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הודעה על הפסקת כהונה של שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()5(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
22)א(  סעיף  לפי  כי  הממשלה(,  חוק   - )להלן  התשס"א-12001 
ההסברה  שר  של  כהונתו  פסקה  הממשלה2,  לחוק–יסוד: 
והתפוצות, יואל )יולי( אדלשטיין3, ביום ו' בניסן התשע"ג )17 

במרס 2013(.

לפי סעיף 9 לחוק הממשלה, נמסרה הודעה לכנסת.

ו' בניסן התשע"ג )17 במרס 2013(
)חמ 3-3281(

  צבי האוזר
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 3682.

  

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק   54 סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
התשכ"ה-11965, כי הממשלה אישרה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 
53 לחוק האמור, את תכנית מיתאר ארצית תמ"א 10/ב/1 - תחנות 

כוח סולאריות באשלים.

ו' בניסן התשע"ג )17 במרס 2013(
)חמ 3-697(

  צבי האוזר
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

מינוי שופטת בבית משפט לתביעות קטנות
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   66 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, 
אני ממנה את פנחס אסולין, שופט בקצבה של בית משפט שלום, 
למלא תפקיד של שופט בית משפט לתביעות קטנות במחוז דרום.

תוקף המינוי לשנתיים.

י"א באדר התשע"ג )28 בפברואר 2013(
)חמ 3-60-ה1(

יעקב נאמן  
שר המשפטים                     __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

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

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  84)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה 
את יפעת שטרית-חדד, שופטת של בית משפט שלום, לרשמת של 
בית המשפט המחוזי נצרת, מיום י"ט באדר התשע"ג )1 במרס 2013(.

ט' באדר התשע"ג )19 בפברואר 2013(
)חמ 3-64-ה1(

אשר גרוניס  
נשיא בית המשפט העליון                     __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955, אני מודיע 
על גמר כהונתו של הרב חיים שלמה שאנן, אב בית הדין הרבני 
 ,)2013 במרס   7( באדר התשע"ג  כ"ה  ביום  אביב,  בתל  האזורי 

עקב פרישתו לגמלאות.

כ"ט באדר התשע"ג )11 במרס 2013(
)חמ 3-403-ה9(

יעקב נאמן  
__________                     שר המשפטים

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשמ"ד, עמ' 50; התשס"ד, עמ' 295.

מינוי ממונים על הגבייה 
לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1, אני 
ממנה את בעלי התפקידים ברשות המסים בישראל שבמשרד 

האוצר המפורטים להלן, לממונים על הגבייה:

)1( מנהל היחידה הארצית לאוטונומיה ודלק;

)2( מנהל תחום בכיר בלו דלק;

)3( מנהל תחום בכיר )אכיפת הגבייה - מע"מ(.

ד' בטבת התשע"ג )17 בדצמבר 2012(
)חמ 3-18(

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

מינוי פקידי גבייה 
לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1, אני 
ממנה את בעלי התפקידים ברשות המסים בישראל שבמשרד 

האוצר המפורטים להלן, לפקידי גבייה:

)1( מרכז )סחר חוץ(;

)2( ראש ענף;

)3( בודק בכיר;

)4( מרכז תפישות.

ד' בטבת התשע"ג )17 בדצמבר 2012(
)חמ 3-18(

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

מינוי ועדה
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א)ב1()2( לחוק הכניסה לישראל, 
הדין  עורכת  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952 
הפנים  לשר  המייעצת  הוועדה  ראש  ליושבת  רוזנטל,  מרים 
לעניין החלטות לפי סעיף 3א)ב1()1( לחוק, ואת משה נקש, מזל 

כהן ורננה לוי לחברים בוועדה האמורה.
__________

 1  ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"ג, עמ' 541; התשס"ד, עמ' 418; 

   התשע"א, עמ' 757.
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תוקף המינוי עד יום כ' בניסן התשע"ג )31 במרס 2013(.

י' בשבט התשע"ג )21 בינואר 2013(
)חמ 3-284-ה5(

  אליהו ישי
                     שר הפנים

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי 
לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

המסוכנים,  החומרים  לחוק  14ט  לסעיף  בהתאם 
התשנ"ג-11993 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב עליית המדד 
שפורסם בדצמבר 2012 לעומת המדד שפורסם בדצמבר 2011, 
מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, סכום העיצום הכספי 

לפי סעיף 14ה, הוא כדלהלן:

)1( בשל אי–ניהול פנקס רעלים - 54,970 שקלים חדשים;

)2( בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר, אחסון רעלים 
בניגוד  רעלים  מכירת  או  להוראות  בניגוד  ושמירתם 

להוראות;

)א( ליחיד - 54,970 שקלים חדשים;

)ב( לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 
250 מיליון שקלים חדשים - 219,900 שקלים חדשים;

)ג( לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 
מיליון   500 על  עולה  ואינו  חדשים  שקלים  מיליון 

שקלים חדשים - 439,790 שקלים חדשים;

)ד( לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 
מיליון שקלים חדשים - 879,580 שקלים חדשים.

א' בניסן התשע"ג )12 במרס 2013(
)חמ 3-4249(

  גלעד ארדן
__________                     השר להגנת הסביבה

1  ס"ח התשנ"ג, עמ' 28; התשס"ח, עמ' 869; י"פ התשע"ב, עמ' 2408.

מינוי חבר הנהלת הקרן לשמירה על שטחים פתוחים
לפי תקנות רשות מקרקעי ישראל )קרן לשמירה על שטחים 

פתוחים(, התשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)3( לתקנות רשות מקרקעי ישראל 
)קרן לשמירה על שטחים פתוחים(, התשע"ב-12012, אני ממנה את 
המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה, לנציג המשרד להגנת 
הסביבה בהנהלת הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, ואת מנחם 

זלוצקי, לממלא מקומה.

משמשים  המתמנים  עוד  וכל  שנים  לחמש  המינוי  תוקף 
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.

הקרן  בהנהלת  הסביבה  להגנת  השר  נציג  של  קודם  מינוי 
לשמירה על שטחים פתוחים - בטל2.

ט' באדר התשע"ג )19 בפברואר 2013(
)חמ 3-4390(

  גלעד ארדן
__________                     השר להגנת הסביבה

1  ק"ת התשע"ב, עמ' 880.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 4650.

מינוי פקידי יערות
לפי פקודת היערות, 1926

 - )להלן  היערות1  לפקודת   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הפקודה( אני ממנה את המפורטים להלן לפקידי יערות לעניין מתן 

רישיונות לפי הפקודה:

אזורשם

הר הנגב והערבהעמיר מזור

מנשה - השרוןיעקב ארק

הנגב המערבידניאל בן דוד

כ"ח בטבת התשע"ד  יום  תוקף המינוי מיום חתימתו עד 
)31 דצמבר 2013( וכל עוד המתמנים משמשים במשרתם.

כ"א באדר התשע"ג )3 במרס 2013(
)חמ 3-1385(

         אורית נוקד
___________         שרת החקלאות ופיתוח הכפר

1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 690.

הודעה בדבר הארכת כהונה כחבר במועצת בתי 
העלמין היהודיים בברקת וכיושב ראש המועצה
לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )מועצת בתי העלמין 

היהודיים בברקת(, התשס"ג-2002

ו–6)א( לתקנות  כי בתוקף סמכותי לפי תקנות 3  אני מודיע 
שירותי הדת היהודיים )מועצת בתי העלמין היהודיים בברקת(, 
לחבר  פנחסי  רפאל  של  כהונתו  את  הארכתי  התשס"ג-12002, 
במועצת בתי העלמין היהודיים בברקת )להלן - המועצה(, כחבר 
הנהלת המועצה, כיושב ראש המועצה וכיושב ראש ההנהלה2 עד 

יום כ"ב בניסן התשע"ג )2 באפריל 2013(. 

