידלר אחזקות ( )2008בע"מ

נהלול בע"מ

(ח"פ )51-421254-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-313103-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.10.2011בשעה  ,9.00ברח' החשמונאים
 ,103תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.10.2011בשעה  ,19.00במשק ירדנאי,
מושב נהלל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמית רז ,מפרק

                                    איל ירדנאי ,מפרק

אביאור חשמל בע"מ

אחוזת חלקה  73בגוש  6106בע"מ

(ח"פ )51-352956-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-019672-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.10.2011בשעה  ,14.00במשרד המפרק,
רח' בגין  ,5/3יהוד  ,56478לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.10.2011בשעה  ,17.00במשרדי עו"ד שפיגלמן
ברק קורן זמיר ושות' ,רח' לינקולן  ,20תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

                                    צביקה גרוס ,מפרק

                                    אברהם נשרי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6281ט"ז באב התשע"א16.8.2011 ,

6069

אחוזת חלקה  210בגוש  6106בע"מ

דיפנס וול בע"מ

(ח"פ )51-016870-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-313515-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.10.2011בשעה  ,17.00במשרדי עו"ד שפיגלמן
ברק קורן זמיר ושות' ,רח' לינקולן  ,20תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.10.2011בשעה  ,9.00ברח' היצירה  ,12רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אביב סמוכה ,עו"ד ,מפרק

                                    אברהם נשרי ,מפרק

בילו סנטר ניהול נכסים ( )2003בע"מ
ר.ר .שחר השקעות בתעשייה ובחקלאות בע"מ
(ח"פ )51-206505-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.10.2011בשעה  ,16.00ברח' הרצוג ,89
אזור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    לירז גונן אללוף ,מפרקת

א.ר.מ.ג אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )51-400140-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.10.2011בשעה  ,16.00ברח' הרצוג ,89
אזור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    לירז גונן אללוף ,מפרקת

(ח"פ )51-341292-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.10.2011בשעה  ,14.00במשרדי עו"ד
ש .פרידמן ושות' ,רח' ויצמן  ,2בית אמות השקעות  ,קומה ,5
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                             אורית מנור-קספרסקי ,עו"ד ,מפרקת

מור את גרבי חברה להשקעות ומקרקעין בע"מ
(ח"פ )51-197058-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.11.2011בשעה  ,10.00במשרד המפרק,
רח' רוטשילד  ,68כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    מיכאל דותן ,עו"ד ,מפרק

מאמא זרי מפעלי מזון בע"מ
בי איי די תעשיות עץ בע"מ
(ח"פ )51-3961672-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-405490-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.10.2011בשעה  ,16.00ברח' הרצוג ,89
אזור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.11.2011בשעה  ,10.30במשרד המפרק,
רח' מנחם בגין  ,7רמת גן ,טל'  ,03-6120111לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

                                    לירז גונן אללוף ,מפרקת

                                    אברהם קורן ,עו"ד ,מפרק

6070

ילקוט הפרסומים  ,6281ט"ז באב התשע"א16.8.2011 ,

אחים סעיד  -הובלות בניה ופיתוח בע"מ

הובלות ג'האד אבו דיב בע"מ

(ח"פ )51-157362-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרק ,ת"ד
 ,1165ינוח  ,25145לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    סעיד מזייד ,מפרק

(ח"פ )51-370000-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.8.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נאסר ג'האד ,ת"ז
 ,051427573מטירה ,טל'  ,0577-511960למפרק החברה.

עו"ד איוס מוטי בע"מ

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.12.2011בשעה
 ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-427824-1
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איוס מוטי ,מרח' בן
יהודה  ,1ת"ד  ,2536ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22.10.2011
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
                                    מוטי איוס ,עו"ד ,מפרק

אבי כהן ערוצי יעוץ בע"מ
(ח"פ )51-348736-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי אברהם כהן ,מרח'
גלוסקין  ,23/9ראשון לציון ,טל'  ,0505-211733למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.11.2011
בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
                                    אבי כהן ,מפרק
ילקוט הפרסומים  ,6281ט"ז באב התשע"א16.8.2011 ,

                                    נאסר ג'האד ,מפרק

אנ.אם.אס.די בע"מ

(ח"פ )51-316161-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.8.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל חן ,מרח'
קהילת ציון  ,39עפולה ,טל'  ,04-6094100למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,4.12.2011בשעה
 ,16.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    מיכל חן ,עו"ד ,מפרקת

שחורי אריה השקעות בע"מ
(ח"פ )51-225270-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכאל לוין ,מרח'
אחד העם  ,97תל אביב ,טל'  ,03-5254642למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11.12.2011
בשעה  ,14.00בקיבוץ אפיקים ,עמק הירדן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    מיכאל לוין ,עו"ד ,מפרק

י.ב .שיווק רמות ( )2001בע"מ

החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שגיב אבידר ,מרח'
הדקל  ,52תל מונד ,טל'  ,09-7969929למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-312602-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,9.1.2012בשעה
 ,16.00במשרד המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.7.2011התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי ביטון ,מרח'
שטיינברג  ,18ירושלים ,למפרק החברה.

