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 מינוי והסמבה של מפקחת עבודה

 לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד-954ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק ארגון הפיקוח על
, לפי סעיף ו לחוק עבודת הנוער,  העבודה, התשי״ד-954וו
 התשי״ג-953ו2 (להלן - חוק עבודת הנוער), לפי סעיף 9ו(א)
 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו-996ו3
 (להלן - חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם), לפי
 סעיף 74 לחוק שירות התעסוקה, התשי״ט-959ו4 (להלן - חוק
 שירות התעסוקה) אני ממנה ומסמיך, לפי הענין, את עובדת
 המדינה מיקי אדלשטיין, ת״ז 9וו028606, למפקחת עבודה
 לענין פיקוח על קיום הוראות סעיפים 4, 27 ו־27ז לחוק עבודת
 הנוער, חוק עבודת נשים, התשי״ד-954ו5, פרק רביעי ופרק
 רביעי ו לחוק שירות התעסוקה, וחוק העסקת עובדים על ידי

 קבלני כוח אדם.

 הי באדר התשס״ו(5 במרס 2006)
 (חמ 50ו-3)

 אהוד אולמרט

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה
 1 ס״ח התשי״ד, עמי 202.

 2 ס״ח התשי״ג, עמי 115; ס״ח התשנ״ח, עמי 256; י״פ התשנ״ד,

 עמי 2960.
 3 ס״ח התשנ״ו, עמי 201.

 4 ס״ח התשי״ט, עמי 32; י״פ התשס״ה, עמי 2905.

 5 ס״ח התשי״ד, עמי 154; י״פ התשט״ו, עמי 156.

 מינוי קציני מבחן למבוגרים

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-969ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש],
, אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מבחן  התשכ״ט-969וו

 למבוגרים:

 מחוזות תל אביב והמרבז

 גלית רמון, ת״ז 027793876

 סאמר קעדאן, ת״ז 061247300

 דוד ריזנפלד, ת״ז 035813302

 קרן אהרוני, ת״ז 035938083

 גילת שוורץ, ת״ז 032829327

 חאגי יחיא וופא, ת״ז 058932195

 מחוזות חיפה והצפון

 כמאל אגבריה, ת״ז 026388199

 מחוז ירושלים

 חנין כארם אליאס, ת״ז 033319302

 וי באדר התשס״ו(6 במרס 2006)

 (חמ ו4ו-3)
 אהוד אולמרט

 ממלא מקום ראש הממשלה
 וממלא מקום שר הרווחה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312; ס״ח התשל״א,

 עמי 88.

 הודעה על אישור תבניות מיתאד ארציות

 לפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ו

 מודיעים בזה, לפי סעיף 54 לחוק התכנון והבניה,
, בי הממשלה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 53  התשכ״ה-965וו

 לחוק האמור, אישרה תבניות מיתאר ארציות אלה:

ו/ו - מחלף נחלים;  (ו) תבנית מיתאר ארצית תמ״א/ו3/א/ו

 (2) תבנית מיתאר ארצית תמ״א/3, שינוי מסי 86 - קביעת
 מחלף צריפין צפון על דרך ראשית מסי 44.

 י״ט באדר התשס״ו(19 במרס 2006)
 (חמ 697—3)

 ישראל מימון

 מזכיר הממשלה
 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 הודעה על מינוי חברים נוספים וביטול מינוי

 לפי תקנות הנבים (ועדות רפואיות), התשב״ו-965ו

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א) לתקנות
, מיניתי חברים נוספים  הנכים (ועדות רפואיות) התשכ״ו-965וו
 ברשימת הרופאים2 (להלן - רשימת הרופאים) לענין התקנות

 האמורות, במפורט להלן:

 אזור תל אביב והמדבז

 ד״ר דני געתון, ת״ז 067364976

 ד״ר משה עילם, ת״ז 057429995

 אזור חיפה והצפון

 ד״ר עדון פי־אל, ת״ז 054139753

 המינוי של ד״ר צביה בראון, ת״ז 3052078276, לחברה נוספת
 ברשימת הרופאים באזור תל אביב והמרכז - בטל.

 תוקף המינויים וביטול המינוי החל ביום הי באדר התשס״ו
 (5 במרס 2006).

 כ״ח בשבט התשס״ו (26 בפברואר 2006)
 (חמ 83ו—3)

 שאול מופז

 שר הביטחון
 1 ק״ת התשכ״ו, עמי 204; התשנ״ה, עמי 1690.

 2 י״פ התשנ״ח, עמי 5242.

 3 י״פ התשנ״ט, עמי 1570.

 מינוי חברים לוועדה למתן אישורים

 לפי חוק ההוצאה לפועל, התשב״ז-967ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א(א) לחוק ההוצאה לפועל,
 התשכ״ז-967וו (להלן - החוק), ולאחר שקיבלתי את הצעת
 המפקח הבללי של המשטרה לענין זה, אני ממנה בזה את קציני
 המשטרה המפורטים להלן לחברי ועדת האישורים, לענין סעיף

 5(ב) לחוק:

 רפ״ק יוסי חסון, ת״ז 4307490ו - לחבר בוועדה למתן אישורים
 במחוז הצפון.

 רפ״ק רוני אלבז, ת״ז 024625808 - לחבר בוועדה למתן אישורים
 במחוז הדרום.

 י״ט באדר התשס״ו (19 במרס 2006)
 (חמ ו2וו—3)

 גדעון עזרא

 השר לביטחון הפנים
 1 ס״ח התשכ״ז, עמי 116; התשנ״א, עמי 198.
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 הודעה על היתד לעדיבת הגדלה

 לפי חוק העונשין, התשל״ז-977ו

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי' לפי סעיף 231(א)(1) לחוק
, נתתי לרשות הדואר היתר לערוך  העונשין, התשל״ז-977וו
 הגרלה לפי תנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת

 מסחרית3.

 כ״ה בכסלו התשס״ו(26 בדצמבר 2005)
 (חמ ו3-83)

 קובי הבר

 הממונה על התקציבים
 1 י״פ התשס״ה, עמי 1180.

 2 ס״ח התשל״ז, עמי 226.

 3 י״פ התש״ס, עמי 1519; התשס״ה, עמי 3331.

 הודעה על האדכת תוקף ההיתד הכללי לעדיכת

 הגדלות לפדסומת מסחדית

 לפי חוק העונשין, התשל״ז-977ו

 בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 231(א)(1) לחוק העונשין,
 התשל״ז-977ו2, אני מודיע כי תוקפו של ההיתר הכללי לעריכת
 הגרלות לפרסומת מסחרית3 יוארך עד יום אי, יי בטבת התשס״ז

 (ו3 בדצמבר 2006).

 כ״ז בכסלו התשס״ו(28 בדצמבר 2005)
 (חמ ו3-83)

 קובי הבר

 הממונה על התקציבים
 1 י״פ התשס״ה, עמי 1180.

 2 ס״ח התשל״ז, עמי 226.

 3 י״פ התש״ס, עמי 1519; התשס״ה, עמי 3331.

 תיקון דשימת הזנים

 לפי תקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה),
 התש״ם-980ו

 אני מודיע בהתאם לתקנה 7 לתקנות הזרעים (רשימת
, כי הוועדה לאישור  הזנים המורשים למכירה), התש״ם-980וו
 זנים אישרה את הוספת הזנים כמפורט להלן לרשימת הזנים

 המורשים למכירה2:

 הגידול הזן

 בצל נפטון(ו002ו-\ם^)

(HA-^020) קלרט 

(HA-^002)תדמור 

 1 ק״ת התש״ם, עמי 1965.

 2 י״פ התשמ״ד, עמי 3540; התשמ״ח, עמי 3015; התשמ״ט, עמי

 2001; התש״ן, עמי 199 ועמי 3341; התשנ״א, עמי 3240; התשנ״ב,
 עמי 4365; התשנ״ד, עמי 248; התשנ״ה, עמי 855; התשנ״ז, עמי
 318; התשנ״ח, עמי 3841; התשנ״ט, עמי 1937; התשס״א, עמי
 3224; התשס״ב, עמי 7 ועמי 3240; התשס״ג, עמי 4013; התשס״ד,

 עמי 2206 ועמי 3660; התשס״ה, עמי 1184 ועמי 4191.

