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המומלץ המינימלי התעריף עדכון בדבר הודעה
התש"ס-2000 המומלץ), הדין (התעריף המינימלי עורכי לשכת כללי לפי

12000 התש"ס-  המומלץ), המינימלי (התעריף הדין עורכי לשכת לכללי  3 סעיף לפי סמכותי בתוקף  מודיעה  אני
להלן: כמפורט התוספת לכללים של מעודכן נוסח על בזה הודעה ניתנת הכללים), - (להלן

"תוספת
 (סעיף 1)

השירות
המומלץ המינימלי השכר

חדשים) בשקלים או (באחוזים

משפט1. בית (כולל דרגותיהם כל על משפט לבתי כספיות תביעות
אחרים) וטריבונלים מחוזי משפט בית שלום,

-א. - ש"ח) (להלן בשקלים חדשים תביעות כספיות

ש"ח(1) 21,810 מ–680 עד פחות ולא התביעה מסכום 15%
ש"ח

ש"ח(2) על 88,670 עולה ואינה 21,810 ש"ח על פחותעולה לא אך התביעה מסכום 10% 
ש"ח מ–3,280

ש"ח(3) 88,670 על מיתרת עולה  4% ועוד  ש"ח מ–88,670  10%
התביעה סכום

ש"ח(4) 871,320 על והלקוח,עולה הדין עורך בין למוסכם בהתאם
ש"ח פחות מ–40,820 אך לא

בענינים כאמורב. 530 ש"ח ישיבה נוספת

בתוצאות המשפט2. תלוי ששכרן אזרחיות ותביעות תביעות נזיקין
חוק לפי למעט תביעות מחוזי) משפט שלום ובבית משפט (בבית

התשל"ה-21975 דרכים, תאונות לנפגעי פיצויים

-א. תביעות

ש"ח(1) 133,340 גמלה עד ניכוי לאחר הנפסק 15% מהסכום
לביטוח לאומי שמשלם המוסד

ש"ח(2) על 333,350 עולה ואינו 133,340 ש"ח על גמלה עולה ניכוי לאחר שנפסק 12.5% מהסכום
לביטוח לאומי שמשלם המוסד

ש"ח(3) 333,350 על גמלה עולה ניכוי לאחר שנפסק 10% מהסכום
לביטוח לאומי שמשלם המוסד

בענינים כאמורב. ש"חישיבה נוספת 530

משפט לתעבורה,3. בבית משפט מקומי, בבית משפט השלום, בבית
אחרים ובטריבונלים למשפחה משפט בבית

אזרחיים:א. ענינים

לגבי נכסי(1) יד, לסילוק או לפינוי חזקה, תביעה להחזרת
פנוי הנכס כשהוא שווי ניידי, לפי דלא

ש"ח מ–4,430 פחות ולא הנכס מערך 2%

לפי שווי(2) - במקרקעין שיתוף תביעה לפירוק
פנויים כשהם המקרקעין

במקרקעין  הלקוח של חלקו משווי  3%
ש"ח מ–4,430 פחות ולא שווים לפי

עשה(3) צו או מניעה לצו הצהרתי, דין לפסק כספיתתביעה תביעה כמו

בכסף(4) להערכה ניתן אינו שנושאה ש"חתביעה 4,430

__________
.1101 עמ' התשס"ו, י"פ ;249 עמ' התשס"ו, ק"ת ;1208 עמ' התשס"ג, ;2558 עמ' התש"ס, 1  י"פ

.234 עמ' התשל"ה, 2  ס"ח



22.4.2007 התשס"ז, באייר ד' ,5653 הפרסומים 2403ילקוט

השירות
המומלץ המינימלי השכר

חדשים) בשקלים או (באחוזים

חודשית(5) לקצבה התביעהתביעה סכום כאשר כספית, תביעה כמו
הקצבה חישוב השכר יהיה סכום לצורך
שנים) (ארבע 48 כפול הנפסק החודשית

זמניים(6) לצווים 1,520 ש"ח בקשות

ש"חבקשות ביניים אחרות(7) 520

גיל* (8) לקביעת ש"חבקשה 520

הנ"ל(9) מהענינים אחד בכל נוספת ש"חישיבה 520

פליליים:ב. ענינים

בחטא(1) ש"חאישום 950

אחרת(2) בעוון או בעבירה ש"חאישום 1,320

מוות(3) גרימת של בעבירה ש"חאישום 4,430

בלבד(4) לעונש ש"חטיעון 2,210

בערבות(5) ש"חשחרור 520

הנ"ל(6) מהענינים אחד בכל נוספת ש"חישיבה 360

המחוזי:4. המשפט בבית

אזרחיים:א. ענינים

אך ערעור אזרחי(1) הראשונה שבערכאה מהשכר  50%
ש"ח לא פחות מ–4,430

ש"חישיבה נוספת(2) 530

(3)- של בורר פסק

התנגדות(א) בלי לאישור, אילו בקשה כספית תביעה  בגין  מהשכר  1/3
הפסק נושא בענין הוגשה

בהתנגדות(ב) לאישור, הנ"לבקשה מהשכר 2/3

לביטול(ג) הנ"לבקשה מהשכר 2/3

המחוזי המשפט בבית נוספת ש"חישיבה 530

מנהל(4) מינוי או לצו ירושה צוואה, או קיום לצו בקשה
אלה**:  של משולבת בקשה או עיזבון,

התנגדות(א) פחותבלי לא אך העיזבון, מערך 1.5% 
ש"ח מ–3,010

בתוספתבהתנגדות  (ב) (א), משנה בפסקת הקבוע השכר
25%

לעיל(ג) המפורטים מהענינים בענין נוספת ש"חישיבה 530

אימוץ***: (5) או אפוטרופסות

או למינוי אפוטרופוס בלי   (א) בקשה לאימוץ
התנגדות

ש"ח 3,010

בהתנגדות   (ב) כאמור, בתוספתבקשה (א), משנה בפסקת האמור השכר
25%

__________

משפחה. לעניני משפט בבית *     כיום

הענין. לפי לעניני משפחה משפט בבית או לעניני ירושה ברשם **     כיום

משפחה. לעניני משפט בבית ***  כיום
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השירות
המומלץ המינימלי השכר

חדשים) בשקלים או (באחוזים

המשפטית(ג) הכשרות חוק לפי אחרת בקשה כל
פי חוק או על  התשכ"ב-31962, והאפוטרופסות,

האימוץ, התשמ"א-41981

ש"ח 1,520

הנ"ל מהענינים אחד בכל נוספת ש"חישיבה 530

לעילמזונות***(6) כספיות תביעות בפרק כמפורט

חישוב לצורך  התביעה סכום  הערה:
הנפסק המזונות סכום הוא השכר

אחת שנה של לתקופה בתביעה

לרבות(7) והיטלים, ארנונות מסים, - הכנסה מס ערעור
שופט שבראשה אחרת ועדה כל לפני עררים

אך  במחלוקת השנוי המס מסכום  7.5%
ש"ח לא פחות מ–1,250

חברה(8) רגל, פירוק פשיטת

בהליכים   (א) למעט הבקשה, שלבי בכל נושה ייצוג
המפרק או הנאמן נגד

שנגבה מהסכום ועוד 7.5% 4,430 ש"ח

או חברה שפירוקה מבוקש   (ב) תביעות ייצוג חייב מסכום  2.5% ועוד  ש"ח  4,430

החוב

זה(ג) בענין נוספת ש"חישיבה 530

פליליים:ב. ענינים

פליליים(1) ש"חמשפטים 2,630

ערעורים פליליים(2)