א' בניסן התשע"ג )12 במרס 2013(
)חמ 3-2873(

                       יעקב מרגי
השר לשירותי דת     ___________

1  ק"ת התשס"ג, עמ' 68.

2  י"פ התשס"ח, עמ' 2172.

קביעת סכום לתשלום לבעל רכב
לפי חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותנו כרשות מוסמכת לפי סעיף 8ג לחוק שמירת 
שהרשות  הסכום  כי  קובעים  אנו  התשמ"ד-11984,  הניקיון, 
 3,000 הוא  סעיף,  באותו  כאמור  רכב,  לבעל  תשלם  המוסמכת 

שקלים חדשים, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:

)1( סוג הרכב הקבוע ברישיון הרכב הוא M1 )רכב פרטי - נוסעים(;

מסירת  למועד  שנים  ב–20  קודמת  הרכב  של  הייצור  )2( שנת 
להגנת  המשרד  שאישר  גרוטאות,  לסילוק  לאתר  הרכב 

הסביבה לעניין זה )להלן - אתר גריטה(;

)3( רישיון הרכב בוטל לצורך ביצוע גריטה, ובעת ביטולו היה 
בלא שעבוד או עיקול;

)4( רישיון הרכב היה בתוקף במשך שנה קודם למועד ביטולו 
כאמור בפסקה )3(;

___________
1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 142; התשמ"ח, עמ' 52; י"פ התש"ע, עמ' 759.
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)5( לצורך ביצוע גריטה בעל הרכב או מי מטעמו מסר את הרכב 
בשלמותו, על כל חלקיו, כשהוא במצב שמיש ולאחר שהוסע 

לאתר הגריטה שלא באמצעות גרר.

קביעה זו מבטלת קביעת סכום לתשלום לבעל רכב2.

כ"ה בכסלו התשע"ג )29 בנובמבר 2012(
)חמ 3-1823(

       דורון כהן        אלונה שפר
         המנהל הכללי של               המנהלת הכללית של 
            משרד האוצר               המשרד להגנת הסביבה

___________
2  י"פ התש"ע, עמ' 2885.

הודעה בדבר בחירה לכהונה של ראש העירייה 
בפתח תקוה

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 
וכהונתם(, התשל"ה-1975

בהתאם לסמכות לפי סעיף 28)א( לחוק הרשויות המקומיות 
)להלן  התשל"ה-11975  וכהונתם(,  וסגניו  הרשות  ראש  )בחירת 
מליאת  בישיבת  כי  הודעה  בזה  נמסרת  לי2,  החוק(, שנאצלה   -
בינואר   15( בשבט התשע"ג  ד'  מיום  תקוה  פתח  עיריית  מועצת 
2013( נבחר אורי אהד3 לכהונת ראש העירייה לפי סעיף 24)ב( לחוק 

במקומו של יצחק אוחיון4 שחדל מכהונתו לפי סעיף 19 לחוק.

י"ז באדר התשע"ג )27 בפברואר 2013(
)חמ 3-743(

         עמרם קלעג'י
___________          המנהל הכללי של משרד הפנים 

1  ס"ח התשל"ה, עמ' 211.

2  י"פ התשל"ט, עמ' 982.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 29.

4  י"פ התשס"ט, עמ' 928.

הודעה בדבר בחירה לכהונה של ראש המועצה 
המקומית בבית דגן

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 
וכהונתם(, התשל"ה-1975

בהתאם לסמכות לפי סעיף 28)א( לחוק הרשויות המקומיות 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-11975 )להלן 
- החוק(, שנאצלה לי2, נמסרת בזה הודעה כי בישיבת מליאת 
המועצה המקומית בבית דגן מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 
לפי  המקומית  המועצה  ראש  לכהונת  מדר3  זוהר  נבחר   )2013
24)ב( לחוק במקומו של אליהו דדון4 שהתפטר מכהונת  סעיף 

ראש המועצה המקומית.

י"ז באדר התשע"ג )27 בפברואר 2013(
)חמ 3-743(

         עמרם קלעג'י
___________          המנהל הכללי של משרד הפנים 

1  ס"ח התשל"ה, עמ' 211.

2  י"פ התשל"ט, עמ' 982.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 668.

4  י"פ התשס"ט, עמ' 668.

הודעה בדבר חילופי סגנים לראש העירייה ברעננה
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

בהתאם לסמכות לפי סעיף 28)א( לחוק הרשויות המקומיות 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-11975 )להלן 
- החוק(, שנאצלה לי2, נמסרת בזה הודעה כי בישיבת מליאת 
מועצת עיריית רעננה מיום ט"ו בתמוז התשע"ב )5 ביולי 2012( 
נבחרו יואל עזרזר3 לכהונת סגן ממלא מקום ראש העירייה לפי 
סעיף 14 לחוק ואיתן גינזבורג3 לכהונת סגן ראש העירייה לפי 

סעיף 15 לחוק, מיום י"ח באדר התשע"ג )28 בפברואר 2013(.

י"ז באדר התשע"ג )27 בפברואר 2013(
)חמ 3-743(

         עמרם קלעג'י
___________          המנהל הכללי של משרד הפנים 

1  ס"ח התשל"ה, עמ' 211.

2  י"פ התשל"ט, עמ' 982.

3  י"פ התשע"ג, עמ' 4.

מינוי פקיד גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
מחלקת  מנהלת  ריחניאן,  לירון  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
העירייה(,   - )להלן  נתניה  בעיריית  חניה  דוחות  גביית 
העונשין,  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייתם  לצורך  גבייה,  לפקידת 
התשל"ז-31977, של קנסות שהוטלו בשל עבירות לפי חוק עזר 
לנתניה )העמדת רכב וחנייתו(, התשכ"ה-41965, שהן עבירות 
לחוק סדר הדין הפלילי   228 ברירת משפט כאמור בסעיף  של 

]נוסח משולב[, התשמ"ב-51982.

כ"ח באדר התשע"ג )10 במרס 2013(
)חמ 3-18(

         עמרם קלעג'י
___________          המנהל הכללי של משרד הפנים 

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי 
לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993

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

2012 היה 5.23 אחוזים.

א' בניסן התשע"ג )12 במרס 2013(
)חמ 3-2468(

         ערד מאי
___________         מנהל היחידה למידע ולדיווח

1  ס"ח התשנ"ג, עמ' 174.
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הודעה על פרסום הוראה לבעל רישיון שהוא חברת 
ניהול תיקים גדולה בעניין גמול לדירקטורים חיצוניים
לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות 

ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995

העיסוק  הסדרת  לחוק  28)ג()1(  סעיף  לפי  מודיע  אני 
השקעות,  תיקי  ובניהול  השקעות  בשיווק  השקעות,  בייעוץ 
הוראה  פרסמה  הרשות  כי  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-11995 
כהגדרתה  גדולה  תיקים  ניהול  חברת  שהוא  רישיון  לבעל 

בתוספת ראשונה א' לחוק בעניין גמול לדירקטורים חיצוניים.

ההוראה פורסמה באתר האינטרנט של הרשות ביום כ"ט 
באדר התשע"ג )1 במרס 2013(, ותיכנס לתוקף 180 ימים מיום 

פרסומה.