 אצילת סמבויות לסמנב״ל בביר למינהל ולמשאבי
 אנוש במשרד הרווחה

 לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג-963ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 71(ב) לחוק שירות המדינה
 (משמעת), התשכ״ג-963וו (להלן - החוק), ובהמלצת ועדת
 השירות, אני אוצל את סמכויותיי לפי סעיף ו3 לחוק, לסמנכ״ל

 בכיר למינהל ולמשאבי אנוש במשרד הרווחה.

 הי באדר התשס״ו(5 במרס 2006)
 (חמ 3-67)

 אהוד אולמרט

 ממלא מקום ראש הממשלה
 וממלא מקום שר הרווחה

 1 ס״ח התשכ״ג, עמי 50.

 אצילת סמבויות

 לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-982ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 231(ב)(2)(ג) לחוק סדר הדין
 הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-982וו (להלן - החוק), אני
 אוצל את סמכותי לעכב הליכי המשפט כאמור בסעיף ו23(א)
 לחוק, באישום בעבירה בתחום דיני התכנון, הבניה והמקרקעין,
 למנהל היחידה לאכיפת דיני התכנון, הבניה והמקרקעין

 בפרקליטות המדינה.

 תחילתה את אצילה זו ביום גי בשבט התשס״ו(ו בפברואר
.(2006 

 כ״ד בכסלו התשס״ו(25 בדצמבר 2005)
 (חמ 423ו-3)

 מני מזוז

 היועץ המשפטי לממשלה
 1 ס״ח התשמ״ב, עמי 43; התשס״ד, עמי 329.

 החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל
 בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זבות חבירה

 לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש״ך-960ו

 בהתאם לסעיף 15(א) ו־(ג) שבפרק גי להחלטת מועצת
 מקרקעי ישראל מסי 534, בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי
 ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה מיום
 כ״ח בסיון התשנ״ב (29 ביוני 992ו)ו (להלן - ההחלטה), אני

 קובע ומודיע כדלקמן:

 (ו) ״המחיר היסודי״ בתוספת הראשונה להחלטה, החל
 ביום גי בניסן התשס״ו (ו באפריל 2006), יהיה בשיעור
 האמור בסעיף 2 של הודעתי2, מיום י״א בכסלו התשס״ו
 (2ו בדצמבר 2005) לגבי התקופה שהחלה ביום אי בטבת

 התשס״ו(ו בינואר 2006);

 (2) הסכום הנקוב בסעיף 5ו(ג) של פרק גי בהחלטה יהיה, החל
 ביום גי בניסן התשס״ו (ו באפריל 2006) 462,000 שקלים

 חדשים.

 ט״ז באדר התשס״ו(16 במרס 2006)
 (חמ 9ו3-7)

 יעקב אפרתי

 מנהל מינהל מקרקעי ישראל
 1 י״פ התשנ״ג, עמי 19.

 2 י״פ התשס״ו, עמי 1036.
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 בקעות, רועי, חמרה, מבורה, חמדת, נח״ל רותם, נח״ל
 משביות ובל מקום אחר הנמצא ברדיוס של עשרה ק״מ ממושב

 בקעות.

 כ״ג באדר התשס״ו (23 במרס 2006)
 (חמ 26ו—3)

 משה חיימוביץ
 מנהל השירותים הווטרינריים

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות
 המקומית פקיעין(בוקייעה)

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשב״ה-965ו

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 התשכ״ה—11965, ולסעיף 7(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה—21975, נמסרת
 בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית

 פקיעין(בוקייעה):

 לקראת הבחירות שקוימו ביום זי באדר התשס״ו(7 במרס 2006) —

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1. מחמד חייר

 2. סלים סעידה

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו

 בתחום הרשות המקומית

 המספר הכולל של הקולות הכשרים

 המספר הכולל של הקולות הפסולים

 מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד

 מהמועמדים:

2,956 

2,886 

70 

.3 

.4 

.5 

 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים

 מחמד חייר 1,599 55.41

 סלים סעידה 1,287 44.59

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 מחמד חייר

 י״ב באדר התשס״ו (12 במרס 2006)

 (חמ 2150—3)
 דוד אוחיון

 מנהל הבחירות
 מועצת הרשות המקומית פקיעין (בוקייעה)

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 248.

 2 ס״ח התשל״ה, עמי 211.

 הגידול

 גזר גמדי מקסי

 גמדי סולו

 קונצירטו

 חיטה: רבה (לחם) רותה (29-4)

(DH-6ו)תשרי 

 חמנית גוליבר

(YDו)בותנה: מבלוא 02-8סיפאן 

 מלון טרופר(537ו-110©

(DRB-ו)מלפפון 220סאקו 

^ - ו ו 3 8 ) ן ג י י  עגבניה מ

(DRP-4086) פלפל אתינה 

(DRV-70ו)9גיזמו 

וו-35)  אדום דבקה (ו

 אדום הורה (0וו-35)

(DRP-4478)צהוב לוליביי 

(DRP-4408) מנתור 

 מנטה

(DRP-4465) פיילוט 

 צהוב פסדובלה

(DRV-ו)900פינוקיו 

 אדום קליבר (3257)

 פלפל: חריף אדום סולטאן

 צהוב סן פליים

 קשוא מואסם(23-)0\[^

 שמיר ביקאנט

 קומון

(HMX-8996) שעועית קונססה 

 רפיד

 כ״א באלול התשס״ה (25 בספטמבר 2005)
 (חמ 73ו-3)

 אורי קושניר
 יושב ראש הוועדה לאישור זנים

 הודעה בדבר הוצאת חבר מן הלשבה

 לפי חוק לשבת עורבי הדין, התשב״א-ו96ו

 אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו־72 לחוק
, בי בית הדין המשמעתי  לשבת עורבי הדין, התשב״א-ו96וו
 הארצי של לשבת עורבי הדין, בשבתו ביום גי בשבט התשס״ו

 הברזה על אזורים נגועים במחלת שפעת העופות

 לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי
, אני מבריז על האזורים  חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-985וו
 המפורטים להלן באזורים נגועים הואיל ומצויה במושב בקעות

 מחלת שפעת העופות:

 ס״ח התשמ״ה, עמי 84. ס״ח התשכ״א, עמי 178; התש״ם, עמי 110.
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 תוקף ההשעיה מיום ב״ד בשבט התשס״ו (22 בפברואר
 2006) ועד יום ב״ז באב התשס״ו (ו2 באוגוסט 2006).

 הי באדר התשס״ו (5 במרס 2006)
 (חמ 94—3)

 זמירה גולדנר
 סגן ראש לשכת עורכי הדין

 הודעות לפי חוק הצהרות מוות

 בבית המשפט לעניני משפחה בתל אביב

 תיק 105594/03

 בענין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח—1978,

 ובענין: הצהרת מותם של הנספים לאה בראון, יוסף דוד
 בראון ודודצי בבי בראון,

 והמבקש: גיפרי הרמן, ע״י ב״כ עו״ד ציון פטל, מרחי
 זיבוטינסקי 51, ראשון לציון, טלי 03-9663245, פקסי

 976ו03-966.

 הודעה

 להווי ידוע כי המבקש הנ״ל פנה אל בית המשפט לעניני
 משפחה בתל אביב, בבקשה להצהיר על מותם של הנספים

 הנ״ל שנעלמו ומשערים שהם מתים.

 וזה תיאורם של הנספים הנ״ל לפי הצהרת המבקש:

 1. לאה בראון

 הנספית נולדה בציכוסלובקיה. מקום מגוריה הרגיל היה
 במונקץ. מחנה הריכוז אושוויץ היה המקום האחרון
 שבו היתה הנספית לפני מותה. הנספית היתה אזרחית
 ציכוסלובקיה. המועד האחרון שבו נראתה הנספית בחיים

 היה בשנת 1944 במחנה הריכוז אושוויץ.