                                    שגיב אבידר ,עו"ד ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.12.2011
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
                                    יוסי ביטון ,מפרק

פלייוויז בע"מ

(ח"פ )51-383094-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.7.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גרשון לבנון ,מרח'
המייסדים  ,5בת ים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.12.2011
בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
                                    גרשון לבנון ,עו"ד ,מפרק

עד-צור ייבוא ושיווק בע"מ

(ח"פ )51-358080-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

תבל"ג שמיר בע"מ
(ח"פ )51-163446-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.10.2011או  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר ,בשעה  ,11.00בקיבוץ שמיר ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
                                    גלעד יהודאי ,עו"ד ,מפרק

שלא"ג שמיר תעשיות בע"מ
(ח"פ )52-004363-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.10.2011בשעה  ,11.00בקיבוץ שמיר ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
                                    גלעד יהודאי ,עו"ד ,מפרק

שמיר חברה לאופטיקה מתקדמת בע"מ
(ח"פ )52-004364-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.10.2011בשעה  ,11.00בקיבוץ שמיר ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
                                    גלעד יהודאי ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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ילקוט הפרסומים  ,6281ט"ז באב התשע"א16.8.2011 ,

שמיר נכסים והשקעות בע"מ

ר.ד .אומנויות בע"מ

(ח"פ )51-255169-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-126748-6

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.10.2011בשעה  ,11.00בקיבוץ שמיר ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.5.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן דטנר ,ת"ז ,001439124
מרח' הנשיאים  ,26פתח תקוה ,למפרק החברה.
ראובן דטנר ,מפרק

                                    גלעד יהודאי ,עו"ד ,מפרק

ע.ד.מ נתיבי סחר בינלאומיים בע"מ
(ח"פ )51-185968-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס או  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,ברח' גיורא יוספטל
 ,3/8ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ל.ד.ס אריאל השקעות ונכסים בע"מ
(ח"פ )51-256817-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.5.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמואל לאו ,ת"ז ,069357929
מרח' תלתן  ,7ירושלים ,למפרק החברה.
סמואל לאו ,מפרק

                                    אסתר מועלם ,מפרקת

אלי ושושנה גידולים חקלאיים בע"מ
ברטקס מפעלי אריגה בת-ים בע"מ

(ח"פ )51-135672-7

(ח"פ )51-099157-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.8.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב ברנבוים ,ת"ז
 ,033023144מרח' גולדה מאיר  ,3נס ציונה ,למפרק החברה.

(בפירוק מרצון)
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.7.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שושנה אלבז,
ת"ז  ,41576976ממושב סגולה ,משק  ,53ד"נ לכיש צפון ,79530
למפרקת החברה.

יעקב ברנבוים ,מפרק

שושנה אלבז ,מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לה"ס ניהול שותפויות בע"מ

אמטקס מו"פ בע"מ

(ח"פ )51-210572-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את קארן כברה ,ת"ז ,033023144
מרח' גולדה מאיר  ,3נס ציונה ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-198165-6

קארן כברה ,מפרקת

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  )2(319לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.7.2011לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21יום
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אבנר אדורם ,ת"ז  ,001126077למפרק החברה.
אבנר אדורם ,מפרק
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שין גרופ קומפני בע"מ

אומגה פסול וסחר בינלאומי בע"מ

(ח"פ )51-426338-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.8.2011לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21יום
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ניר כספי ,ת"ז  ,033962457מרח' אבן גבירול  ,2תל אביב ,למפרק
החברה.

(ח"פ )51-170176-5

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

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון חורב ,מרח' התמר
 ,68כפר בן נון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמעון חורב ,מפרק

בני משה לינדבסקי בע"מ
(ח"פ )51-057729-9

גל נוע ,חברה לבנין ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-215813-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומית משה ,מדרך
היין  ,5/31אשקלון ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלומית משה (שוש) ,מפרקת

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביבה לינצ'בסקי ממושב
עדנים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אביבה לינצ'בסקי ,מפרקת

ב.י.ר .מטל בע"מ
אאוטדורס בע"מ

(ח"פ )51-264502-9

(ח"פ )51-248125-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון חורב ,מרח' התמר
 ,68כפר בן נון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמעון חורב ,מפרק

(בפירוק מרצון)
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הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נדז'דה שמרייבסקי ,מרח'
יעקב דורי  ,6נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נדז'דה שמרייבסקי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6281ט"ז באב התשע"א16.8.2011 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