הדין   (א) על פסק ש"חערעור 1,380

בלבד   (ב) הדין גזר על ש"חערעור 850

הנ"ל מהענינים אחד בכל נוספת ש"חישיבה 680

מינהליים:ג. ענינים

משפט כבית בשבתו המחוזי המשפט לבית עתירה (1)
מינהליים לענינים

ש"ח 6,290

נוספת ישיבה ש"ח(2) 530

העליון:5. המשפט בבית

אזרחי(1) הערכאה ערעור לגבי הקבוע  מהשכר  50%

ש"ח מ–5,880 פחות לא אך הראשונה,

(2)- פלילי ערעור

הדין(א) על פסק ש"חערעור 5,880

בלבד(ב) הדין גזר על ש"חערעור 2,940

הופכת(ג) אשר ערעור  לרשות בקשה למעט  בקשה,
לשמיעת הערעור

ש"ח 2,940

הערעור(3) לשמיעת הופכת אשר ערעור לרשות ו–(ב)בקשה (2)(א) בפסקה כמפורט

הנ"ל מהענינים אחד בכל נוספת ש"חישיבה 1,160

__________
משפחה. לעניני משפט בבית ***   כיום

.120 עמ' התשכ"ב, 3     ס"ח

.293 עמ' התשמ"א, 4     ס"ח
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השירות
המומלץ המינימלי השכר

חדשים) בשקלים או (באחוזים

(4)- לצדק הגבוה המשפט בבית

לחוק–יסוד:(א) 15(ד)(1) סעיף לפי  שחרור צו בענין 
השפיטה5

ש"ח 2,940

בפסקת(ב) כאמור שחרור, צו בענין למעט אחר, ענין בכל
(א) משנה

ש"ח 8,380

לעבודה:6. הדין בבית

משפטתביעה כספית(1) בבתי כספיות בתביעות כמו

בכסף(2) להערכה ניתנת שאיננה 3א(4)תביעה סעיף כמו

העליוןערעור לבית הדין הארצי(3) המשפט לבית ערעור כמו

לשכירות:7. הדין בבית

מגורים(1) דירת בעבור שכירות דמי לפסוק ועוד 170 בקשה אחד בת חדר לדירה 360 ש"ח
מחדר יותר בת בדירה חדר לכל ש"ח

אחד

עסק(2) בית בעבור שכירות דמי לפסוק חודשבקשה של שכירות לדמי  השווה סכום
לא אך  התשלום, בבקשת כנדרש אחד 

ש"ח מ–360 פחות

הגנת(3) ה' לחוק פרק ב' חלק לפי מסוים לפסוק סכום בקשה
או לדמי מפתח לפי התשל"ב-61972, משולב], [נוסח הדייר

האמור לחוק ג' חלק

אזרחיים בענינים תביעות לגבי כמפורט
אך לפי הענין, הכל (1) או (2), פסקה לפי

ש"ח לא פחות מ–410

(1) בפסקאות המפורטים מהענינים בענין נוספת ישיבה
(3) עד

ש"ח 350

רבני:8. דין בבית

התנגדות(1) בלי נישואין ש"חהיתר 900

התנגדות(2) בו שיש נישואין ש"חהיתר 1,770

נישואין(3) ש"חאישור 630

בית(4) לשלום ש"חתביעה 900

ומספק)(5) גט מאירוסין בהסכמה (לרבות גט ש"חסידור 900

ומספק)(6) מאירוסין גט (לרבות הסכמה בלי לגט ש"חתביעה 2,230

התנגדות(7) ילדים בלי ש"חהחזקת 900

התנגדות(8) בה שיש ילדים ש"חהחזקת 2,110

הגט)(9) בפסק הכללתו (לצורך הצדדים בין חוזה הסכומיםעריכת בניכוי חוזה  עריכת כשכר
(7) או (8) ,(6) ,(5) פסקאות לפי שנתקבלו

ש"ח מ–1,740 פחות הענין, אך לא לפי

לעניני(10) המשפט לבית גם  להגישה  שמותר תביעה
ירושה לעניני לרשם או משפחה,

4 בסעיף ענין לאותו שנקבע השכר

לסעיףהקדשות(11) בהתאם ההקדש נכסי שווי לפי
חוזים לעריכת המתייחס (1)11

רווקות(12) ש"חאישור 710

העניןהפרדה(13) לפי (5) או (6), בפסקאות כמפורט

__________

.78 עמ' התשמ"ד, 5     ס"ח

.176 עמ' התשל"ב, 6     ס"ח
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השירות
המומלץ המינימלי השכר

חדשים) בשקלים או (באחוזים

לעיל ערעורים(14) הענינים לפי הנקוב מהשכר  50%
מ–670  פחות לא אך הראשונה, בערכאה

ש"ח

(15)(1) בפסקאות המפורטים מהענינים בענין נוספת ישיבה
(14) עד

ש"ח 350

לפועל:9. הוצאה

-א. משכונים ומשכנתאות מימוש פסקי דין, ביצוע

(1)- הגשה לביצוע בעד

הביצוע(א) בבקשת הכלול החוב כשסכום
ש"ח 221,640 הוא עד

אך  הביצוע בבקשת הכלול 5% מהסכום
ש"ח לא פחות מ–320

הביצוע(ב) בבקשת הכלול החוב כשסכום
על  אך אינו עולה 221,640 ש"ח, על עולה

ש"ח 443,370

אך  הביצוע בבקשת הכלול 4% מהסכום
ש"ח לא פחות מ–11,040

הביצוע(ג) בבקשת הכלול החוב כשסכום
ש"ח 443,370 על עולה

אך  הביצוע בבקשת הכלול 3% מהסכום
ש"ח לא פחות מ–17,700

לפועל(א)(2) ההוצאה תיק ניהול הנדרשבעד הסכום מלוא את החייב שילם לא
באזהרה, הקבועה התקופה בתוך ממנו
בשיעורים טרחה שכר בתיק לחוב ייתוסף
מהחוב שייחשבו (1) בפסקה הקבועים 
שכר שיעור הוספת ביום  הקיים הפסוק
החוב - פסוק" זה,  "חוב לענין זה; טרחה
ריבית הצמדה, הפרשי לרבות בתיק,
לרבות החייב בהם שנתחייב והוצאות
התיק בפתיחת שהיתוסף הטרחה שכר

(1) פסקה לפי

בכך(ב) מותנה (א), משנה בפסקת האמור
לאחר נוספים  הליכים נקט הדין שעורך 
בה הקבוע המועד ותום האזהרה מסירת

-ב. שטרות ביצוע

ההוצאה(1) בלשכת לביצוע  השטר  הגשת בעד
לפועל

המשפט, בבית כספית בתביעה כמו
למעט בשניים אלה:

לא עלתה(1) השטרות במקרה שקרן
השכר  יהיה - 340 ש"ח של סך על

ש"ח 110

לא עלתה(2) השטרות במקרה שקרן
יהיה  - ש"ח  8,930 של סך על

ש"ח 230 השכר

לפועל(א)(2) הוצאה תיק ניהול ממנובעד הנדרש הסכום את החייב שילם לא
ייתוסף באזהרה, הקבועה התקופה בתוך

שכר טרחה בשיעורים אלה: לחוב בתיק

ש"ח(1) 221,640 הפסוק עד השטרות היה החוב קרן אם אולם הפסוק, 10% מהחוב
1,230 ש"ח  סך בפתיחת התיק לא עלתה על

ש"ח 410 של סכום הטרחה לשכר ייתוסף
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השירות
המומלץ המינימלי השכר