 השמות והכתובות של בני המשפחה הקרובים ביותר:
 הוריה המנוחים יצחק ומרים בראון שנפטרו לפני השואה;
 בעלה של המנוחה מרדכי בראון שנפטר בשנת 1937;
 ילדיה המנוחים יוסף דוד בראון ודודצי בבי בראון, שנספו
 בשואה במחנה אושוויץ; בנה המנוח משה בראון ניצל
 בשואה ועלה לארץ, הוא התגורר ברחי אלקלעי 5, תל

 אביב, היה רווק במותו ונפטר בתאריך 3.7.2003.

 2. יוסף דוד בראון

 הנספה נולד בציכוסלובקיה. מקום מגוריו הרגיל היה
 במונקץ. מחנה הריכוז אושוויץ היה המקום האחרון שבו
 היה הנספה לפני מותו. הנספה היה אזרח ציכוסלובקיה.
 הנספה היה קטין במותו. המועד האחרון שבו נראה הנספה

 בחיים היה בשנת 1944 במחנה הריכוז אושוויץ.

 השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר: אביו
 המנוח מרדכי בראון נפטר בשנת 1937; אמו המנוחה לאה
 בראון נספתה בשואה במחנה אושוויץ; אחותו המנוחה
 דודצי בבי בראון, נספתה בשואה במחנה אושוויץ; אחיו
 המנוח משה בראון ניצל בשואה ועלה לארץ, הוא התגורר
 ברחי אלקלעי 5, תל אביב, היה רווק במותו ונפטר בתאריך

.3.7.2003 

 3. דודצי בבי בראון

 הנספית נולדה בציכוסלובקיה. מקום מגוריה הרגיל היה
 במונקץ. מחנה הריכוז אושוויץ היה המקום האחרון

 (ו בפברואר 2006), בתיק בד״א 75/04, החליט להטיל על עורך
 דין זאהי אסבנדר, ת״ז וו0525748, רישיון מסי 2864ו, עונש של
 הוצאה מן הלשבה מתחילת השעייתו הזמנית ביום אי באדר

 התשס״ו (ו במרס 2006).

 י״ג באדר התשס״ו (13 במרס 2006)
 (חמ 94—3)

 זמירה גולדנר
 סגן ראש לשכת עורכי הדין

 הודעה בדבר הוצאת חבר מן הלשבה

 לפי חוק לשבת עורבי הדין, התשב״א-ו96ו

 אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו־72 לחוק
, בי בית הדין המשמעתי  לשבת עורבי הדין, התשב״א-ו96וו
 המחוזי של לשבת עורבי הדין בתל אביב, בשבתו ביום י״א
 בבסלו התשס״ו (2ו בדצמבר 2005), בתיק בד״מ 09/05ו, החליט
 להטיל על עורך דין דן בקר, ת״ז 9ו229723, רישיון מסי 6323ו,
 עונש של הוצאה מן הלשבה מיום ב״ד בשבט התשס״ו (22

 בפברואר 2006).

 וי באדר התשס״ו (6 במרס 2006)
 (חמ 94—3)

 זמירה גולדנר
 סגן ראש לשכת עורכי הדין

 1 ס״ח התשכ״א, עמי 178; התש״ם, עמי 110.

 הודעה בדבר השעיית חבר

 לפי חוק לשבת עורבי הדין, התשב״א-ו96ו

 אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו־72 לחוק
, בי בית הדין המשמעתי  לשבת עורבי הדין, התשב״א-ו96וו
 המחוזי של לשבת עורבי הדין בחיפה, בשבתו ביום י״ט בטבת
 התשס״ו (9ו בינואר 2006), בתיק בד״מ 64/05, החליט להטיל
 על עורך דין רשיד עותמאן, ת״ז 5ו234297, רישיון מסי 24776,
 עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריבת הדין לתקופה של

 חודשיים.

 תוקף ההשעיה מיום יי באדר התשס״ו (0ו במרס 2006) ועד
 יום י״א באייר התשס״ו (9 במאי 2006).

 י״ג באדר התשס״ו (13 במרס 2006)
 (חמ 94—3)

 זמירה גולדנר
 סגן ראש לשכת עורכי הדין

 1 ס״ח התשכ״א, עמי 178; התש״ם, עמי 110.

 הודעה בדבר השעיית חבר

 לפי חוק לשבת עורבי הדין, התשב״א-ו96ו

 אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו־72 לחוק
, בי בית הדין המשמעתי  לשבת עורבי הדין, התשב״א-ו96וו
 המחוזי של לשבת עורבי הדין בחיפה, בשבתו ביום י״א בטבת
 התשס״ו (וו בינואר 2006), בתיק בד״מ 70/02, החליט להטיל על
 עורך דין יוסף מידיאן, ת״ז 59374348, רישיון מסי 6ו90ו, עונש
 של השעיה מעיסוק במקצוע עריבת הדין לתקופה של שנים
 עשר חודשים (מהם תנובה תקופת השעיה של שישה חודשים

 שאותה ריצה).

 1 ס״ח התשכ״א, עמי 178; התש״ם, עמי 110.
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 המשפט, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו,
 או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או
 ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
 ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית

 המשפט החלטה כטוב בעיניו.

 שרית ארבילי

 מזכירת בית המשפט

 בבית המשפט לעניני משפחה ברמת גן

 ת״ע 100325/03

 בענין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח—1978,

 ובענין: הצהרת מותו של נספה שנות השואה יגנצי
 קבשנייבסקי,

 והמבקש: מיכאל קופרשטיין, ת״ז 14539183, מרחי חיים
 לסקוב 37, חולון.

 הודעה

 להווי ידוע כי המבקש הנ״ל פנה אל בית המשפט לעניני
 משפחה ברמת גן, בבקשה להצהיר על מותו של הנספה הנ״ל

 שנספה בשואה.

 וזה תיאורו של הנספה הנ״ל לפי הצהרת המבקש:

 תאריך לידתו: 5.11.1939.

 המקום הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין בחיים:
 גטו קרקרוב, היה כבן שנה וחצי.

 השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר: המבקש,
 מרחי חיים לסקוב 37, חולון; משה למפרט, ת״ז 14539183;
 מיכל טינוביץ, ת״ז 012274593, מרחי ציון אשר 5, גני דן,

 חיפה.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנספה הנ״ל, מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
 קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם
 מעוניין, הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
 המשפט, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו,
 או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או
 ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
 ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית

 המשפט החלטה כטוב בעיניו.

 הדס וקנין

 מזכירת בית המשפט

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 574/05ו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק עמותת הפועל טירה, ע״ר ו-ו58-02407,

 והמבקשים: אבי פלטשר, ת״ז 29629649, רועי ברנשטיין,
 ת״ז 036257723, רונן שוויג, ת״ז 46284ו024, אפי צפריר, ת״ז
 33656984, גיא עגייב, ת״ז ו04053904, רמי נאסר, ת״ז 42345744,
 ואגבאריה בהאלדין פארוק, ת״ז ו06047067, ע״י ב״ב עו״ד שי
 אליאס ממשרד עו״ד דן חי, ברוטפלד ושותי, מרחי יגאל אלון 65,

 מגדלי טויוטה, מגדל 4, תל אביב 67443.

 ילקוט הפרסומים 5512, אי בניסן התשס״ו, 30.3.2006

 שבו היתה הנספית לפני מותה; הנספית היתה אזרחית
 ציכוסלובקיה; הנספית היתה קטינה במותה; המועד
 האחרון שבו נראתה הנספית בחיים היה בשנת 1944,

 במחנה הריכוז אושוויץ.