ח' בניסן התשע"ג )19 במרס 2013(
)חמ 3-2688(

         שמואל האוזר
___________             יושב ראש רשות ניירות ערך

1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 416; התשע"ב, עמ' 12.

הודעה על פרסום הוראות לבעל רישיון
לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות 

ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995

העיסוק  הסדרת  לחוק  28)ג()1(  סעיף  לפי  מודיע  אני 
השקעות,  תיקי  ובניהול  השקעות  בשיווק  השקעות,  בייעוץ 
התשנ"ה-11995, כי הרשות פרסמה הוראה לבעל רישיון בקשר 

לחובות גילוי בנוגע לעבודות אנליזה )נוסח חדש 2013(.

ההוראה פורסמה באתר האינטרנט של הרשות ביום כ"ט 
באדר התשע"ג )11 במרס 2013(, ונכנסה לתוקף ביום פרסומה.

ח' בניסן התשע"ג )19 במרס 2013(
)חמ 3-2688(

         שמואל האוזר
___________             יושב ראש רשות ניירות ערך 

1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 416; התשע"ב, עמ' 12.

הסמכת מפקחים
לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996

מחירי  על  פיקוח  לחוק   28 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מצרכים ושירותים, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, אני מסמיך 
את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ששמותיהם נקובים 

להלן למפקחים לעניין פרק ט' לחוק:

טגניה אגומאסאבו דולה ענאן

טויל אריקסמי אבו חלה

יחיא חנוךאבוטבול עידו 

ישראל מרדכיאביגדור מיכאל

ישראלי אוהדאהרון ארז

כהן יצחק אורלנסקי דניאל

לב אמיראזולאי אור

לוי אסףאיסמעיל שירז

לוסטיג שלמהאיכר רונן

לנקרי מיכאל כליפהאלעזר יעקב

מולא נזאראלקיים שלמה

מונטיה אביעדאלקרנאווי חליל

מורי דביראמסלם חיים

מיימוני אמיראסל אדמונד עדי

מלכא ציוןאסעד תאמר

מלסה שמעוןאסרף עופר מנחם

ממן חייםארגוב שבתאי

משיח יצחקבנימין חגי

נחום עידןבן שושן אבי

נשר דודבסט רון

סאלם אפיגבאי מיכאל

סלומון אשרגריפת סולטאן

סמה יצחק גריפת עבדאללה

פארן אליאסדדון נפתלי

פרג' דקרהירש יפתח

פרז שלומיהר זהב ברוך

קורן שוקיהראל ישי כוכבה

קייל טלהרוש  יעקוב

קליגר רואיזהבי עופר

קרינאווי עפיףזיגרון רונית

רבי שלמהזילברברג אורן

רהט אורןזינאדלין חמודי

רחימוב איילחבר ניר

רחמים קוריס רינתחדד עותניאל

רקובצקי שיחוכימה יקיר

שגיא גדעוןחוסיין חאזם

שר יצחקחמוד חמודלי

חן יובל

בתפקידם  משמשים  המפקחים  עוד  כל  ההסמכה  תוקף 
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

י' בניסן התשע"ג )21 במרס 2013(
)חמ 3-2715(

         אורי צוק-בר
                   המפקח על המחירים 

הודעה בדבר בחינות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )בחינות בדיני 

ישראל ובאתיקה מקצועית(, התשל"ג-1973

ושירותי  פרטיים  חוקרים  לתקנות  1)ב(  לתקנה  בהתאם 
מקצועית(,  באתיקה  ישראל  בדיני  )בחינות  שמירה 

___________
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

___________
1  ק"ת התשל"ג, עמ' 9.
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ישראל  בדיני  בחינות  כי  בזה  מודיע  אני  התשל"ג-11973, 
ובאתיקה מקצועית יתקיימו ביום ראשון כ"ה באייר התשע"ג 
)5 במאי 2013(, בשעה 10.00, במרכז הקונגרסים, בנייני האומה, 

שד' שז"ר 1, ירושלים.

רשאי להיבחן מי שהגיש בקשה בכתב עד 15 ימים לפני 
קיומה של הבחינה ועומד בכל התנאים )המצטברים( האלה:

)1( הגיש טופס בקשה לקבלת רישיון חוקר פרטי;

)2( עבר בדיקה, רישום פלילי מטעם המחלקה לרישוי חוקרים 
פרטיים ושירותי שמירה;

פטרה  שמירה  ושירותי  פרטיים  חוקרים  לרישוי  )3( הוועדה 
חודשים   18 )לפחות  ההתאמנות  תקופת  ממחצית  אותו 
לפחות מחצית  או שסיים  חודשים(   36 תקופה של  מתוך 

תקופת התאמנותו באישור הוועדה;

חוקרים  לרישוי  המחלקה  מטעם  לבחינה  זימון  )4( קיבל 
פרטיים ושירותי שמירה.

י"ח באלול התשע"ב )5 בספטמבר 2012(
)חמ 3-2319(

         חיים קלוגמן
                יושב ראש ועדת הרישוי 

הודעה על מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

2 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מספר  בישיבתה  יהודה,  מטה  האזורית  המועצה  מינתה 
42/11/13 מיום י"ב בשבט התשע"ג )23 בינואר 2013(, את רענן 

אהרונסון למנהל ארנונה לעניין החוק האמור.

י"ד באדר התשע"ג )24 בפברואר 2013(
)חמ 3-265-ה2(

         משה דדון
___________     ראש המועצה האזורית מטה יהודה 

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

 תמצית תקציב רגיל של עיריית אופקים לשנת
הכספים 2012

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

התקציב 2012 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
28,800,000ארנונה כללית

1,300,000מפעל מים
1,706,000עצמיות חינוך
341,000עצמיות רווחה

6,121,000עצמיות אחר
38,268,000סך הכל עצמיות

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
17,484,000תקבולים ממשרד החינוך

14,638,000תקבולים ממשרד הרווחה

4,028,000תקבולים ממשלתיים אחרים

32,268,000מענק כללי לאיזון

4,010,000מענקים אחרים ממשרד הפנים

72,428,000סך הכל תקבולי ממשלה

      -תקבולים אחרים

2,010,000הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

112,706,000

8,195,000הנחות בארנונה

      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

120,901,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

170,000הכנסה מותנה

121,071,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
26,477,000שכר כללי

25,450,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

51,927,000סך הכל כלליות

11,390,000שכר עובדי חינוך
18,524,000פעולות חינוך
29,914,000סך הכל חינוך

5,075,000שכר עובדי רווחה
18,461,000פעולות רווחה
23,536,000סך הכל רווחה

      -פירעון מילוות מים וביוב
7,538,000פירעון מילוות אחר

7,538,000סך הכל פירעון מילוות

1,130,000הוצאות מימון
500,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

114,545,000

8,000,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

122,545,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

170,000הוצאה מותנה
122,715,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ' בשבט התשע"ג )31 בינואר 2013(
)חמ 360—3( 

אבי הלר  
הממונה על מחוז הדרום  

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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 תמצית עדכון תקציב רגיל של עיריית דימונה לשנת
הכספים 2012

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206 לפקודה שנאצלה 
דימונה  עיריית  של  הרגיל  התקציב  עדכון  את  אישרתי  לי2, 

לשנת התקציב 2012 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
65,311,000ארנונה כללית