חדשים) בשקלים או (באחוזים

221,640 ש"ח (2) על סך הפסוק עלה החוב
ש"ח 444,260 על עלה לא אך

מ–22,210  פחות לא הפסוק, אך מהחוב 8%
ש"ח

(3) 444,260 סך על  הפסוק החוב עלה 
ש"ח

מ–35,480  פחות לא הפסוק, אך מהחוב 6%
ש"ח

בתיק, החוב - הפסוק"  "החוב זו  משנה בפסקת
לרבות הטרחה, בשכר התיק חויב שבו למועד
בהם שנתחייב והוצאות,  ריבית הצמדה,  הפרשי
בפתיחת שהיתוסף הטרחה שכר ולרבות החייב

(1) פסקה לפי התיק

בכך(ב) מותנה (א) משנה בפסקת האמור
לאחר נוספים  הליכים נקט הדין שעורך 

בה הקבוע המועד ותום האזהרה מסירת

אוג. לפינוי חזקה, להחזרת דין  פסקי של לפועל הוצאה
ניידי נכס דלא יד לגבי לסילוק

קטן בסעיף כמפורט הטרחה שכר מחצית
מ–460  פחות לא  אך לעיל, (ג) עד  א(1)(א)
שכר חישוב לענין הכולל החוב (סכום ש"ח
כשהם המקרקעין של שווים יהא הטרחה,

פנויים)

מזונותד. דין בעניני פסק בסעיףביצוע המפורטים בשיעורים טרחה שכר
כל בגין הענין, לפי לעיל, (ג) עד א(1)(א) קטן

כלשהו שלגביו ננקט הליך חוב

בוררות:10.

בוררא. ייצוג לפני בבתי שכר אזרחיים בענינים מהשכר  75%
ש"ח מ–960 פחות לא אך המשפט,

הבוררב. שעותשכר עד 3 לישיבה, 960 ש"ח

המשפט:11. לבית מחוץ שירות

עריכת חוזים:(1)

ש"ח(א) 66,700 על עולה אינו החוזה נושא ש"חשווי מ–550 פחות לא אך מהשווי, 2%

אינו (ב) אך 66,700 ש"ח על עולה החוזה נושא שווי
ש"ח 265,100 על עולה

מ–66,700 הש"ח הראשונים; ועוד 1.5%  2%
ש"ח 66,700 על העולה הסכום מיתרת

אינו (ג) אך 265,100 ש"ח על עולה החוזה נושא שווי
ש"ח 534,310 על עולה

 1.5% הראשונים;  הש"ח מ–66,700  2%
מיתרת   1.25% הבאים;  הש"ח מ–198,400 

ש"ח 265,100 על העולה הסכום

אינו (ד) אך 534,310 ש"ח על עולה החוזה נושא שווי
ש"ח 1,603,010 על עולה

1.5% הראשונים;  הש"ח מ–66,700  2% 
מ–269,210  הבאים; 1.25% מ–198,400 הש"ח
1% מיתרת הסכום העולה  הבאים; הש"ח

ש"ח 534,310 על

אך (ה) ש"ח  1,603,010 על עולה החוזה נושא שווי
ש"ח 2,672,110 על עולה אינו

1.5% הראשונים;  הש"ח מ–66,700  2% 
מ–269,210  הבאים; 1.25% מ–198,400 הש"ח
של  מ–1,068,700 הש"ח 1% הבאים; הש"ח
0.75% מיתרת הסכום העולה  ועוד אחריהם

ש"ח 1,603,010 על
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השירות
המומלץ המינימלי השכר

חדשים) בשקלים או (באחוזים

ש"ח(ו) 2,672,110 על עולה החוזה נושא ש"חשווי מ–26,510 פחות לא אך הסכם לפי

לביטוי בכסף(ז) ניתן אינו החוזה ש"חשווי נושא מ–960 פחות לא אך הסכם לפי

שכירות:(2) חוזה

השכירותלדירות מגורים(א) דמי למחצית השווה סכום
חוזה לכל לחודש

עסק(ב) לכללבתי לחודש  שכירות  לדמי השווה  סכום 
חוזה

צוואות:(3) עריכת

ש"חצוואה רגילה(א) 1,520

הדדיות(ב) צוואות ש"חשתי 2,220

אחר(ג) ידי על שנערכה צוואה, ש"חהפקדת 750

והרשאות:(4) התראות דעת, חוות התייעצות,

מסמכים(א) בדיקת בלי רגילה ש"חהתייעצות 450

מסמכים(ב) בדיקת הכוללת ש"חהתייעצות 750

ש"חחוות דעת בכתב(ג) 750

ש"חכתיבת מכתב התראה(ד) 190

והחתמתו(ה) תצהיר ש"חהכנת 360

בלתי חוזר(ו) או כללי הרשאה ש"חהכנת כתב 360

תאגידים:(5)

תקנון(א) חברה, אגודה שיתופית, עמותה (לפי רישום
מצוי)

ש"ח 1,540

כנ"ל(ב) תאגיד רישום במסמכי ש"חשינוי 770

שותפות(ג) הסכם בלי שותפות ש"חרישום 770

התאגדות(ד) הסכמי או שותפות הסכמי חוזים,עריכת לעריכת המתייחסת (1) פסקה פי על
לרישום, טרחה  שכר בצירוף  ,10% פחות

לעיל כאמור

ש"חפירוק תאגידים מרצון(6) 2,940

ורישום:(7) שעבודים עריכת

ורישום(א) עריכת חוזה עריכה בעד הניתן 50% משכר טרחה
דומה סכום על

ההלוואה(ב) חוזה את גם ערך הדין שעורך מה במקרה על   25% של תוספת  - הרישום בעד 
עריכת החוזה שקיבל בעד

סימני מסחר:(8)

התנגדות(א) בהעדר לרישום, בקשה ש"חעריכת 750

הרישום(ב) על לשכת תשובה להשגה ש"חעריכת 750

אחד(ג) צד במעמד הרשם לפני ש"חהופעה 750

בפני התנגדות(ד) או הגנה ש"חהתנגדות לרישום 1,540

העליון(ה) המשפט בבית 5ערעור סעיף לפי
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השירות
המומלץ המינימלי השכר

חדשים) בשקלים או (באחוזים

חלה(9) (10) שפסקה עסקאות כולל (לא מקרקעין רישום
עליהן):

לפעולה(א) בקשר החוזה את הדין עורך ערך
במקרקעין

הרישום פעולות בשל נפרד שכר יקבל לא

החוזה(ב) את הדין עורך ערך (ו)לא עד  (ג) משנה  השכר כמפורט בפסקאות
להלן

חכירת(ג) או חכירה זכות ורישום מתנה חליפין, מכר,
בה: והעברה מחברה לבעלי הזכויות משנה

(1) 445,030 על עולה אינו המקרקעין כששווי
ש"ח

המקרקרעין משווי 1%

(2) 445,030 על עולה המקרקעין כששווי
ש"ח

השווי  של הראשונים מ–445,030 ש"ח 1%
על  העודף השווי מסכום  0.75% ועוד

ש"ח 445,030

משכנתא*:(ד)