 השמות והכתובות של בני משפחתה הקרובים ביותר:
 אביה המנוח מרדכי בראון שנפטר בשנת 1937; אימה
 המנוחה לאה בראון שנספתה בשואה במחנה אושוויץ;
 אחיה המנוח יוסף דוד בראון שנספה בשואה במחנה
 אושוויץ; אחיה המנוח משה בראון ניצל בשואה ועלה
 לארץ, הוא התגורר ברחי אלקלעי 5, תל אביב, היה רווק

 במותו ונפטר בתאריך 3.7.2003.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל, מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
 קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם
 מעוניין, הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
 המשפט, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו,
 או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או
 ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
 ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית

 המשפט החלטה כטוב בעיניו.

 שרית ארבילי

 מזכירת בית המשפט

 בבית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל-אביב-יפו

 ת״ע 101550/06

 בענין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח—1978,

 ובענין: הצהרת מותו של הנעדר ישעיהו אמנון, ת״ז
,057984171 

 והמבקשת: אתי ישעיהו, ת״ז 059193912, רחי קיש 35, פתח
 תקוה.

 הודעה

 להווי ידוע כי המבקשת הנ״ל פנה אל בית המשפט לעניני
 משפחה למחוזות תל אביב והמרכז, בבקשה להצהיר על מותו

 של הנעדר הנ״ל, שנעלם ומשערים שהוא מת.

 וזה תיאורו של הנעדר הנ״ל לפי הצהרת המבקשת:

 מקום הלידה ושנת הלידה: פתח תקוה, בשנת 1963.

 מקום מגוריו הרגיל: רחי קיש 35, פתח תקוה.

 מקום מגוריו הידוע האחרון: אריאל.

 אזרחותו: ישראלית.

 התעסקותו: עבודות שיפוצים.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנעדר עדיין בחיים
 והמקום שבו נמצא אז: 20.12.1989, ברחי קיש, פתח תקוה.

 השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר: 1)
 המבקשת, שהיתה נשואה לו בעת שנעלם, רחי קיש 35,
 פתח תקוה; 2) אחיו, ירחמיאל ישעיהו, מרחי הזמיר 23,
 רעננה; 3) אחותו, כרמלה ישעיהו, מרחי בכור שטרית 9/3,
 פתח תקוה; 4) אחיו, ארז ישעיהו, מרחי ימית 5/2, אריאל;

 5) אחיו, ירון ישעיהו, מרחי קיש 35, פתח תקוה.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל, מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
 קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם
 מעוניין, הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
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 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 9.6.2006ו
 בשעה 8.30.

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

 שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 2.6.2006ו,

 בשעה 3.00ו.

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

 אריאל פופר, עו״ד

 בא בוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 76/06וו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת דניר(2000) עבודות בנין ושיש בע״מ, ח״פ
 297382-7-ו5,

 והמבקשת: ליליאנה ליבוביץ, ע״י ב״ב עו״ד גולן גדליה
 ו/או שלומי בוזגלו, מרחי מוסינזון 2, תל אביב 62965, טלי

 03-5444460, פקסי 03-5469560.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 8.2.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזברת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 4.5.2006 בשעה 8.30.

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

 שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימים

 לפני מועד הדיון בבקשה.

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

 גולן גדליה, עו״ד

 בא בוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 6/06ו2ו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת אי.אם.אם סובנות לביטוח(998ו)(בפירוק
 זמני), ח״פ 265542-4-ו5, הידועה גם בשמה המסחרי ״הבי

 הישיר״,

 והמבקשים: 253 עובדי החברה, ע״י ב״ב אהוד פורת ו/או
 שלום אהרון ואחרים, ממגדל היהלום, קומה ו3, רחי זיבוטינסקי

 3א, רמת גן 52520.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 9.2.2006ו הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזברת לעיל, ובי

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 30.5.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזברת לעיל,
 ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 6.5.2006ו בשעה 8.30.

 בל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי להופיע בשעת
 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30

 ביום 9.5.2006.

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

 שי אליאס, עו״ד
 בא בוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 49/06וו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת ארל״פ תעשיות ומסחר(980ו) בע״מ, ח״פ
 ו-085694-ו5,

 והמבקש: בוריס פרוג, ע״י ב״ב עו״ד גיא קונפורטי, מרחי
 ויצמן 47, בפר סבא ו4435.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 5.2.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזברת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 27.4.2006 בשעה 8.30.

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

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 20.4.2006.

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

 גיא קונפורטי, עו״ד
 בא בוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 56/06וו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת נשר צילומי אוויר ויישומים גיאוגרפיים
 בע״מ, ח״פ 288745-6-ו5

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״ב ממשרד עו״ד אריאל
 פופר, רחי הבונים 2, רמת גן 52522, טלי 789ו03-575, פקסי

 768ו03-585.

 נמסרת בזה הודעה, בי הוגשה בקשה לבית המשפט
 המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזברת לעיל, ובי בקשת
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 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי להופיע בשעת
 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30ו

 ביום 3.5.2006.

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

 אדם עמרני, עו״ד
 בא בוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 265/06ו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת ברקת ארועים ואולמות 2005 בע״מ, ח״פ
 364253-8-ו5, משדי המגינים 42, חיפה 33262,

 והמבקשים: ערן בהן, ת״ז 062857966, ואחרים, ע״י ב״ב
 עו״ד יצחק עזרא, מרחי איבילוב וו, פתח תקוה ו4946, טלי

 03-9307632, פקסי 30560ו03-9.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 3.2006.ו הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזברת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 8.6.2006ו בשעה 8.30.

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

 שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

 6.2006.וו.

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

 עזרא יצחק, עו״ד

 בא בוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 8/05ו9

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת עד תל נבסים בע״מ, ח״פ 5499-8ו2-ו5,

 והמבקשים: נסראל א־דין אגרא ואחרים, ע״י ב״ב עו״ד
 שלומית שרייבר, מרחי מוריה 83, ת״ד ו792, חיפה.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 2005.וו.9 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזברת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 27.4.2006 בשעה 0ו.9.

 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי להופיע בשעת

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 0.5.2006ו בשעה 8.30.

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

 שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 3.00ו

 ביום 25.4.2006.

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

 שלום אהרון, עו״ד

 בא בוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 06/ו22ו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת רזמוביץ נופש והדרבה בע״מ,

 והמבקשת: המועצה האזורית עמק חפר, ע״י ב״ב עו״ד ורד
 שר (אוברקליד), מרחי החלוצים 6, נתניה.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 9.2.2006ו הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזברת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 5.2006.וו בשעה 8.30.

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

 שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 2.00ו

 ביום 9.5.2006.

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

 ורד שר(אוברקליד), עו״ד
 באת בוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 229/06ו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת דואק נ.ח.א בע״מ, ח״פ 286096-6-ו5,
 מהשוק הסיטונאי ביתן 4וב, רחי החשמונאים, תל אביב וו670,

 והמבקשת: עדנה נחום, ת״ז 54378294, ע״י ב״ב עו״ד אדם
 עמרני, מרחי מלבי ישראל 8, ביבר רבין, תל אביב ו6495, טלי

 0ו03-69507, פקסי 0788ו03-69.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 9.2.2006ו הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזברת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 5.2006.וו בשעה 8.30.

2 ילקוט הפרסומים 5512, אי בניסן התשס״ו, 30.3.2006 4 2 2 



 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 6.00ו,

 ביום 29.5.2006.

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

 צבי מור, עו״ד
 בא בוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 06/ו25

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת מ. צפלר בע״מ,

 והמבקשת: גילה רותם, ע״י ב״ב עו״ד יפי פז-אורנשטיין,
 מרחי יגאל אלון 4וו, תל אביב 67443.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 27.2.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזברת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 7.6.2006 בשעה 9.00.

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

 שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 9.00,

 ביום 7.5.2006.

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

 יפי פז-אורנשטיין, עו״ד
 באת בוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 253/06

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת מ.ש.ב.א. מזון בע״מ, ח״פ 74620-8ו-ו5,

 והמבקש: סמיר עבד אלהאדי, ע״י ב״ב עו״ד נביל מטר,
 מרח׳ אחד העם 5ו, ת״ד 46333, חיפה 463ו3, טלי 04-8664259,

 פקס׳ 04-8620262.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 27.2.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזברת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 2.6.2006ו בשעה 9.00.