950,000מפעל מים
4,736,000עצמיות חינוך
988,000עצמיות רווחה

7,599,000עצמיות אחר
79,584,000סך הכל עצמיות

25,509,000תקבולים ממשרד החינוך
27,002,000תקבולים ממשרד הרווחה

4,152,000תקבולים ממשלתיים אחרים
40,223,000מענק כללי לאיזון

910,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
97,796,000סך הכל תקבולי ממשלה

10,801,000תקבולים אחרים
      -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

188,181,000

9,400,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

197,581,000סך הכל הכנסות בלא מותנה
      -הכנסה מותנה

197,581,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
54,628,000שכר כללי

31,852,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

86,480,000סך הכל הוצאות כלליות

20,364,000שכר עובדי חינוך
25,535,000פעולות חינוך
45,899,000סך הכל חינוך

7,556,000שכר עובדי רווחה
32,049,000פעולות רווחה
39,605,000סך הכל רווחה

1,369,000פירעון מילוות מים וביוב
13,894,000פירעון מילוות אחר

15,263,000סך הכל פירעון מילוות
1,060,000הוצאות מימון

374,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
188,681,000

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
8,900,000הנחות בארנונה

      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
197,581,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

      -הוצאה מותנה
197,581,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ו בשבט התשע"ג )6 בפברואר 2013(
)חמ 360—3( 

אבי הלר  
הממונה על מחוז הדרום  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית טירת כרמל 
לשנת הכספים 2013

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיע  אני 
טירת  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  אישרתי  לי2,  שנאצלה 

כרמל לשנת התקציב 2013 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
70,000,000ארנונה כללית

8,000,000מפעל מים
3,500,000עצמיות חינוך
1,700,000עצמיות רווחה

12,537,000עצמיות אחר
95,737,000סך הכל עצמיות

32,000,000תקבולים ממשרד החינוך
21,000,000תקבולים ממשרד הרווחה

800,000תקבולים ממשלתיים אחרים
2,063,000מענק כללי לאיזון

400,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
56,263,000סך הכל תקבולי ממשלה

      -תקבולים אחרים
      -הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

152,000,000

7,000,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

159,000,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

      -הכנסה מותנה
159,000,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
33,000,000שכר כללי

27,900,000פעולות כלליות
10,000,000מפעל המים

70,900,000סך הכל הוצאות כלליות

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
16,300,000שכר עובדי חינוך

30,000,000פעולות חינוך
46,300,000סך הכל חינוך

12,700,000שכר עובדי רווחה
20,800,000פעולות רווחה
33,500,000סך הכל רווחה

240,000פירעון מילוות מים וביוב
610,000פירעון מילוות אחר

850,000סך הכל פירעון מילוות

350,000הוצאות מימון
100,000הוצאות בגין בחירות

      -הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

152,000,000

7,000,000הנחות בארנונה
      -הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
159,000,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

      -הוצאות מותנה
159,000,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

ו' בשבט התשע"ג )17 בינואר 2013(
)חמ 360—3( 

יוסף משלב  
הממונה על מחוז חיפה  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית רעננה לשנת
הכספים 2012

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיעה  אני 
רעננה  עיריית  הרגיל של  אישרתי את התקציב  לי2,  שנאצלה 

לשנת התקציב 2012 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
255,400,000ארנונה כללית

      -מפעל מים
49,112,000עצמיות חינוך
2,322,000עצמיות רווחה

143,920,000עצמיות אחר
450,754,000סך הכל עצמיות

87,965,000תקבולים ממשרד החינוך

26,923,000תקבולים ממשרד הרווחה
2,870,000תקבולים ממשלתיים אחרים

      -מענק כללי לאיזון
390,000מענקים אחרים ממשרד הפנים

118,148,000סך הכל תקבולי ממשלה

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
      -תקבולים אחרים

3,408,000הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
572,310,000

32,690,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

      -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
605,000,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

      -הכנסה מותנה
605,000,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
131,884,000שכר כללי

130,050,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

261,934,000סך הכל הוצאות כלליות

139,196,000שכר עובדי חינוך
77,856,000פעולות חינוך
217,052,000סך הכל חינוך

14,051,000שכר עובדי רווחה
33,863,000פעולות רווחה
47,914,000סך הכל רווחה

3,500,000פירעון מילוות מים וביוב
35,900,000פירעון מילוות אחר

39,400,000סך הכל פירעון מילוות
2,555,000הוצאות מימון

3,455,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
572,310,000

32,690,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

605,000,000סך הכל הוצאות בלא מותנה
      -הוצאה מותנה

605,000,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

ד' בשבט התשע"ג )15 בינואר 2013(
)חמ 360—3( 

                                                           רות יוסף
                                           הממונה על מחוז המרכז

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

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

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  טר3006, 
__________

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הפרסומים 4592, התשנ"ח, עמ' 748, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה טירה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
 ,6078 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,2633 עמ'  התש"ע, 

הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בטירה, המזוהה כגוש 7773, ח"ח 9, ששטחה   
2,931 מ"ר; הייעוד: שב"צ.

י"א באדר התשע"ג )21 בפברואר 2013(
)חמ 3-4(

מאמון עבדאלחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,67/102/02/18
הפרסומים 5463, התשס"ו, עמ' 631, מצהירה בזה הוועדה 
לסעיף  בהתאם  מלאכי,  קרית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6495, התשע"ג, עמ' 823, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קרית מלאכי 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

ח"ח   ,2469 כגוש  המזוהה  מלאכי,  בקרית  קרקע  חטיבת   
תב"ע  לפי  191א  מגרש:  מ"ר;   1,521 ששטחה   ,94  ,82  ,80

.67/102/02/18

ג' בניסן התשע"ג )14 במרס 2013(
)חמ 3-4(

מוטי מלכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קרית מלאכי  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 163/02/18, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 

5478, התשס"ו, עמ' 1149, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  מלאכי,  קרית  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 6508, התשע"ג, עמ' 1473, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  מלאכי  קרית  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בקרית מלאכי -  

 2545 ישן  )גוש   228 82; מגרש  2930, חלקה  המזוהה כגוש   
חלק/ח 18, ששטחה 2,500 מ"ר;

 2545 ישן  )גוש   229 83; מגרש  2930, חלקה  המזוהה כגוש   
חלק/ח 17, 25(, ששטחה 2,580 מ"ר;

המזוהה כגוש 2930, חלקה 84; מגרש 230 )גוש ישן 2545,   
חלק/ח 27 וגוש ישן 301/חלק/ח 138(, ששטחה 8,820 מ"ר;

 301 ישן  )גוש   231 מגרש   ;85 חלקה   ,2930 כגוש  המזוהה   
חלק/ח 138(, ששטחה 3,650 מ"ר;

 301 ישן  )גוש   232 מגרש   ;86 חלקה   ,2939 כגוש  המזוהה   
חלק/ח 138(, ששטחה 2,090 מ"ר.

י"ט בשבט התשע"ג )30 בינואר 2013(
)חמ 3-4(

מוטי מלכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קרית מלאכי  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 28161-02-13

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

ובעניין פירוק חברת וויגנר-זייטס בע"מ, ח"פ 51-317063-9, 
רח' פסטרנק 5, תל אביב.