משכנתא(1) אך רישום החוב המובטח במשכנתא 0.5% מסכום
ש"ח לא פחות מ–710

משכנתא(2) ש"חהעברת 750

משכנתא(3) ביטול או ש"חהפטר 750

אזהרה:(ה) הערת רישום

טיפל(1) או החוזה  את הדין עורך  ערך
המקרקעין ברישום

ש"ח 530

טיפל(2) ולא החוזה את הדין עורך ערך לא
המקרקעין ברישום

ש"ח 750

ופיצול(ו) זוחלוקה היתה כאילו פעולה אותה על השכר
בתוספת מקרקעין, באותם מכר פעולת

ממנו 50%

קרקעות:(ז) בהסדר שלא מחדש רישום

או תביעה(1) בקשה בהגשת הרישום כרוך
התביעה או כולל הבקשה המשפט לבית

היתה כאילו פעולה אותה על השכר
מקרקעין באותם מכר פעולת

המשפט(2) לבית זיקה או פניה מכר בלי פעולת זו כאילו המגיע 50% מהשכר
מקרקעין באותם

קיום צוואה(ח) ירושה או צו רישום מקרקעין לפי

צו(1) בהשגת טיפל הדין עורך נוסףכאשר תשלום בלי

הצו(2) עורך הדין לא טיפל בהשגת מקרקעין כאשר יחידת כל בגין ש"ח  1,540
שנרשמה

קבלן**:(10) דירות מגורים שנרכשו מאת רישום

חליפין,(א) תמורה, בלי מכר מכר, פעולות רישום בעד
הרוכש בין חוזה לפי משנה וחכירת חכירה מתנה,

הקבלן של דינו לעורך ישולם והקבלן

בחוזה הנקוב הדירה משווי 1%

_____________________
זכויות בפנקסי שירות בהעדר רישום נותן לשירותי מרבי מחיר (קביעת ושירותים על מחירי מצרכים פיקוח בכפוף לצו *

עמ' 157. בק"ת התש"ס, שפורסם זכויות), צו רישום - התש"ס-1999 (להלן המקרקעין),
זכויות. לצו רישום בכפוף **
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השירות

המומלץ המינימלי השכר
חדשים) בשקלים או (באחוזים

כבית(ב) שרישומו  בבית  נוספים ברוכשים  טיפול 
משותף מתעכב

ש"ח מ–2,500 פחות ולא 0.25%

לרישום(ג) הפעולה ובדיקת החוזה בדיקת בעד
הקונה דינו של לעורך הזכויות, ישולם

בחוזה הנקוב הדירה משווי 0.25%

משותפים:(11) בתים

-(א) לבקשה התנגדות כתב או בקשה

הופעה(1) ש"חבלי 950

הופעה(2) כל ש"חבעד 530

זו(ב) פעולה כשאין משותפים בתים בפנקס רישום
נכס באותו אחרת פעולה בשום ש"ח לחדרקשורה 430

עריכת(12) הכנסה), מס (להוציא והיטלים ארנונות מסים,
ערר הופעה לפני ועדת או ערר, כולל ערעור

פחות  ולא במחלוקת השנוי 7.5% מהסכום
ש"ח מ–710

(15 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ה
3-102)         לינדה שפיר (חמ

                                                                                                             המנהלת הכללית של
                                                                                                                            לשכת עורכי הדין

הווטרינרית הרפואה במקצוע לעסוק רישיון מתן על הודעה
 1991 - התשנ"א הווטרינרים, הרופאים חוק לפי

לעסוק קיבלו רישיונות שלהלן האנשים בזה כי מודיע אני , התשנ"א-11991 הווטרינרים, הרופאים לחוק 35 לסעיף בהתאם
בישראל:  הווטרינרית הרפואה במקצוע

מס' הרישיון מענו       הרופא הווטרינר    שם
2244   76803 ,170 התאנה בית אלעזרי, מושב מלאת  נטע ד"ר