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

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 3.00ו, ביום

.5.6.2006 

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר
 שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 9.00,

 ביום 26.4.2006.

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

 שלומית שרייבר, עו״ד

 באת בוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 78/06ו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק עמותת מבבי חדרה, ע״ר 34-4וו58-03,

 והמבקש: ברוך סער, ת״ז 86ו029695,ע״י ב״ב עו״ד תומר
 אברהמי, מרחי טופז 3, קיסריה 38900.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 5.2.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזברת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 5.5.2006ו בשעה 9.00.

 בל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי להופיע בשעת
 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 2.00ו, ביום

 5.2006.ו.

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

 תומר אברהמי, עו״ד

 בא בוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 240/06

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת אל-גבסי מוטי חשמל בע״מ,

 והמבקשת: פ.ל.ה הנדסת תאורה בע״מ, ע״י עו״ד צבי
 מורג, מרחי דיזנגוף 30, תל אביב 64332, טלי 8ו03-52845, פקסי

 6ו03-62926.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 26.2.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזברת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 5.6.2006 בשעה 9.00.

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

 שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
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 הנ״ל תתבנס ביום 30.4.2006, בשעה 5.00ו, במשרד עו״ד דוד
 מלניק, שדי רוטשילד 57, קומה 2, תל אביב, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרק, המראה ביצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנבסי החברה, ובדי להחליט ביצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 שרגא בר, מפרק

 טנגו פרוייקטים תעשיתיים בע״מ

 (ח״פ 8-8ו3460-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתבנס ביום 5.2006.ו או 30 יום לאחר פרסום הודעה זו,
 לפי המאוחר מביניהם, בשעה 0.00ו, במשרד עו״ד שי הראל,
 רחי בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה ביצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנבסי החברה, ובדי

 להחליט ביצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 שי הראל, עו״ד
 בא בוח החברה

 קמינקו אחזקות בע״מ

 (ח״פ 73788-4ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתבנס ביום 6.5.2006ו, בשעה 0.00ו, במשרד רו״ח רבה
 קפילוטו ושותי, רחי לבונטין 2ו, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה ביצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנבסי
 החברה, ובדי להחליט ביצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 נסים רבה, רו״ח, מפרק

 הלר פסח ושות׳ בע״מ

-ו5)  (ח״פ ו-7ו045ו

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתבנס ביום 7.5.2006, או 30 יום לאחר פרסום הודעה זו,
 לפי המאוחר מביניהם, בשעה 0.00ו, במשרדה של החברה, רחי
 טביב 20, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 ביצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנבסי החברה, ובדי להחליט

 ביצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 פסח הלר, מפרק

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

 נביל מטר, עו״ד
 בא בוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 תיק אזרחי 6498/05

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת בית מ.א.נ - ביצוע עבודות בניה בע״מ,

 והמבקש: סולומון טרוגן, ת״ז 76ו308999, ע״י ב״ב עו״ד
 מריאנה לרנר-קליין, מרח׳ תל חי 39, ת״ד 980, בפר סבא 09ו44, טלי

 09-7667980, נייד 6ו054-76027.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 2.2005ו.ו2 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזברת
 לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 30.4.2006 בשעה 9.00.

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

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 2.00ו, ביום

.23.4.2006 

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

 מריאנה לרנר-קליין, עו״ד

 באת בוח המבקש

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

 עירית בר בע״מ

 (ח״פ 934-9ו25-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתבנס ביום 5.2006.ו, בשעה 5.00ו, במשרד עו״ד דוד
 מלניק, שדי רוטשילד 57, קומה 2, תל אביב, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרק, המראה ביצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנבסי החברה, ובדי להחליט ביצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 שרגא בר, מפרק

 אוליבר הפקות בע״מ

 (ח״פ 283895-4-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה סופית של החברה
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 מועדון ההנחות המרכזי בע״מ

 (ח״פ 259588-5-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתבנס ביום 5.6.2006ו, בשעה 7.00ו, אצל תנופה אפיקי
 תקשורת בע״מ, רחי הברזל 24, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה ביצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנבסי
 החברה, ובדי להחליט ביצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 יהודה יעקובוביץ, מפרק

 פטרוזיליה טריה בע״מ

 (ח״פ 290852-6-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתבנס ביום 30.4.2006, או 30 יום לאחר פרסום הודעה
 זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה 0.00ו, במשרדי החברה, שדי
 רוטשילד 47, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
 המראה ביצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנבסי החברה, ובדי

 להחליט ביצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 דברת דגן, רו״ח, מפרקת

 ד.ג.י.ה. יעוץ והשקעות בע״מ

 (ח״פ 247893-4-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתבנס ביום 22.5.2006, במשרדו של עו״ד אליהו ובר, דרך
 מנחם בגין 23, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה ביצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנבסי החברה, ובדי

 להחליט ביצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אברהם ובר, עו״ד

 בא בוח החברה

 אחזקות תיבר בע״מ

 (ח״פ 299439-3-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתבנס ביום 5.2006.ו3, בשעה 8.00ו, במשרד החברה, רחי
 קויפמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 ביצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנבסי החברה, ובדי להחליט

 ביצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ישראל ברק, מפרק

 י. ניצני שרותי ניהול וייעוץ בע״מ

 (ח״פ 274340-2-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתבנס ביום 28.4.2006, או 30 יום לאחר הודעה זו, לפי המאוחר
 מביניהם, בשעה 00.וו, במשרדי המפרקת, רחי המנופים 8, בית
 אופק, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
 המראה ביצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנבסי החברה, ובדי

 להחליט ביצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 עדי לוי, עו״ד, מפרקת

 מכון היל״ל - הדרכה ויעוץ להורים ולילדים בע״מ

 (ח״פ 307637-2-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתבנס ביום 0.5.2006ו, בשעה 0.00ו, במשרדי המפרק, רחי
 מסריק ו, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 ביצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנבסי החברה, ובדי להחליט

 ביצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 רוני גולדברג, עו״ד, מפרק
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 תמה נאמנויות בע״מ

 (ח״פ 83-2ו53ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתבנס ביום 5.2006.ו3, בשעה 7.00ו, במשרד החברה, רחי
 קויפמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 ביצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנבסי החברה, ובדי להחליט

 ביצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ישראל ברק, מפרק

 תנופה גרפיקס בע״מ

 (ח״פ 57-5ו303-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתבנס ביום 5.6.2006ו, בשעה 7.00ו, אצל תנופה אפיקי
 תקשורת בע״מ, רחי הברזל 24, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה ביצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנבסי
 החברה, ובדי להחליט ביצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 יהודה יעקובוביץ, מפרק
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 ק.ד. חשבונאות 998ו בע״מ

 (ח״פ 6-ו25945-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתבנס ביום 6.2006.ו, בשעה 9.00, אצל רו״ח דוד קלאוזנר,
 דרך עבו 89א, קרית מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה ביצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנבסי החברה, ובדי

 להחליט ביצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אילן אביבי, רו״ח, מפרק

 כהן בועז וקיטי ניהול עסקים והשקעות בע״מ

 (ח״פ 76-8ו227-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתבנס ביום 30.4.2006, בשעה 2.00ו, במשרד המפרק, רחי פנחס
 חגין 3, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 ביצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנבסי החברה, ובדי להחליט

 ביצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 בועז כהן, מפרק

 רוברט ביליה את דרור חברה לבנין(993ו) בע״מ

 (ח״פ 83030-9ו-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן
 המנין של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 5.3.2006, התקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד חנה ביליה־
 הרשקוביץ, מרחי טופז 27, ת״ד 57ו4, קיסריה 38900, למפרקת

 החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 חנה ביליה-הרשקוביץ, עו״ד, מפרקת

 מנור סוכנויות בטוח בע״מ

 (ח״פ 073063-3-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 20.2.2006, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גיא הילר, מרחי

 בודנהיימר 38, תל אביב, טלי 03-6056655, למפרק החברה.