והמבקש: ליאור  מרקוב, ת"ז 033151713, ע"י ב"כ עו"ד חגי 
טל'  ,67133 אביב  תל   ,51921 ת"ד   ,90 החשמונאים  מרח'   פישר, 

03-5614445, פקס' 03-5613035.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.2.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.4.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני מועד הדיון בבקשה עד השעה 9.00. __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

חגי פישר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

שאיפה )1999( כוח אדם בע"מ
)ח"פ 51-278848-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,13.00 בשעה   ,19.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הרב קוק 8, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יגאל ספרבר, עו"ד, מפרק

פל–יערי ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-181009-5(

)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 19.5.2013, בשעה 10.00, במשרד עו"ד אסנת 
אביב, לשם הגשת  תל  בית שרבט,   ,4 קויפמן  רח'  ושות',  נווה 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    משה בידנר, מפרק

קידו ט.י. בע"מ
)ח"פ 51-445637-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19.5.2013, בשעה 11.00, במשרד עו"ד מור סוויל, 
רח' מנחם בגין 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אבי שליסמן, מפרק

שלומה קופילוב, ניהול ותכנון פרויקטים )1993( בע"מ
)ח"פ 51-189033-7(

)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 19.5.2013, בשעה 10.00, ברח' גבעון 16, גני 

תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלמה קופילוב, מפרק

למיש בע"מ
)ח"פ 51-365308-9(

)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 
 ,16 הים  בדרך   ,16.00 בשעה   ,19.5.2013 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.

                                    אהרון למיש, מפרק

ניצן פארם בע"מ
)ח"פ 51-314729-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,20.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,18 שופמן  גרשון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ברי גולדברג, מפרק

מדגון בע"מ
)ח"פ 51-377850-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,20.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרק,  דוח  ציונה, לשם הגשת  נס   ,1 מירון אליהו 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יובל דולב, מפרק

י. קאשי יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-313370-2(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,20.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
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שמעון בן צבי 45, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף קאשי, מפרק

סמקו אביזרי מיזוג אויר וקירור )נס-ציונה( בע"מ
)ח"פ 51-208092-0(

)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 20.5.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
פינשטיין חיה 1, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רבקה קריסי, מפרקת

מרבק סלקטד )1999( בע"מ
)ח"פ 51-277607-1(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,20.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הבשן 1, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמי גולדין, מפרק

א.ס.בסט פירוק ופיקוח גגות בע"מ
)ח"פ 51-458249-3(

)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 
הגולשים  ברח'   ,10.00 בשעה   ,20.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשדוד,   ,12/15
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אודליה נגר, מפרקת

ק.מ. קומן פרופרטיס בע"מ
)ח"פ 51-429231-7(

)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 21.5.2013, בשעה 17.00, במשרד עו"ד אלי מיארה, 

המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,2 קויפמן  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רוני שגב, מפרק

ש.ר.ן פתח-תקוה )1989( בע"מ
)ח"פ 51-142621-5(

)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 
הארי  לוע  ברח'   ,9.00 בשעה   ,22.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
33, אורנית, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יהושוע רוזנפלד, מפרק

הניהול לפיתוח ק. ברקאי בע"מ
)ח"פ 51-321619-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22.5.2013, בשעה 9.00, בקיבוץ ברקאי, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    איתן פרלמן, מפרק

כרמית טריידינג בע"מ
)ח"פ 51-134345-1(

)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 
החברה,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,26.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ההגנה 25, אזור התעשיה החדש ראשון לציון 75706, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    יהודה )לני( סאקסטין, מפרק

אפיק - י.א. פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-349698-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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הנ"ל תתכנס ביום 28.5.2013, בשעה 9.00, ברח' ז'בוטינסקי 35, 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בינה קסירר, מפרקת

מ. שניצקי )1999( בע"מ
)ח"פ 51-272478-2(

)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 28.5.2013, בשעה 9.00, ברח' הניצן 13, רמלה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    יהודה מרדכי, מפרק

תו יועצים ארגוניים וניהול פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-133600-0(

)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 28.5.2013, בשעה 9.00, ברח' דוד בן גוריון 61, 
יהוד-מונוסון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חיים גרניט, מפרק

בני אפרים אגם בע"מ
)ח"פ 51-214141-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.5.2013, בשעה 9.00, ברח' קורדובה יצחק 
83, משמר השבעה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שאול אגם, מפרק

ישראמרין משאות ומנופים בע"מ
)ח"פ 51-221050-1(

)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 

האלמוגים  ברח'   ,9.00 בשעה   ,26.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשדוד,   ,7
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אשר בן שושן, מפרק

האג פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-349700-8(

)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 
האלמוגים  ברח'   ,9.00 בשעה   ,26.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשדוד,   ,7
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ירון הרלינגר, מפרק

אדאו החזקות בע"מ
)ח"פ 51-197632-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.5.2013, בשעה 10.00, ברח' חרשי הברזל 
19, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צבי יוחנן, מפרק

ריצף בע"מ
)ח"פ 51-236408-4(

)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 
 ,22 היוגב  ברח'   ,9.00 בשעה   ,28.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף אביוני, מפרק

בי.ג'י.קי. 7 בע"מ
)ח"פ 51-162705-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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הנ"ל תתכנס ביום 2.6.2013, בשעה 11.00, ברח' יגאל אלון 98, 
קומה 37, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלעד טננבאום, עו"ד, מפרק

שלמה סולימני את משה סולימני בע"מ
)ח"פ 51-020824-2(

)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 
בן-נר,  דן  עו"ד  15.00, במשרד  11.6.2013, בשעה  ביום  תתכנס 
רח' ברקוביץ 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמה ינובר, מפרקת

תהילה יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-309177-7(

)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 17.6.2013, בשעה 13.30, אצל ד"ר מ. דרוקר 
82, תל אביב,  בגין  מנחם  דרך  ונוטריונים,  דין  עורכי   - ושות' 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ברוך שוחט, מפרק

די.ג'י.אי. יהלומים )5767( בע"מ
)ח"פ 51-393153-5(

)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 17.6.2013, בשעה 13.00, אצל ד"ר מ. דרוקר 
82, תל אביב,  בגין  מנחם  דרך  ונוטריונים,  דין  עורכי   - ושות' 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ברוך שוחט, מפרק

פנטזיה הפקות בע"מ
)ח"פ 51-267099-3(

)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 

הדרך  פורצי  ברח'   ,9.00 בשעה   ,28.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשדוד,   ,2
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלברט סרויה, מפרק

אלונים ליווי פיננסי בע"מ
)ח"פ 51-376397-9(

)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 28.5.2013, בשעה 9.00, ברח' המדע 1, אשדוד, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

                                    מיכאל פרץ, מפרק

פיקרונט בע"מ
)ח"פ 51-353818-1(

)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 
16.00, ברח' תוצרת הארץ  הנ"ל תתכנס ביום 2.6.2013, בשעה 
16, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    קובי ורטמן, עו"ד, מפרק

אלעד מלונות נופש )1994( בע"מ
)ח"פ 51-196769-7(

)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 2.6.2013, בשעה 10.00, ברח' גיבורי ישראל 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,7
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בריג'יט תשובה, עו"ד, מפרקת

מנחם אבירם מקרקעין )1992( בע"מ
)ח"פ 51-171968-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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ספיצ'לס תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-484192-3(

)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 
המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,16.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 
סופי  דוח  הגשת  לשם   ,03-6246260 פקס'   ,03-6246250 טל' 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

אנאוקס בע"מ
)ח"פ 51-465224-7(

)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 23.2.2013, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, 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.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

אנאוקס בע"מ
)ח"פ 51-465224-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,16.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 
סופי של  דוח  03-6246260, לשם הגשת  פקס'   ,03-6246250 טל' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

ארמגדון השקעות בע"מ
)ח"פ 51-281253-8(

)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 

תל   ,7 ריבל  ברח'   ,16.00 בשעה   ,17.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רן ליבנה, עו"ד, מפרק