2245    76651 ,4/10 פרשני רחובות אבן-חן שרת הלל ד"ר

2246    52621 ,4 גפונוב גן רמת סיניבר  תמי ד"ר

2247    85385 ,42 בננות הגדי, בית מושב זוהר חגית ד"ר

2248 3/א   אשרמן תל  אביב גל   עדי ד"ר

2249    28078 ,31 קצנלסון אתא קרית הספל  סילביה ד"ר

2250    75218 ,71 ז'בוטינסקי לציון ראשון נגר שגית ד"ר

2251 648 ת.ד. 951    פטיו אילת נויינשוונדר נטלי ד"ר

2252    88000 ,1112/17 שחורת אילת חיימוביץ גיא ד"ר

2253    88000 ,1112/17 שחורת אילת חיימוביץ מאיה ד"ר

2254    49935 ,26 האילנות כפר סירקין בשקין  תמר ד"ר

2255 המוביל, 17940   391 ד.נ. הברוש מצפה עדי, האס  טלי ד"ר

2256 המוביל, 17940   391 ד.נ. הברוש עדי מצפה מאיר   אברהם ד"ר

2257     70400 ,33 רמז ציונה נס יוסף   מיכאל ד"ר

2258    42756 ,6/8 הרטוב נתניה דמארי  יואב ד"ר

2259     15118 כנרת, קבוצת הרחול  אביב ד"ר

2260   84641 ,99 רודנסקי שבע שמואל באר ריף  שושנה ד"ר

2261   96410 ,1 מיס לנדאו משואה גבעת ירושלים חן קלדרון ד"ר

2262     32 בלום ליאון חיפה מוסמן קרן ד"ר

__________
ס"ח התשנ"א, עמ' 76.  1
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מס' הרישיון מענו       הרופא הווטרינר    שם
2263    49213 ,10 האביב תקוה פתח ליבוביץ  לימור ד"ר
2264    27/10 רבינוביץ ירושלים אלקלעי אסף ד"ר
2265     58431 ,8 התחיה חולון שי אבן-שושן  שירלי ד"ר
2266     182 דרור התבור בני טל ארדיטי  ד"ר
2267     99782 ,93 אילון משמר בצלאל  טלי ד"ר
2268     25155 ,322 ת.ד. חורפש בדר  תימור ד"ר
2269    62283 ,10 השל"ה אביב תל יצחקי    נועה ד"ר
2270    42262 ,24 ניצה שד' נתניה בן-ברוך    ורד ד"ר
2271     60972 קיבוץ יקום, גל מלמד   ד"ר
2272    11 ההגנה בית אליעזר חדרה אילון  ברק ד"ר
2273    75204 ,16 אהרונוביץ לציון ראשון שבכר אילן ד"ר
2274   12145 עליון, גלילי ד.נ. נחמיה שדה קיבוץ ילינק יונת ד"ר
2275    97891 ,78 החייל ירושלים לבנסארט עמנואל ד"ר
2276    79295 ד.נ. חוף אשקלון, סילבר כפר גילי שפר  ד"ר
2277     10600 ,156 ת.ד. נהלל יפה  יובל ד"ר
2278    30046 ,33 ת.ד. שערים בית וסרקרוג    עדי ד"ר
2280    75697 ,11 נמרוד נחל לציון ראשון ברק נעה ד"ר
2281     36800 ,4 השיטה נשר הראל דורון ד"ר
2282    46424 ,4/53 צמרות הרצליה שיף  דנה ד"ר
2283    14 הגרדום עולי תל אביב גרינגרד  אבישי ד"ר
2284    64585 ,4 הכהן אדם תל אביב סלעי  אדןה ד"ר
2285    76308 ,6 פינסקר רחובות להב  רואי ד"ר
2286     88000 ,7020 אילת הדס יפרח  ד"ר
2287    46364 ,5 ארגוב הרצליה רביב   אירית ד"ר
2288    69345 ,19 דניאל מוריץ אביב תל אגמון יעל ד"ר
2289    9/2 אלקובסקי תל אביב שלינגר  רון ד"ר
2290     43395 ,1 הקרן רעננה עבאדי-עטר אלית ד"ר
2291    14229 ,11 טבריה אוסשקין נעמה זערור    ד"ר
2292    42870 הלוי, בית השרון לב ממן אורית ד"ר
2293     3 פבזנר חיפה אנסטסיה סרקוב  ד"ר
2294    65236 ,13 הנשיא יוסף אביב תל כשר כרמל ד"ר
2295    45200 ,9 השרון ישורון הוד שלי הן ד"ר
2296    26/7 הראשון הנשיא רחובות חוטורסקי ארקדי ד"ר
2297    48056 ,72 באייר ראש העין ה' שושנה שקלר הירש  ד"ר
2298    75741 ,18 אלתרמן לציון ראשון סרוגו איתי ד"ר
2299     25 פרוג אביב תל גרין   ערן ד"ר
2300 3 א', 58007    ליכט אזור ד"ר רויטל אורבך   ד"ר
2301     8/3 הירדן אביב תל אליהו    אילן ד"ר
2302    93714 ,20 בורלא ירושלים פוליצר    טלי ד"ר
2303    78322 ,16/36 כהן אליה אשקלון ליפסיקס   יעל ד"ר
2304    62745 ,53 נון יהושע בן תל אביב ענת בלאושטיין  ד"ר
2305    52253 ,13 ראשונה עליה רמת גן שורץ  מיכל ד"ר
2306     16 הבנים ציונה נס חיים  לביא ד"ר
2307    69982 ,20/3 רפידים אביב תל פרנסיס ברנר שרון ד"ר
2308    63116 ,241/18 דיזינגוף אביב תל עזרתי-רביב אדוה ד"ר
2309    47247 ,54 ששת הימים השרון רמת גל אלחלל ד"ר
2310    52255 ,19 גן הכבאים רמת משה אופנהיימר ד"ר
2311    90820 ,4 מוצא עילית האלון בר איתן  ד"ר
2312    75203 ,52 וולפסון ראשון לציון גרנט  עירית ד"ר
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מס' הרישיון מענו       הרופא הווטרינר    שם
2313    52381 ,12 מוריה גן רמת תגר ראובני ליאת ד"ר
2314    46101 נבו 5, 166 יוסף ת.ד. הרצליה ויסמן גולדברג ענת ד"ר
2315    58671 ,7 רבינוביץ חולון גולוס  עדי ד"ר
2316   13 כרם מדרגות הרומאים עין ירושלים נועה אשכול  ד"ר
2317    69982 ,22 רפידים אביב תל הנדל  הילי ד"ר
2318     10/10 כרמל רחובות גלבוע אניאלה ד"ר
2319 3 א', 44814    הספיר משעול אלקנה פייטלסון    עידית ד"ר
2320    154 ערוגות עוז ניצן מושב כהן רויטל ד"ר
2321    9/21 הכהן יעקב שבע באר פייקס דבורה ד"ר
2322    44851 ,74 ארבל מנשה אלפי ירון גל ד"ר
2323    44245 ,16 קנה נחל כפר סבא אסף-יוסף דר   ד"ר
2324     26 בארי תל אביב טל  אסף ד"ר
2325 79/2 ב', 62037    זבוטינסקי אביב תל ציפורקו  ילנה ד"ר
2326 20 ת.ד. 5139    הגיתית חדרה תמי אפללו  אורטל ד"ר
2327 8 ג', 38194    ויצמן חדרה שכ' סבי  חן ד"ר
2328     10292 ,8 הזית מטולה ריש    דוד ד"ר
2329    26302 ,12 הראשונים קרית חיים לברן  רונן ד"ר
2330    30900 ,7 החיטה יעקב זכרון שטרן איתי ד"ר
2331    69703 ,15 לבוב קהילת אביב תל דקל שירלי ד"ר
2332     18392 ,34 עליה עפולה פרי   יצחק ד"ר
2333   14 בהר מוצא המתנחלים רמת ירושלים שביט  רואי ד"ר
2334    75201 ,3 לציון וולפסון ראשון עינת בוך-שביט ד"ר
2335 6 ב', 70800    הלח,י יבנה גן סימון   דנה ד"ר
2336    44813 ,11 כלנית אורנית ארנרייך כרמית ד"ר
2337    59692 ,2/21 רזיאל ים בת רשאפ אוקסאנה ד"ר
2338   54017 ,10 רחל סמטת שמואל גבעת ברטשניידר שלי ד"ר
2339    90805 ,64 השלום ציון מבשרת פרידמן צבי ד"ר
2340    1/2 קפלינסקי לציון ראשון קרניאלי אדוה ד"ר
2341    26231 ,1/9 תמרי קרית מוצקין טטר  גיא ד"ר
2342    84000 ,24 אלבק חנוך שבע באר זינגר איגור ד"ר
2343    42305 ,33/21 יהודה נתניה בן רויטל סקורניק  ד"ר
2344     21 יונה פלמ"ח כפר דן מוריק ד"ר
2345    84377 ,75/10 מצדה שבע דרך באר מיכאל הובר ד"ר
2346    30900 ,26 צה"ל יעקב זכרון קוברסקי   אברהם ד"ר
2347   28082 ,24 הנשיא יהודה אתא קרית בן-אליהו שמואל ד"ר
2348    44837 ב-16, החרוב אריאל קפלון   דוד ד"ר
2349        99780 ,22 משק בינ-נון כפר רחל שוסטר ד"ר
2350   10048 ת.ד. אלביאר פחם שכ' אל אום בויראת  לואי ד"ר
2351    76470 ,36/12 גלוסקין רחובות חן יעל ד"ר
2352    7 הסירה ירושלים יורדי קרן  לורן ד"ר
2353     24908 ת.ד.82, כפר יסיף מאג'ד מארקוס ד"ר
2354     34755 ,26 ויתקין חיפה הורביץ נעמה ד"ר
2355   10810 שאן, בית עמק אליהו ד.נ. שדה עזרא  בן ריבה ד"ר
2356    75266 ב-25, לציון רוטשילד ראשון מרטינה אוהב-שלום ד"ר
2357     86 חברון דרך ירושלים אלון תמימה ד"ר

2358    24/26 עירונית שוק טבריה גריאזנוב קונסטנטין ד"ר

(8 במרס 2007) תשס"ז באדר י"ח
3-855) משה חיימוביץ (חמ

הווטרינריים   השירותים                       מנהל
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נפט מרביים למוצרי מחירים בדבר עדכון הודעה

מצרכים על מחירי פיקוח צו התשס"ב-2002, בתחנות תדלוק), מרביים ושירותים (מחירים מצרכים על מחירי פיקוח צו לפי
מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי וצו פיקוח על התשנ"ג-1992, זיקוק), בית בשער נפט למוצרי מרביים (מחירים ושירותים

התש"ס-2000 בית זיקוק), בשער לגפ"מ

תדלוק), התשס"ב-12002, (מחירים מרביים בתחנות מחירי מצרכים ושירותים על לצו פיקוח 4(ד) לפי סעיף בתוקף סמכותי
פיקוח  4 לצו וסעיף התשנ"ג-21992, זיקוק), בשער בית נפט מרביים למוצרי ושירותים (מחירים מחירי מצרכים על פיקוח לצו 2 סעיף
התשס"ז י"א באדר ביום החל מודיע כי אני התש"ס-32000, זיקוק), בית בשער לגפ"מ מרבי (מחיר ושירותים מצרכים מחירי  על

להלן: כמפורט הם נפט מוצרי של המרביים המחירים (1 במרס 2007),

חדשים בשקלים תדלוק בתחנות לבנזין מרביים מחירים א': חלק

המוצר
אוקטן 96 בנזין
עופרת נטול

95 אוקטן  בנזין
עופרת נטול

מע"מ) 15.5% מחיר לליטר בתחנה (כולל 5.485.47א.

באילת בתחנה לליטר מחיר 4.754.74ב.