 ריאלטי ויזין ניהול בע״מ
 (ח״פ 51-365620-7)

 (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 22.5.2006, בשעה 10.00, אצל המפרק,

 גבריאל גולדין, רח׳ אירוסים 20, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 גבריאל גולדין, מפרק

 יעד 0ו5 בע״מ

 (ח״פ 51-365117-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 22.5.2006, בשעה 10.00, אצל המפרק,
 גבריאל גולדין, רח׳ אירוסים 20, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 גבריאל גולדין, מפרק

 חברה להשקעות של בנק יפת בע״מ

 (ח״פ 51-002372-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 7.5.2006, בשעה 10.00, אצל פולאר השקעות בע״מ,
 רח׳ הארבעה 21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ליזט שבתאי, מפרקת

 סקריפטינג סולושיונס בע״מ

 (ח״פ 51-289985-7)

 (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 30.5.2006, בשעה 17.00, במשרד עו״ד מיתר,
 ליקוורניק, גבע & לשם ברנדווין ושות׳, רח׳ אבא הלל סילבר 16,
 רמת גן 52506, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אסף הראל, עו״ד, מפרק
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 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 ישעיהו גבור, עו״ד, מפרק

 היוניד טכנולוגיות(ישראל) בע״מ

 (ח״פ 238496-8-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 5.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את גרי ברנקנופף, מרחי החומה

 2, רעננה, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 גרי ברנקנופף, מפרק

 סיגנל טורס רעננה (990ו) בע״מ

 (ח״פ 44634-6ו-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 6.3.2006, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד איתי גזית, ת״ז
 ו2ו23975, ממגדל סונול, דרך מנחם בגין 52, תל אביב 37ו67,

 למפרק החברה.

 איתי גזית, עו״ד, מפרק

 ה.פ. מידע עסקי בע״מ

 (ח״פ ו-35ו303-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 7.3.2006, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את הילה פורת, מרחי ברמל 60,

 רחובות, למפרקת החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 הילה פורת, עו״ד, מפרק
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 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 גיא הילר, עו״ד, מפרק

 ריקה תעשיות מזון בע״מ

 (ח״פ 51-330496-4)

 (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 המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 12.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד א׳ נוה, מרח׳ יגאל

 אלון 157, תל אביב, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אי נווה, עו״ד, מפרק

 טאבלה בע״מ

 (ח״פ 51-317388-0)

 (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 המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 28.2.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול לוי, ת״ז 055576441,

 מרח׳ כנרית 24, ת״ד 5537, קיסריה 38900, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 שאול לוי, מפרק

0ו בע״מ  בי.אי.טי ישראל ו

 (ח״פ 51-297868-5)

 (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 המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 26.2.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ישעיהו גבור, מרח׳

 החשמונאים 100, ת״ד 57472, תל אביב 61573, למפרק החברה.
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 טי.טי.אם. בע״מ

 (ח״פ 28280-8ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 8.3.2006, לאחר שבל

 החברים ויתרו על זבותם לקבל הודעה מוקדמת של ו2 ימים

 מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את

 יהושע ענתבי, ת״ז 007494644, מרחי הרצל 79, בפר סבא, למפרק

 החברה.

 יהושע ענתבי, מפרק

 עמית - אפרת אחזקות בע״מ

 (ח״פ 3534-4ו2-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 3.3.2006ו, לאחר שבל
 החברים ויתרו על זבותם לקבל הודעה מוקדמת של ו2 ימים
 מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
 עמרם אפרת, ת״ז 03450459, מרחי זרחי 56/7, ירושלים, למפרק

 החברה.

 עמרם אפרת, מפרק

 אלקת מערכות תקשורת (998ו) בע״מ

 (ח״פ 46-7ו262-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 8.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מנחם לבן, מרחי

 עמינדב 7ו, תל אביב, למפרק החברה.

 מנחם לבן, עו״ד, מפרק

 רבבות החזקות(998ו) בע״מ

 (ח״פ 32-9ו260-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 2.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד טל אטיאס, מרחי

 רוטשילד 55, ראשון לציון, טלי 03-9507467, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 טל אטיאס, עו״ד, מפרק

 ר. הלר תכשיטים בע״מ

 (ח״פ 344494-3-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 6.3.2006, התקבלה החלטה

 ילקוט הפרסומים 5512, אי בניסן התשס״ו, 30.3.2006 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל בן שמואל, ת״ז

 שידי בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפת נושים

 נמסרת בזה הודעה בי החברה הנ״ל קיבלה החלטה ביום
 2.2005ו.29 בענין פירוקה מרצון ובדבר זימון מחדש של אסיפת
 נושים. האסיפה תתבנס ביום 4.6.2006, בשעה 2.00ו, אצל עו״ד

 רן גזית, משדי רוטשילד 76, תל אביב.

 אלפרד קוונץ, מפרק

 א.ד. אל חשבונאות ויעוץ מס בע״מ

 (ח״פ 240962-4-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 3.3.2006ו, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלעזרה זיו, ת״ז 3ו567706,

 משדי הרצל ו, אשדוד, למפרקת החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אלעזרה זיו, מפרקת

 אפם ייצור ושווק מוצרי מתכת בע״מ

 (ח״פ 049768-8-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן
 המנין של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 8.3.2006, לאחר שבל
 החברים ויתרו על זבותם לקבל הודעה מוקדמת של ו2 ימים
 מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
 יהושע ענתבי, ת״ז 007494644, מרחי הרצל 79, בפר סבא, למפרק

 החברה.
 יהושע ענתבי, מפרק
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 39ו9ו0592, משדי רוטשילד 76-74, תל אביב, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 פנחס יניב, עו״ד, מפרק

 דומינה בע״מ

-ו5) ו ו  (ח״פ 878-8ו

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 3.2.2006ו, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את צדוק משה, אצל עו״ד יי

 סמואל ושותי, מרחי תובל 3ו, רמת גן, טלי 28000ו03-6, פקסי

 28800ו03-6, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 צדוק משה, מפרק

 גוט-נט בע״מ

 (ח״פ 287030-4-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 26.2.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתי אמסטרדם, מרחי זלמן

 שז״ר 4/6ו, נתניה, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 נתי אמסטרדם, מפרק

 אלום גלי תעשיות בע״מ

 (ח״פ 52375-5ו-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 8.3.2006, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מילי גואטה-וייס,

 7375056ו0, מרחי גדרה 4/5, ירושלים, טלי 02-5373734, למפרקת
 החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

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

 רחל בן שמואל, עו״ד, מפרקת

 בן שמואל - משרד עו״ד

 (ח״פ 7-3ו600ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 6.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל בן שמואל, ת״ז

 7375056ו0, מרחי גדרה 4/5, ירושלים, טלי 02-5373734, למפרקת

 החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 רחל בן שמואל, עו״ד, מפרקת

 שיפוצי יהלומי נתיבי רמלה בע״מ

 (ח״פ 97246-5ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 2.2005ו.8ו, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר בהן, ת״ז 03372733,

 מרחי עמיחי 0/2ו, רמלה, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יוסף כהן, מפרק

 אינפיניון טכנולוגיות פלאש בע״מ

 (ח״פ 308768-4-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 5.2.2006ו, התקבלה החלטה
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 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ניר דניאל, מפרק

 ברק גולדפסטס בע״מ

 (ח״פ ו-236688-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 6.3.2006ו, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר קרויטורו, ת״ז

 065225088, מרחי ברקת 6ו, ראשון לציון, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 מאיר קרויטורו, מפרק

 כרונוסקופ בע״מ

 (ח״פ 335665-9-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 2.3.2006ו, ולאחר שנחתמה
 הצהרת בושר פירעון על ידי בל הדירקטורים בחברה, התקבלו
 החלטות, תוך וויתר על הודעה מלאה מראש לפי סעיף 5וו(א)3
 לפקודה, בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו של עו״ד אבי
 לוטן, מרחי אבן גבירול 52, תל אביב, טלי 6555ו03-69, למפרק

 החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 אבי לוטן, עו״ד, מפרק

 גולד גלאס בע״מ

 (ח״פ 277354-0-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון

 ולמנות את יאיר גולד, מרחי הרותם 8ו, בפר יונה, למפרק

 החברה.