ביוקוד טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-268294-9(

)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 20.6.2013, בשעה 13.00, במשרד איל חיאט, 
זולטי, נייגר ושות' - משרד עורכי דין, רח' המנופים 9, הרצליה 
פיתוח 46120, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אסף גבאי, עו"ד, מפרק

סטיילמי בע"מ
)ח"פ 51-442873-9(

)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 
חיים  חפץ  ברח'   ,17.00 בשעה   ,20.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
40, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יפעת מידב, מפרקת

ספיצ'לס תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-484192-3(

)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 13.3.2013, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, 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.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.8.2013, בשעה 
אביב,  תל   ,101 גבירול  אבן  רח'  קלר,  אברהם  עו"ד  אצל   ,12.00
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    דורון סגל, מפרק

שחם הנדסה )יצחק מאירזדה( בע"מ
)ח"פ 51-218121-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,12.3.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד אלעזר  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין 
מרדכי ויניצקי, מרח' ההסתדרות 26, קומה 14, פתח תקוה, טל' 

03-9124800, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.8.2013, בשעה 
16.00, במשרדי 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.

                                    אלעזר מרדכי ויניצקי, עו"ד, מפרק

קובה בא בע"מ
)ח"פ 51-351450-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.3.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל בסן, מרח' הטחנה 

11, ירושלים, טל' 050-6888687, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דניאל בסן, מפרק

תתכנס ביום 10.6.2013, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' דניאל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,64731 אביב  תל   ,3 פריש 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שגיא כץ, עו"ד, מפרק

דזרט גולד בע"מ
)ח"פ 51-124436-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.6.2013, בשעה 16.00, במשרד המפרק, רח' 
החילזון 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    כרמל נפתלי, עו"ד, מפרק

ח. מסרי אחזקות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-451928-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  מסרי,  מוחמד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

מעלות הנביאים 19א, חיפה, טל' 052-5959757, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.8.2013, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מוחמד מסרי, מפרק

דורון בייגלס אימפורט בע"מ
)ח"פ 51-283851-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון סגל, מרח' דניאל 

פריש 6, תל אביב, טל' 052-3300780, למפרק החברה.
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השרברב חברה קבלנית לעבודות אינסטלציה 
סניטרית בע"מ

)ח"פ 51-059595-2(

)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 13.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי סגל, מ"ר 13992, 

מרח' כיכר צה"ל 210, קרית שמונה 11019, 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.

אלי סגל, עו"ד, מפרק

אירוס קרדו בע"מ
)ח"פ 51-164320-7(

)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 25.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ינון מימון, מרח' פינסקר 20, 

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.

ינון מימון, מפרק

ש.ו. נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-198305-8(

)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 21.2.2013, התקבלה החלטה 
מ"ר  שנער,  דורון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

13890, משד' אבא אבן 10, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דורון שנער, עו"ד, מפרק

נטו נט בע"מ
)ח"פ 51-286062-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.3.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברי זיו-אלבז, 

מבניין דילת 43, קרית גת, טל' 08-6889893, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אברי זיו-אלבז, עו"ד, מפרק

מספ-מד בע"מ
)ח"פ 51-432987-9(

)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 24.03.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל גראד, ת"ז 013123708, 

מרח' מינץ 14, תל–אביב-יפו 69512, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יגאל גראד, מפרק

בלו סקאי תיירות נופש ואירועים )2008( בע"מ
)ח"פ 51-410990-9(

)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 1.4.2013, התקבלה החלטה 
פורי, מרח'  ולמנות את עו"ד רחמים  לפרק את החברה מרצון 

גרוזנברג 14, 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.

רחמים פורי, עו"ד, מפרק
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סיימדיה בע"מ
)ח"פ 51-356906-1(

)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 11.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל אלדור, מרח' כנפי 

נשרים, המרכז הבינתחומי, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רפאל אלדור, מפרק

נוטס אדריכלים בע"מ
)ח"פ 51-279632-7(

)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 12.3.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  שכנר,  צחי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 היצירה 3, בית ש.א.פ, רמת גן, טל' 03-5751213, פקס' 03-5751214,

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 שכנר, עו"ד, מפרק

קיי אס מרקטינג בע"מ
)ח"פ 51-464279-2(

)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 12.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את קובי קייקוב, אצל עו"ד רונן 

פריד, רח' המדע 1, רחובות 76703, 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.

קובי קייקוב, מפרק

רחל ב. בע"מ
)ח"פ 51-343400-1(

)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 5.3.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  יונגר,  אריה  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

חומה ומגדל 2, תל–אביב-יפו, 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 יונגר, רו"ח, מפרק

פל-יערי ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-181009-5(

)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 10.3.2013, התקבלה החלטה 
מקיבוץ  בידנר,  משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ניצנים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה בידנר, מפרק

אימפלסרט בע"מ
)ח"פ 51-362716-6(

)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 10.3.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רבקה עידן, 
למפרקת  לציון,  ראשון   ,9 סימון  הרברט  מרח'   ,059124636 ת"ז 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רבקה עידן, עו"ד, מפרקת
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מעדני מרקו בע"מ
)ח"פ 51-313678-8(

)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 15.3.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם קיקו, ת"ז 

016588394, מרח' דליה 4/6, בת ים, 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.

אברהם קיקו, מפרק

רק"ע קרן ציבורית ע"ש ראשוני קופת עם
)ח"פ 51-072977-5(

)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 17.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה שטרן, אצל פרדס בר 

ושות', רח' אבא הלל סילבר 12, 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.

משה שטרן, מפרק

תמיקייר בע"מ
)ח"פ 51-273989-7(

)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 17.3.2013, התקבלה החלטה 
מקיבוץ  גלבוע,  ליאורה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

כפר רופין, 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.

ליאורה גלבוע, מפרקת

וי-סקיור קונסלטינג בע"מ
)ח"פ 51-475658-4(

)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 14.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל בר–אור, מרח' האילנות 

32, כפר סירקין, 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.

טל בר–אור, מפרק

וובסוופ בע"מ
)ח"פ 51-321809-9(

)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 14.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סלבה יבדייב, אצל משרד 
  ,20 לינקולן  רח'  ושות',  סלומון  גראוס,  קנולר,  גילת,  זלצמן,  י' 

בית רובינשטיין, קומה 6, 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.

סלבה יבדייב, מפרק

מובידייט בע"מ
)ח"פ 51-368489-4(

)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 14.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סלבה יבדייב, אצל משרד 
  ,20 לינקולן  רח'  ושות',  סלומון  גראוס,  קנולר,  גילת,  זלצמן,  י' 

בית רובינשטיין, קומה 6, 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.

סלבה יבדייב, מפרק
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הליוס סולאר בע"מ
)ח"פ 51-425868-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלעד הוכמן, מרח' הזנב 54, 

כפר ויתקין, 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.

גלעד הוכמן, מפרק

פורן טיווי. קום בע"מ
)ח"פ 51-277339-1(

)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 17.3.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  יעקב,  בן  עמירם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

054202049, מרח' אבא הלל סילבר 14, 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.

עמירם בן יעקב, מפרק

צהר חלונות מבודדים בע"מ
)ח"פ 51-451806-7(

)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 18.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לאונרד ג'יי שטיינבך, ת"ז 
011971371, מרח' החרמון 15, חשמונאים 73127, 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.