מלא: שירות בעד תוספת

לליטר חדשים שקלים מע"מ) 0.12 (כולל הארץ  בכל
לליטר חדשים שקלים כולל מע"מ) 0.10  באילת (לא

 

בלו) כוללים (אינם גפ"מ למעט זיקוק, בית בשער נפט למוצרי מרביים מחירים ב': חלק

נפט מטריתמוצר בשקלים חדשים לטונה לקילו ליטרמחיר חדשים מחיר בשקלים

בו הגופרית שתכולת לתחבורה סולר
 - להלן לק"ג ( 10 מ"ג על עולה אינה

במכליות (10 2,015.13סולר

בהזרמה 10 2,028.52סולר

3.5% ,4000 1,105.02מזוט כבד

80/100 1,282.46זפת

ה.ב. 1,197.75זפת

בלו) כולל (אינו זיקוק בית בשער לגפ"מ מרבי מחיר ג': חלק

לטון. חדשים שקלים 2,165.49 הוא זיקוק בית בשער לגפ"מ המרבי המחיר

(27 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ט'
  (3―2152 (חמ

יחיאלי אהוד
מנהל מינהל הדלק  

__________
.246 עמ' התשס"ד, ;909 עמ' התשס"ב, 1 ק"ת

736 ועמ' 779. עמ' התשס"ו, ;206 עמ' התשס"א, ;262 עמ' התשנ"ג, 2  ק"ת

.717 עמ' התשס"ז, ;1088 עמ' התשס"ו, ;68 עמ' התשס"ד, ;354 עמ' התש"ס, 3  ק"ת
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ציבור קרקעות לצרכי בדבר רכישת הודעות
ו–7 5 סעיפים לפי הודעה

1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת
התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,

פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן חפ/1971 
מוסרת בזה הוועדה ,452 עמ' התשס"ז, ,5593 הפרסומים בילקוט
בהתאם הוועדה), - (להלן חיפה ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5 לסעיפים
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה
רכישת בדבר וליתן  לישא מוכנה  הוועדה  וכי ציבור  לצרכי

האמורה. הקרקע

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

חלקותחלקותגוש חלקי

10848,35 ,34 ,33
46 ,37

75 ,73 ,48 ,45 ,42 ,41 ,38 ,36 ,32

10849,12 ,10 ,9 ,8
,35 ,34 ,33 ,13
,55 ,51 ,47 ,46

,56/2 ,56/1
83 ,66 ,58

22 (השלמת  ,18 ,16 ,14 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2
יתרת  32 (השלמת , החלקה) יתרת

(השלמת יתרת החלקה), 41 החלקה),
43 (השלמת יתרת החלקה) 44 (השלמת 

יתרת  45 (השלמת החלקה), יתרת
החלקה), 53, יתרת 48 (השלמת החלקה),

 63-59 החלקה), 57, יתרת 54 (השלמת
,70 ,69 ,67/1 67 החלקה), יתרת (השלמת

החלקה) יתרת (השלמת 71

10850,39 ,36 ,30
,41/2 ,41/1

,104-100
172 ,170

,99 ,87-82 ,43 ,40 ,34 ,31 ,20-12 ,8
,138 ,133 ,132 ,128-124 ,119 ,114

187 ,169 ,166 ,165 ,149 ,147

הייעוד: דרכים, שבילים, שצ"פים ואב"צים.

חיפה, בעיריית הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
בו בשעות לעיין רשאי מעוניין וכל קרית אונו, ,13 סוקולוב רח'

הרגילות. העבודה

(25 במרס 2007) בניסן התשס"ז ו'
(3-2 (חמ

יהב יונה  
המקומית הוועדה ראש יושב

חיפה ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
ארצית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 

שהודעה  התכנית), - 13/6 (להלן ,2 תת"ל - לאומית לתשתית
התשס"ז, ,5587 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר
חיפה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מוסרת ,198  עמ'

הקרקעות  ו–7 לפקודת 5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן
המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור), לצרכי (רכישה
הוועדה וכי ציבור לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

,12 ,9 ח"ח 7, 20-13 בשלמותן, ,8 ,2 ,1 חלקות ,11658 גוש
תחבורתי. מרכז הייעוד: ;48 ,22 ,21

חיפה,  בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית  העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(25 במרס 2007) בניסן התשס"ז ו'
(3-2 (חמ

יהב יונה  
המקומית הוועדה ראש יושב

חיפה ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

טעות תיקון
לצרכי  (רכישה הקרקעות לפקודת  19 סעיף לפי בהודעה
עמ' התשס"ז, ,5593 שפורסמה בילקוט הפרסומים ,1943 ציבור),

- במקום בתוספת, (הרצליה), הר/1704 לענין תכנית מס' ,445

- 6525 הכוכבים, גוש "שד' שבעת

חלקה
מגרשיםבשלמות

ו126 ה,

ו127 ה,

ו128 ה,

ה, ו129 ג,  
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הייעוד: שצ"פ ודרך קיימת."

- להיות צריך

- 6525 הכוכבים, גוש "שד' שבעת

בשלמות חלקה

126

127

128

129

הייעוד: שצ"פ ודרך קיימת."
(3-4 (חמ

מוות הצהרות חוק לפי הודעה

בחיפה משפחה לעניני המשפט בבית

2050/07 ת"ע

התשל"ח-1978, מוות, הצהרות חוק בענין:

חוה-דבורה בשואה: הנספים של מותם הצהרת ובענין:
מנדל וולר חנה וולר (קטינה), זאב וולר (קטין), וולר, וולר, משה
מרים הורוביץ, (קטין), מאיר הורביץ, חנה וולר  יהושע (קטין),

הורוביץ (קטין), מנדל הורוביץ (קטינה),

וולר, צבי המנוח עיזבון ובענין:

עו"ד יוסי ע"י ב"כ ,001451897 ת"ז פרץ, יהודה והמבקש:
,52522 גן רמת ,7 סילבר הלל מרח' אבא יריב אהרון, ו/או גמזו

.03-5755687 פקס' ,03-5755686 טל'

הודעה

לעניני המשפט בית  אל פנה המבקש כי  ידוע להווי
הנ"ל, הנספים של מותם להצהיר על בבקשה בחיפה משפחה

.10.00 בשעה ,6.9.2007 הדיון יתקיים ביום

המבקש: הצהרת לפי הנ"ל הנספים של תיאורם וזה

וולר חוה-דבורה .1

ולמרים-בילה למנחם-מנדל בפולין ,1887 בשנת  נולדה  
למשה ואם וולר, חיים ליוסף נשואה היתה הורוביץ, לבית
וולוול-זאב, חנה, מנחם-מנדל, ליהושע, (בגיר), ז"ל וולר
נספתה שבפולין, בקרסנה התגוררה וולר, צבי ולמוריש

.1942 בשואה בשנת

וולר משה .2

בעל  עבד כסוחר, רווק, וחוה וולר, נולד בשנת 1914 ליוסף  
נספה בשואה שבפולין, בנסיילק התגורר פולנית, נתינות 

.1942 בשנת

וולר  חנה (קטין),  1930 יליד וולר, זאב הקטינים, ארבעת .3
יליד 1928 (קטין),  וולר, מנדל-מנחם 1925 (קטינה), ילידת
וולר,  ויוסף לחוה נולדו כולם 1923 (קטין), יהושע וולר, יליד

.1942 בשנת בשואה נספו שבפולין, בקרסנה התגוררו

מאיר הורביץ .4

הורביץ.  לבית ולמרים בילה מנדל נולד בשנת 1895 למנחם  
קטינים ילדים לשני  ואב  אבקביץ לבית  לחנה  נשוי היה

נתינות בעל במקצועו,  סוחר  היה ,(8) ומנדל   (10) מרים
בשואה. נספה פולנית,

הורביץ חנה .5

אבקביץ,  לבית  ושינה לבנימין   1898 בשנת  בפולין נולדה  
שנספו קטינים ילדים שני היו לזוג הורוביץ, למאיר נשואה
במקצועה, תופרת היתה ,(8) ומנדל   (10) מרים בשואה, 