 חן זפט-פייגלין, עו״ד

 באת בוח החברה

ו, בית 11\1ס, ת״ד 65ו7ו, ראשון  ת״ז 2ו74ו0244, מרחי משה לוי ו
 לציון 75070, למפרקת החברה.

 מילי גואטה-וייס, עו״ד, מפרקת

 ה.ס.ד.י.ר. בע״מ

 (ח״פ 054698-9-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 5.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אליהו בלייר, ת״ז

 234ו6490, מרחי ריב״ל 22, תל אביב, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אליהו בלייר, עו״ד, מפרק

 אלן אוראל - עורך דין

 (ח״פ 328325-9-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 0.3.2006ו, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד זיו שפר, מבית ש.ק.ל.,

, תל אביב, למפרק החברה. ו ו  רחי ארלוזורוב ו
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 זיו שפר, עו״ד, מפרק

 דניאל ברטל בע״מ

 (ח״פ 0-5ו2234-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 22.2.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר דניאל, מרחי בלקינד 3,

 תל אביב 54ו62, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
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 טרמינל פרסום בשדות התעופה וברכבות בע״מ

 (ח״פ 52262-5ו-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 3.3.2006ו, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גדי סרן, מרח׳ היצירה

 3, רמת גן, למפרק החברה.

 גדי סרן, עו״ד, מפרק

 שלטאור בע״מ

 (ח״פ 6-ו04932-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 3.3.2006ו, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גדי סרן, מרח׳ היצירה

 3, רמת גן, למפרק החברה.

 גדי סרן, עו״ד, מפרק

 גלגלי זהב פרסום (996ו) בע״מ

 (ח״פ 0-9ו2393-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 3.3.2006ו, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גדי סרן, מרח׳ היצירה

 3, רמת גן, למפרק החברה.
 גדי סרן, עו״ד, מפרק

 מקסימדיה בע״מ

 (ח״פ 8-ו4509ו-ו5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 3.3.2006ו, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גדי סרן, מרח׳ היצירה

 3, רמת גן, למפרק החברה.

 גדי סרן, עו״ד, מפרק

 דרומה 5ו20 בע״מ

 (ח״פ 369423-2-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 דומלריבר(ישראל) בע״מ

 (ח״פ 309595-0-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 7.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד לימור חודיר, מרח׳

 ויצמן 4, תל אביב, למפרקת החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

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

 לימור חודיר, עו״ד, מפרקת

 פנרי סוכנויות בע״מ

 (ח״פ 249534-2-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 5.3.2006ו, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל ברבלק, מרח׳ האירוסים

 4, אבן יהודה, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 גיל ברבלק, מפרק

 המשמר סוכנויות 937ו בע״מ

 (ח״פ ו-000077-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 5.3.2006ו, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים ורדי, ת״ז 007049398,

 מרח׳ הס 20, ת״ד ו234, רחובות, למפרקת החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 מרים ורדי, מפרקת

 ילקוט הפרסומים 5512, אי בניסן התשס״ו, 30.3.2006 2431



 83448ו2ו0, ממשרד עו״ד חת שריד גרובר, רח׳ סעדיה גאון 25,
 תל אביב, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 אמיר גרובר, עו״ד, מפרק

 עדמור ש.א.ש סחר בע״מ

 (ח״פ 356825-3-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 2006.ו.5ו, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון אדיר, ת״ז

 4376362ו0, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 שמעון אדיר, מפרק

 וקנין-מיכאלי בנייה וייזום בע״מ

 (ח״פ 84-6ו355-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 2006.ו.5ו, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון אדיר, ת״ז

 4376362ו0, מרח׳ סנפיר 22/2, אשקלון, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 שמעון אדיר, מפרק

 אביעד - קרן לקידום הבריאות, החינוך והמדע

 (ע״ר 032255-0-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של העמותה הנ״ל, שהתבנסה ביום 4.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד חיים מן, מרח׳ יצחק

 שדה 7ו, תל אביב 67775, למפרק העמותה.

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 8.3.2006, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אורה מרגלית, מרח׳

ו, הרצליה, למפרקת החברה.  המנופים ו

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

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

 אורה מרגלית, עו״ד, מפרקת

 אלית שרותי הובלה בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ברח׳ רזיאל ו, אשקלון, התקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד ארביב, ת״ז

 053564597, מרח׳ חיים ויצמן 46, אשקלון, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 דוד ארביב, מפרק

 גיטרו ישראל בע״מ

-ו5)  (ח״פ 0-8ו5ו5ו

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 6.3.2006ו, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את גל עציוני, ת״ז 055506786,

 מרח׳ נורית 30, שוהם, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 גל עציוני, מפרק

 גרובר א.א. מהנדסים יועצים (999ו) בע״מ

 (ח״פ 42-0ו276-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 5.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אמיר גרובר, ת״ז
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 גיי.פי.אם. השקעות בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 28.2.2006, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עירית אבירם, מדרך

 מנחם בגין 23, תל אביב, למפרקת החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

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

 עירית אבירם, עו״ד, מפרקת

 אבן חוק בע״מ

 (ח״פ 300535-5-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 27.2.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח זאב סלומון, מרח׳

 ז׳בוטינסקי 7, רמת גן, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 זאב סלומון, רו״ח, מפרק

 אבן יח בע״מ

 (ח״פ 300540-5-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 27.2.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח זאב סלומון, מרח׳

 ז׳בוטינסקי 7, רמת גן, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 זאב סלומון, רו״ח, מפרק

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 חיים מן, עו״ד, מפרק

 פרומה יזום ונהול בע״מ

 (ח״פ 00-9ו84ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 3.2006.וו, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק יגר, ת״ז 2483360,

 מרח׳ שמעון בן צבי 47, גבעתיים, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 יצחק יגר, מפרק

 הילניום בע״מ

 (ח״פ ו-278800-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 8.8.2005ו, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ערן רוטמן, מרח׳

 לבונטין 8, תל אביב ווו65, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 ערן רוטמן, עו״ד, מפרק

 ל.י. גדרה פרוייקט הזית בע״מ

 (ח״פ 78-8ו249-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 9.3.2006ו, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מיבאל דותן, מרח׳

 רוטשילד 60, בפר סבא, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 מיכאל דותן, עו״ד, מפרק
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 ד.נ.ב. ספנות בע״מ

 (ח״פ ו-96965ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון

 ולמנות את רו״ח אורן יואל, ת״ז 026880666, מרח׳ בית שאן 9ו,

 חיפה, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 אורן יואל, רו״ח, מפרק

 רוני גולן החזקות בע״מ

ו286-ו5) ו ו  (ח״פ 3-

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 2006.ו.30, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני גולן, ת״ז 0ו0284008,

 מרח׳ פרישמן ו2, תל אביב, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 רוני גולן, מפרק

 אריאל נפחי החזקות בע״מ

 (ח״פ 09-7ו286-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 2006.ו.30, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל נפחי, ת״ז

 097ו286ו5, מרח׳ אבן גבירול 40, תל אביב, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 אריאל נפחי, מפרק

 אבן צח בע״מ

 (ח״פ 300543-9-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 27.2.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח זאב סלומון, מרח׳

 ז׳בוטינסקי 7, רמת גן, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 זאב סלומון, רו״ח, מפרק

 גוש ציוד - גוטקינד ובניו בע״מ

 (ח״פ 095007-4-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 4.3.2006ו, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד טל דגן, ממשרד

 עו״ד מי-דן ושות׳, מרח׳ קויפמן 4, בית שרבט, תל אביב 2ו680,

 למפרקת החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 טל דגן, עו״ד, מפרקת