לאונרד ג'יי שטיינבך, מפרק

חברת א. בראור
)ח"פ 51-111662-6(

)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 17.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רינה בר–אור, מרח' אילנות 

4, רמת השרון, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רינה בר–אור, מפרקת

מתן מדברי אחזקות )1993( בע"מ
)ח"פ 51-185050-5(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.3.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב מדברי, מרח' 

העצמאות 83, פתח תקוה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב מדברי, מפרק

פריימן תעשיית צבעים וכימיקלים בע"מ
)ח"פ 51-108411-3(

)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 17.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איטה פריימן, מרח' הכרם 

5, 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.

איטה פריימן, מפרקת
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פאר רמלה )1998( בע"מ
)ח"פ 51-266221-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.3.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  פרנקל,  שמואל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

איינשטיין 40, 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.

שמואל פרנקל, מפרק

אוגר פתרונות בע"מ
)ח"פ 51-417185-9(

)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 19.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב אטיאס, מחגי, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב אטיאס, מפרק

סאבר מדיה בע"מ
)ח"פ 51-413347-9(

)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 
מרצון  לפרק את החברה  הנ"ל, התקבלה החלטה  של החברה 
רח'  לצר,  צדק,  כהן,  פרל,  אצל  שדה,  אמיר  עו"ד  את  ולמנות 

שנקר 5, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר שדה, עו"ד, מפרק

ג.ו.ו. יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-393289-7(

)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 19.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סימון גלייכר, מרח' בלום 

ליאון 3, פתח תקוה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

סימון גלייכר, מפרק

מוניטקס צפון )2001( בע"מ
)ח"פ 51-308832-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל ג'רבי, מרח' הפלד 

13, 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.

שמואל ג'רבי, מפרק

מיגונית בע"מ
)ח"פ 51-263897-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל ג'רבי, מרח' הפלד 

13, 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.

שמואל ג'רבי, מפרק
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לגבר ניהול סניפים בע"מ
)ח"פ 51-372953-3(

)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 24.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  לנדוי,  גל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מיקוניס שמואל 3, תל אביב 67772, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גל לנדוי, עו"ד, מפרק

אלכסנדר שוב בע"מ
)ח"פ 51-036298-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד שוב, ת"ז 23077761, 
ואת אביעד שוב, ת"ז 033992033, מרח' ויצמן 2, תל אביב 64239, 

למפרקי החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

                  דוד שוב          אביעד שוב

ם י ק ר פ מ          

פי.סי.בי הון סיכון
)ח"פ 51-293076-9(

)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 27.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן שלאל, ת"ז 024437865, 
מאזור התעשייה הדרומי, ת"ד 631, מגדל העמק 23105, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן שלאל, מפרק

פטילון בע"מ 
)ח"פ 51-409624-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,13.3.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את אסתר פטילון, ת"ז 056164809, מרח' סוקולוב 53, הרצליה, 

למפרקת החברה.

אסתר פטילון, מפרקת

טעם נאמן בע"מ
)ח"פ 51-260000-8(

)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 30.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דב ויינשטיין, מרח' 
 ,077-7386666 טל'  ירושלים,  החוצבים,  הר   ,11 המדע  קרית 

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.

דב ויינשטיין, רו"ח, מפרק

לגבר סביונים בע"מ
)ח"פ 51-216633-1(

)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 24.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  לנדוי,  גל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מיקוניס שמואל 3, תל אביב 67772, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גל לנדוי, עו"ד, מפרק
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נחלת הכרך בע"מ
)ח"פ 51-059327-0(

)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 
6.3.2013, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביעד שוב, ת"ז 

033992033, מרח' ויצמן 2, תל אביב 64239, 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.

אביעד שוב, מפרק

נוה משיק בע"מ
)ח"פ 51-064628-4(

)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 7.3.2013, התקבלה החלטה 
דורון ערוסי, מרח'  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

אחד העם 9, תל אביב 61292, 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

נקום בע"מ
)ח"פ 51-050426-9(

)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 7.3.2013, התקבלה החלטה 
דורון ערוסי, מרח'  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

אחד העם 9, תל אביב 61292, 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

רן שבע בע"מ
)ח"פ 51-212106-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2013, התקבלה החלטה 
דיסנצ'יק,  אריאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' מנחם בגין 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל דיסנצ'יק, עו"ד, מפרק

ורדים שיווק מזון בע"מ
)ח"פ 51-333975-4(

)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 1.3.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  ברזילי,  ניר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
039366059, מדרך השלום 53, מגדל הורד, קומה 23, גבעתיים 

53454, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר ברזילי, עו"ד, מפרק

צדיק שיווק צמיגים בע"מ
)ח"פ 51-135164-5(

)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 4.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני צדוק, מרח' יהושפט 

31, קרית גת, 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.

רוני צדוק, מפרק
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ורד ספירלים בע"מ
)ח"פ 51-120004-0(

)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 10.3.2013, התקבלה החלטה 
מרח' משמר  ורד,  אמנון  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

הירדן 59, 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.

אמנון ורד, מפרק

יוסמוביל הסעות ושליחויות בע"מ
)ח"פ 51-285749-1(

)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 10.3.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רבקה עידן, 
למפרקת  לציון,  ראשון   ,9 סימון  הרברט  מרח'   ,059124636 ת"ז 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רבקה עידן, עו"ד, מפרקת

נכסי ח.נ. אריאל-בית דרום אפריקה-ניהול בע"מ
)ח"פ 51-155047-7(

)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 10.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר רבינוביץ, ת"ז 

006782387, מרח' ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אשר רבינוביץ, עו"ד, מפרק

אלראי אלקטרוניקה בע"מ
)ח"פ 51-203939-7(

)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 7.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם אלראי, מרח' יד 

לבנים 200, 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.

אברהם אלראי, מפרק

ט.ב. גולד סחר ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-479176-3(

)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 10.3.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  סילמן,  אייל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

דרך מנחם בגין 23, 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.

אייל סילמן, עו"ד, מפרק

ברלה אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-351701-1(

)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 10.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן רייטר, מרח' בר יוחאי 

39, רמת השרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רן רייטר, מפרק
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ר. יותם החזקות בע"מ
)ח"פ 51-253611-1(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.3.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם רדין, מרח' 

השחפים 49, רעננה, טל' 054-6360027, 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.

אברהם רדין, מפרק

אמיס )שירותי ניקיון( בע"מ
)ח"פ 51-234178-5(

)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 11.3.2013 התקבלה החלטה 
אלישיב,  נאוה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד אולפינר בולקינד ושות', רח' רוטשילד 45, ראשון לציון, 

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.

נאוה אלישיב, עו"ד, מפרקת

פרויד - שמריהו לוין בע"מ
)ח"פ 51-099044-3(

)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 12.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון גבר, מרח' מנחם 

בגין 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון גבר, עו"ד, מפרק

בנין עדי עד בע"מ
)ח"פ 51-003166-9(

)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 10.3.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רבקה עידן, 
למפרקת  לציון,  ראשון   ,9 סימון  הרברט  מרח'   ,059124636 ת"ז 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רבקה עידן, עו"ד, מפרקת

אס בי סי עורק )תקשורת סלולארית( בע"מ
)ח"פ 51-192449-0(

)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 11.3.2013, התקבלה החלטה 
רן, מדרך אבא הלל  רפי  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

סילבר 16, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רפי רן, מפרק

דרינקה חברה בע"מ
)ח"פ 51-128304-6(

)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 11.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב בר–צבי, מרח' 

ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520, טל' 03-6121114, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב בר–צבי, עו"ד, מפרק
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מאור הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-150266-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.3.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  גנץ,  מוריה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ההסתדרות 26, פתח תקוה, 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.