בשואה. נספתה פולנית, נתינות בעלת

של ילדיהם הורוביץ,  (8) ומנדל   (10) מרים  הקטינים, שני  .6
בשואה. נספו הורוביץ, ומאיר חנה

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

בעיניו. כטוב בית המשפט החלטה ייתן כן לא שאם

המשפט בית מזכירת דהן, עדנה

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בירושלים המחוזי המשפט בבית

3133/06 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, פיקס אוטו שירות מרכז חברת פירוק  ובענין
,51-279650-9

אלישע עו"ד ב"כ ע"י ואחרים, נוימן דב והמבקשים:
פקס' ,054-5556154 טל' ירושלים, ,39  דיקמן, מרח' קנאי הגליל

.02-5639639

לבית  בקשה 27.7.2006 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את בירושלים המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

14.5.2007 בשעה 9.30.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

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

.10.5.2007 ביום

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

עו"ד אלישע דיקמן,  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1023/07 אזרחי תיק

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

בע"מ, ורפואה אבטחה שירותי מעוז  חברת פירוק  ובענין
,51-215573-0 ח"פ
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ד"נ פלמחים, מקיבוץ ,032943359 ת"ז שעובי, ינון והמבקש:
.03-9538150 פקס' ,03-9538120 טל' ,76890 שורק עמק

לבית  בקשה 8.1.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

28.5.2007 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   8.30 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.27.5.2007

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

המבקש שעובי, ינון  

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1239/07 אזרחי תיק

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

בע"מ, פרס ע.מ.י חברת פירוק ובענין

רח' חיים סגל, עו"ד ב"כ ע"י ואחרים, צברי והמבקשים: ניר
.76200 רחובות ,4 עזרא

לבית  בקשה 5.3.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

9.5.2007 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

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

.1.5.2007 ביום

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

עו"ד סגל, חיים  
כוח המבקשים בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

306/07 אזרחי תיק

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

בע"מ, פירוק חברת גאיה הובלות ובענין

ת"ד סבית, חוסאם עו"ד ב"כ ע"י שקיר, וליד והמבקש:
פקס' ,04-9583232 טל' ,21610 כרמיאל ,49 התחרושת רח' ,46 

.04-9082229

לבית  בקשה 5.3.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

17.6.2007 בשעה 9.00.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

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

.22.4.2007

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

עו"ד סבית, חוסאם  
המבקש כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

307/07 אזרחי תיק

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

בע"מ, אופק מתפרת חברת פירוק ובענין

ת"ד סבית, חוסאם עו"ד ב"כ ע"י דאהר, רונזה והמבקשת:
פקס' ,04-9583232 טל' ,21610 כרמיאל ,49 התחרושת רח' ,46 

.04-9082229

לבית  בקשה 5.3.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

17.6.2007 בשעה 9.15.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

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

.22.4.2007 ביום

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

עו"ד סבית, חוסאם  
המבקשת כוח בא

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

3095/07 אזרחי תיק

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

,51-304966-8 ח"פ בע"מ, חברת אפיקי הוט-טק פירוק ובענין
אילת, ,1 אמתל מרח'

,13 מרח' זהרון ,310015474 ת"ז מרשק, יורי .1 והמבקשים:
צנינית מרח' ,314035916 ת"ז פיקמן, איגור .2 אילת; ,32 דירה
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רוגוזין מרח' ,310770839 ת"ז לזרב, סרגיי .3 ;052 אילת ,1/23
לאיגוד האגף של  המשפטית הלשכה ב"כ ע"י  אשדוד; ,4/42
רענן ו/או קידר דג'יאן ו/או רן תקן ו/או דפנה שי עו"ד מקצועי
ו/או מאיה פרי זילברשטיין אלין ו/או שניצר שקדי ו/או חנה
ו/או יפת ו/או דורון רימון  חגית ו/או וייץ  ורד  ו/או אלתרמן
ורדי ו/או מירי מלכי ו/או אמיר בשה, מרח' ארלוזורוב איריס

.03-6963214 פקס' ,03-6921476/2 טל' ,62098 אביב תל ,93

לבית  בקשה 22.2.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק שבע בבאר המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

30.5.2007 בשעה 9.00.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

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

.12.00 עד השעה בבקשה הדיון תאריך עבודה לפני

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

עו"ד רענן שקדי,  
כוח המבקשים בא

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

בע"מ נכסים יקרה
(51-199471-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,28.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
לציון, ראשון  ,29 ציון נוה מרח' ,000746511 ת"ז יניב,  בלהה 

למפרקת החברה.

מפרקת בלהה יניב,

בע"מ  - כימיקלים חי
(51-294958-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,28.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
קרית ,24/7 קפלן אלישבע מרח' ,069389336 ת"ז חמו,  יעקב 

החברה. למפרק חיים,

מפרק חמו, יעקב

בע"מ דמבו ג.
(51-092922-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לאחר ,28.3.2007 ביום שהתכנסה  הנ"ל, החברה של המנין 

 21 לקבל הודעה מוקדמת של זכותם ויתרו על שכל החברים 
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים
למפרק ,24930 מטמרה ,023461098 ת"ז סלים, דיאב סלים את

החברה.

מפרק סלים דיאב סלים,

בע"מ טימור נעלי
(51-275352-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,28.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
חיפה, למפרקת ,17 אידר מרח' ,051236610 אסתר ברצלר, ת"ז

החברה.

מפרקת ברצלר, אסתר

בע"מ ושרותים חניונים א.ח.
(51-331678-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,28.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
למפרק גדרה, ,15 ראובן מרח'  ,054782651 ת"ז קסנטיני, אלי

החברה.

מפרק קסנטיני, אלי

משולבות בע"מ מידע כרמון מערכות
(51-119368-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,27.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,

תל  דן, שיכון ,31 אשכנזי מרח' ,009796657 ת"ז כרמון,  יובל 
החברה. למפרק אביב,

מפרק כרמון, יובל
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אליהו הפקות בע"מ
(51-283693-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז אלפיסי,  משה את ולמנות  מרצון  החברה את לפרק 

החברה. למפרק ינאי, בית ,1595 ת"ד ,011771029

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק אלפיסי, משה

שלוש בע"מ ש.ע.נ.
(51-345982-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,22.3.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ת"ז אלפיסי, משה ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק ינאי, בית ,1595 ת"ד ,011771029

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק אלפיסי, משה

האדום בע"מ הים שוניות
(51-322305-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,003363876 מזור, ת"ז גדעון מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק ,40692 הס כפר ,108 ת"ד

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק גדעון מזור,

(98) בע"מ תעשיות נאות נעלי
(51-271850-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.5.2003 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,036212025 ששון, ת"ז עדי את ולמנות מרצון החברה לפרק את
שמונה, קרית ,1032 גליל עליון, ת"ד מחצר המועצה האזורית,

למפרקת החברה.

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, ששון, עדי

1995 בע"מ אקספורט נאות נעלי
(51-210758-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,036212025 ששון, ת"ז עדי את ולמנות מרצון החברה לפרק את
שמונה, קרית ,1032 גליל עליון, ת"ד מחצר המועצה האזורית,

למפרקת החברה.