 פלימסול בע״מ

 (ח״פ 4025-3וו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון

 ולמנות את רו״ח אורן יואל, ת״ז 026880666, מרח׳ בית שאן 9ו,

 חיפה, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 אורן יואל, רו״ח, מפרק
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 חני גבאי שיווק וטלמרקטינג בע״מ

 (ח״פ 327893-7-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 6.2.2006ו, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד איתן גבאי, משד׳ בן

 מימון 24, ירושלים ו9226, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 איתן גבאי, עו״ד, מפרק

 בית וגן באורנית בע״מ

 (ח״פ 309866-5-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 3.2006.ו, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מיטל אייזינגר, מרח׳

 היצירה 3, רמת גן, טל׳ 666ו3ו03-6, למפרקת החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 מיטל אייזינגר, עו״ד, מפרקת

 חופש ונופש לייף בע״מ

 (ח״פ 236234-4-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 3.2006.ו, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מיטל אייזינגר, מרח׳

 היצירה 3, רמת גן, טל׳ 666ו3ו03-6, למפרקת החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 מיטל אייזינגר, עו״ד, מפרקת

 מ.א.ר. מסחר וספנות בע״מ

-ו5) ו  (ח״פ 63-2ו4ו

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון

 ולמנות את אברהם נחמיאס, ת״ז ו05335672, מרח׳ יגאל אלון

 65, תל אביב, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 אברהם נחמיאס, מפרק

 קול קונטקטס בע״מ

 (ח״פ 304204-4-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 5.7.2004ו, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד איתן גבאי, משד׳ בן

 מימון 24, ירושלים ו9226, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 איתן גבאי, עו״ד, מפרק

 ד.ח. פסגות שיווק וטלמרקטינג בע״מ

 (ח״פ 327894-5-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 6.2.2006ו, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד איתן גבאי, משד׳ בן

 מימון 24, ירושלים ו9226, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 איתן גבאי, עו״ד, מפרק
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 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אפרת חיימי, עו״ד, מפרקת

 י. שביט החזקות בע״מ

 (ח״פ 66499-7ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 5.3.2006ו, לאחר שבל

 החברים ויתרו על זבותם לקבל הודעה מוקדמת של ו2 ימים

 מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את

 יעקב שביט, למפרק החברה.

 יעקב שביט, מפרק

 אתגרים גיוס ומיון עובדים וקידומם בע״מ

-ו5) ו ו  (ח״פ 658-4ו

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 6.3.2006ו, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אפרת בהן, מרח׳ לוי

 אשבול 80, תל אביב, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אפרת כהן, עו״ד, מפרקת

 סני מנפאואר אינטרנשיונל בע״מ

 (ח״פ 340064-8-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 2.2005ו.8, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רונן גרין, מרח׳ מרבוס

 3, רמלה, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 רונן גרין, עו״ד, מפרק

 דור עתיד בע״מ

-ו5) ו  (ח״פ 6-ו028ו

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 3.2006.ו, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יוגב ברוך, מרח׳

 היצירה 3, רמת גן, טל׳ 666ו3ו03-6, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 יוגב ברוך, עו״ד, מפרק

 א.י. מיליק עבודות צנרת בע״מ

 (ח״פ 4820-6ו2-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 8.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יוגב ברוך, מרח׳

 היצירה 3, רמת גן, טל׳ 666ו3ו03-6, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יוגב ברוך, עו״ד, מפרק

 יעדנט החזקות בע״מ

 (ח״פ 285506-5-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 2005.וו.24, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מישל אוחיון ו/או

 עו״ד אפרת חיימי, משד׳ רוטשילד 46, מגדל אלרוב, תל אביב,

 למפרקי החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקים הנ״ל.
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 אורכי בע״מ

 (ח״פ 238968-5-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 6.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עידו דינשטיין,

 ממשרד עו״ד וולובלסקי, דינשטיין ושות׳, רח׳ שנקר 4ו, הרצליה

 פיתוח, טל׳ 09-9589696, פקס׳ 09-9589695, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען הנ״ל, לידי עו״ד טל מיבאלי-אליהו.

 עידו דינשטיין, עו״ד, מפרק

 שיבסר בע״מ

 (ח״פ 276290-7-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 9.3.2006ו, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי אביקסיס, ת״ז

 5725302ו, מבפר עציון, גוש עציון 2ו909, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אלי אביקסיס, מפרק

 אנ.אי.אם.אס. (997ו) בע״מ

 (ח״פ 244306-0-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 3.3.2006ו, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גיל רון, ת״ז

 059744698, מרח׳ ויצמן 32, תל אביב ו6209, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 גיל רון, עו״ד, מפרק

 זאב רוזוב אחזקות בע״מ

 (ח״פ 238973-5-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 6.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עידו דינשטיין,

 ממשרד עו״ד וולובלסקי, דינשטיין ושות׳, רח׳ שנקר 4ו, הרצליה

 פיתוח, טל׳ 09-9589696, פקס׳ 09-9589695, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען הנ״ל, לידי עו״ד טל מיבאלי-אליהו.
 עידו דינשטיין, עו״ד, מפרק

 מוטי מטמון - שדותי גרד (2003) בע״מ

 (ח״פ 51-342393-9)

 (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
 המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 19.3.2006, התקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נורית מטמון, ת״ז

 022324271, מרח׳ שלמון 18/5, צור הדסה, למפרקת החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

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

 נורית מטמון, מפרקת

 סמבל בע״מ

 (ח״פ 238964-4-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 6.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עידו דינשטיין,

 ממשרד עו״ד וולובלסקי, דינשטיין ושות׳, רח׳ שנקר 4ו, הרצליה

 פיתוח, טל׳ 09-9589696, פקס׳ 09-9589695, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען הנ״ל, לידי עו״ד טל מיבאלי-אליהו.

 עידו דינשטיין, עו״ד, מפרק
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 א. קייזר אסושיאייטס בע״מ

 (ח״פ ו-8ו2628-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 20.3.2006, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם קייזר, ת״ז

 043604255, מרח׳ פרי מגדים 27, מבשרת ציון, למפרק החברה.

 אברהם קייזר, מפרק

 ח.ו. דאבל-יו השקעות בע״מ

 (ח״פ 363038-4-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק וכינוס אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
 ולמנות את חיים וולצר, אצל עו״ד מנחם גלמן, מרח׳ מנחת

 שלמה 8, פתח תקוה, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 במו בן, נמסרת הודעה בי אסיפה סופית למתן דוח על
 הליבי הפירוק והחלטה סופית על פירוק החברה תתבנס ביום
 7.2006.ו, בשעה 6.00ו, אצל עו״ד מנחם גלמן, רח׳ מנחת שלמה

 8, פתח תקוה.

 חיים וולצר, מפרק

 יואל אמיר - פיתוח וניהול קניין רוחני בע״מ

 (ח״פ 327200-5-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי באסיפה בללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתבנסה ביום 5.3.2006ו, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל נתן אמיר, מפרוטאה

 בבפר, בני דרור, למפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הובחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו באמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 יואל נתן אמיר, מפרק

 רחוב אפרים זקם 6 בע״מ

 (ח״פ 51-019599-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 17.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אריה אדלמן ו/או

 עו״ד יעקב קרקובר, מרח׳ ביל״ו 17, רחובות, למפרקי החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקים הנ״ל.

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

 אריה אדלמן, עו״ד, מפרק

 אינטר - קון, קליפורניה םפיריטם בע״מ

 (ח״פ 51-213247-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן
 המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 20.3.2006, התקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדוארד עינת, ת״ז

 047538418, מרח׳ הרצל 67, פתח תקוה, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אדוארד עינת, מפרק

 נאמנבל בע״מ

 (ח״פ 51-185290-7)

 (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 המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 19.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דורון ערוסי, ממשרד

 ברוכשטיין, בירו, ורטהיים, רייף ושות׳, רח׳ נחלת בנימין 75, תל

 אביב 61014, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 דורון ערוםי, עו״ד, מפרק
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