מוריה גנץ, עו"ד, מפרקת

מיוזיק אקספרס בע"מ
)ח"פ 51-371451-9(

)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 12.3.2013, התקבלה החלטה 
ניר אפולינארי אוורבוך,  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

מרח' יערי 28, 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.

ניר אפולינארי אוורבוך, מפרק

משעולי זהב חברה להשקעות ולבנין בע"מ
)ח"פ 51-201979-5(

)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 12.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אפרת יוסים, מרח' 

תובל 13, רמת גן 52522, טל' 03-6128000, 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.

אפרת יוסים, עו"ד, מפרקת

ארד טריפל ניהול מסעדות בע"מ
)ח"פ 51-360002-3(

)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 12.3.2013, התקבלה החלטה 
מדרך  מנור,  יעקב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מנחם בגין 154, 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.

יעקב מנור, עו"ד, מפרק

או.סי.בי. )2( בע"מ
)ח"פ 51-172038-5(

)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 12.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף גרינשפן, מרח' 

אבן גבירול 76, תל אביב 64162, 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 גרינשפן, עו"ד, מפרק

סולטק מערכות אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-358244-5(

)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 12.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדעון וינשטוק, ת"ז 

58627464, מרח' 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.

גדעון וינשטוק, עו"ד, מפרק
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פ.י.ב.י. בית השקעות בע"מ
)ח"פ 52-003118-8(

)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 17.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב סיט, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
יגאל בנימיני, אצל גרוס, קלינהנדלר, חודק,  זו, לעו"ד  הודעה 
הלוי, גרינברג ושות', מרכז עזריאלי 1, הבניין העגול, תל אביב .

יעקב סיט, מפרק

מרדינגר יזמות ישירה בע"מ
)ח"פ 51-434642-8(

)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 20.12.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גילה קונפינו, 
ת"ז 058407701, מרח' סוקולוב 48, רמת השרון, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

גילה קונפינו, עו"ד, מפרקת

פספרטו שירותי עוזר אישי בע"מ
)ח"פ 51-424714-7(

)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 18.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן ליבוביץ, מרח' 

בלוך 48, תל אביב, טל' 03-5624456, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

קומנגו תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-468218-6(

)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 13.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליטל גוזלן )סמרה(, מרח' 

אנילביץ' 76, בני ברק, 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.

ליטל גוזלן )סמרה(, מפרקת

קולומבוס ב.א. יזמות ונדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-419025-5(

)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 14.3.2013, התקבלה החלטה 
בן–ארויה, מרח'  ולמנות את אברהם  לפרק את החברה מרצון 

שינקין 26/1, גבעתיים, 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.

אברהם בן–ארויה, מפרק

צ.ל.ש החברה הבינלאומית לשיווק בע"מ
)ח"פ 51-234044-9(

)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 14.3.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  רגב,  יעל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ביאליק 3, 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.

יעל רגב, עו"ד, מפרקת
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בית ישראל - בית מדרש לתורה ותפילה ע"ש מרן 
אדמו"ר הר"י זצוק"ל תל אביב 

)ע"ר 58-005119-1(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה 
ביום 1.6.2008, התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון ולמנות 

את יוסף יוסקוביץ, מת"ד 1095, בני ברק, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

יוסף יוסקוביץ, מפרק

גן ניצנים קרית אתא
)ע"ר 58-055483-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 46 לפקודת העמותות, 
התש"ם-1980, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של העמותה 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,13.2.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל, 
החברה מרצון ולמנות את יעקב בקר, ת"ז 05795729, מרח' סמטת 

ורד 3, קרית אתא 28502, טל' 054-9991157, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב בקר, מפרק

קונסורציום אופטיפק 
)ע"ר 58-038667-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,24.7.2011 ביום  שהתכנסה 
רואי  ברוקנר, ממשרד  יואב  רו"ח  ולמנות את  מרצון  העמותה 
חשבון  ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוייג, רח' מנחם בגין 11, רמת 

גן 52681, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

יואב ברוקנר, רו"ח, מפרק

תנועת נוער מחשבים בישראל 
)ע"ר 58-044164-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 

העמק הפקות בע"מ
)ח"פ 51-115132-6(

)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 21.5.2013, בשעה 12.00, ברח' הזית 6, מגדל 
העמק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חיים פלאט, מפרק

גיר מגן בע"מ
)ח"פ 51-139920-6(

)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 23.5.2013, בשעה 12.00, ברח' השקמה 3, אזור 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אזור,  התעשייה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גיא אהרונוב, עו"ד, מפרק

הדס ארזים שירותים פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-447171-3(

)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 
 ,5 הלל  ברח'   ,12.00 בשעה   ,23.5.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מנחם יזרעאל, עו"ד, מפרק

הומניקט 
)ע"ר 58-031977-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 3.2.2013, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עירית שיק, מרח' המולדת 9, נס ציונה 74044, 

למפרקת העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

עירית שיק, מפרקת
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 ,025474511 ת"ז  רונן,  נועם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  העמותה 
תל–  ,45 רוטשילד  ושות', שדרות  גורניצקי  דין  עורכי  ממשרד 

אביב-יפו 65784, למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
לפי  רשום  בדואר  העתק  עם   ,03-5606555 לפקס'  זו,  הודעה 

הכתובת הנ"ל.

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

נועם רונן, עו"ד, מפרק

אינסיאד למחקר 
)ע"ר 58-044168-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,5.10.2012 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד עדי כהן, ת"ד 29085, תל אביב 

6129002, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

עדי כהן, עו"ד, מפרק

טנא - קרן להשקעות בתעשיה הקיבוצית
)ש"מ 55-021847-3(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כי פנומנל החזקות  ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975,  השותפויות 
מוגבל  כשותף  בזכויות  שהחזיק   ,51-205243-2 ח"פ  בע"מ, 
זכויותיו כשותף מוגבל בשותפות לידי  בשותפות, העביר את 

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ, ח"פ 51-376534-7.

דורי בראון, בא כוח השותפות

טנא הון צמיחה )קרן השקעות(
)ש"מ 55-022528-8(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כי פנומנל החזקות  ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975,  השותפויות 
מוגבל  כשותף  בזכויות  שהחזיק   ,51-205243-2 ח"פ  בע"מ, 
זכויותיו כשותף מוגבל בשותפות לידי  בשותפות, העביר את 

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ, ח"פ 51-376534-7.

דורי בראון, בא כוח השותפות

את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,20.12.2012 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את בנימין פיינשטיין, מרח' הרצל 165, 

ת"ד 1487, רחובות, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

בנימין פיינשטיין, מפרק

פורום הסיעוד הנוירולוגי בישראל 
)ע"ר 58-042442-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,12.3.2013 ביום  שהתכנסה 
 ,3 חניתה  מרח'  מור,  אורנה  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

גבעתיים, למפרקת העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

אורנה מור, מפרקת

קרן המוסיקה כפר סבא 
)ע"ר 58-010125-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 7.3.2013, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
 ,68 רוטשילד  מרח'  דותן,  מיכאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 
למפרק   ,09-7680458 פקס'   ,09-7672480 טל'   ,44201 סבא  כפר 

העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

מיכאל דותן, עו"ד, מפרק

קרן מקס ויוטא לבקוביץ 
)ע"ר 58-005739-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,24.3.2013 ביום  שהתכנסה 