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, ששון, עדי

בע"מ דיזיין נכסים בילו
(51-332342-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ירושלמי, עו"ד אייל את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק הרצליה, ,132 גלויות קיבוץ

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, ירושלמי, אייל
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(1998) בע"מ ויזום ניהול ניצן מיכה
(51-264369-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז קיציס,  רפאל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק נתניה, ,3 מרח' רזיאל ,058758160

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, קיציס, רפאל

(1998) בע"מ ויזום ניהול ענבר אורי
(51-264270-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז קיציס,  רפאל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק נתניה, ,3 מרח' רזיאל ,058758160

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, קיציס, רפאל

נהרות בע"מ
(51-187578-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,29.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
החברה. למפרק כהן, יעקב את ולמנות מרצון החברה את לפרק

מפרק כהן, יעקב

בע"מ יודאיקה מוסיקה
(51-197096-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,17.4.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,

החברה. למפרקת ,013682810 עו"ד ניקול לוין, ת"ז

מפרקת עו"ד, לוין, ניקול

ש.ק.מ. דרזנין בע"מ
(51-061351-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,25.3.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ת"ז דרזנין, שאול את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק גן, רמת ,7 בגין מנחם מרח' ,008161002

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק דרזנין, שאול

בניה בע"מ לעבודת ח.אבו ריא
(51-274926-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ד והיב,  ח'טיב עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק ,20173 סח'נין ,1440

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, ח'טיב והיב,

סחנין ושיפוצים בניה לעבודות חברה פ.ס. יונס. א.
בע"מ (2003)

(51-343720-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ד והיב,  ח'טיב עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק ,20173 סח'נין ,1440

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, ח'טיב והיב,
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נטו היי-טק בע"מ
(51-285739-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' איזרדל, יניב  עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק ,67443 אביב תל ,65 אלון יגאל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, איזרדל, יניב

בע"מ התמהמה
(51-375280-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

פירוק מרצון הודעה על

ו–321 לפקודת  (2)319 לסעיפים בהתאם הודעה בזה ניתנת
כללית שלא כי באסיפה התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות
ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניות בעלי של המנין מן

מרצון. החברה את לפרק החלטה התקבלה ,1.4.2007

עו"ד, מפרקת רז,                                                    הדר

וכיוון בע"מ ניווט מערכות - א.מ.
(51-168560-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,27.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גבריהו מרים אריאל, את מרצון ולמנות את החברה לפרק

החברה. למפרקת לציון, ראשון ,8

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרקת אריאל, מרים

(1998) בע"מ משחקים מתקני "אורן"
(51-259579-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

מסד, מכפר וייצמן, שלמה ולמנות את מרצון החברה את לפרק
החברה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק וייצמן, שלמה

(2002) בע"מ ש. משחקים מתקני "אורן"
(51-330299-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מסד, מכפר וייצמן, שלמה ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק וייצמן, שלמה

והשקעות בע"מ תכנון רחמים ארליך
(51-270953-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' הערמון עודה רימון, את מרצון ולמנות את החברה לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,1

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק רימון, עודה

גלילה בע"מ שרותי איגל
(51-309865-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,1 שוורץ מרח' גבאי, יוסף את ולמנות מרצון החברה את לפרק

רעננה, למפרק החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק גבאי, יוסף
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ברדי בע"מ
(51-331081-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,3 מרח' אפק קצב, את עופר מרצון ולמנות החברה לפרק את

החברה. למפרק השרון, הוד

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עופר קצב,

בע"מ ישיר שווק ס.ג. חיים
(51-207887-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אלופי מרח' חיים גמליאל, את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,46 צהל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק גמליאל, חיים

ברוך אליהו ד"ר
(51-338174-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' דוד אליה, ברוך ד"ר את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,51 המלך

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק ברוך אליה, ד"ר

בע"מ  מזון שיווק - מילמן ברקוביץ
(51-242779-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

החלטה התקבלה ,28.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' דוד ברקוביץ, איגנט את ולמנות מרצון החברה לפרק את

למפרק החברה. קרית גת, ,19 המלך

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק ברקוביץ, איגנט

בע"מ מילניום ארדן
(51-317758-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בן ארדינסט, אצל ,10.00 בשעה ,31.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
ברקוביץ רח' ,13 קומה המוזאון, מגדל דין, עורכי ושות', נתן
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,4
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, נתן, בן                                                רמי

בע"מ פי.אל.סי.אס.
(51-277589-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בן ארדינסט, אצל ,9.00 בשעה ,31.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
,4 ברקוביץ רח' ,13 קומה המוזאון, מגדל דין, עורכי ושות',  נתן
כיצד המראה המפרק, של סופי  דוח  הגשת לשם אביב, תל
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, נתן, בן                                                רמי

בע"מ מיטינג ויזואל
(51-269426-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בן ארדינסט, אצל ,9.30 בשעה ,31.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
,4 ברקוביץ רח' ,13 קומה המוזאון, מגדל דין, עורכי ושות',  נתן
כיצד המראה המפרק, של סופי  דוח  הגשת לשם אביב, תל
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, נתן, בן                                                רמי
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ישראל ברמן יעוץ בע"מ
(51-334801-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בן ארדינסט, אצל ,10.00 בשעה ,31.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
ברקוביץ רח' ,13 קומה המוזאון, מגדל דין, עורכי ושות', נתן
כיצד המראה של המפרקת, סופי הגשת דוח לשם אביב, תל ,4
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרקת עו"ד, רוס,                                                חגית

והשקעות בע"מ אלרוט מימון
(51-053649-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

הנ"ל החברה  של סופית אסיפה כי הודעה בזה נמסרת 
לינדה המפרקת, במשרדי ,9.00 בשעה ,27.5.2007 תתכנס ביום
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,27 הלוי יהודה רח' שושן, בן
בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרקת שושן, בן                                                לינדה

קלוור נט בע"מ
(51-331657-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפת נושים כינוס הודעה בדבר

הנ"ל החברה  של נושים אסיפת כי הודעה בזה נמסרת 
יועציה במשרדי ,12.00 בשעה ,30.4.2007 שני, ביום  תתכנס 
רח' ושות', אוריון  וול  חן בכר פישר החברה,  של  המשפטיים

אביב. תל ,3 דניאל פריש

ולחלוקת החברה לעסקי מפרק למינוי הצעה היום: סדר על
ביקורת. למנות ועדת והחלטה אם נכסיה

סמנכ"ל ליאור פלג,    

כוח החברה  בא

בע"מ התכון מזרח בליץ
(51-329988-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ארז עו"ד במשרדי ,17.00 בשעה ,25.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח סופי לשם הגשת כפר סבא, ,16 רח' טשרניחובסקי בן–קמון,
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט  וכדי החברה,

החברה.

מפרק                                                מיכאל בלנקי,

אינטר דיביטק בע"מ
(51-303718-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

פרסום  לאחר 30 ימים או ,10.00 בשעה ,10.6.2007 תתכנס ביום
ושות', יגאל ארנון במשרדי מביניהם, לפי המאוחר זו, הודעה
הגשת לשם אביב, תל ,46 קומה העגול, הבנין ,1 עזריאלי מרכז
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק גולדוסר,                                                עמית

בע"מ למשפחה השרות ש.ל.
(51-260709-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אברמוביץ- אצל ,10.00 בשעה ,25.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,65 אלון יגאל רח' דין, עורכי איזרדל,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, איזרדל, יניב

ריהוט בע"מ ופרטי לילדים מצעים איריס יערי
(51-294895-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,16.00 בשעה ,31.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח סופי הגשת לשם סבא, כפר בית הפעמון, ,20 התע"ש רח'
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

רשם  שבו מהמועד חודשים  3 בתום תחוסל  החברה 
עם יחד כינוס אסיפה זו, המפרק על יקבל הודעה של החברות

הסופי. הדוח

מפרק עו"ד, יערי,                                                בועז

 Robertson Stephens Israel Ltd.
(51-193764-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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רו"ח של במשרדו ,11.00 בשעה ,3.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת  לשם אביב, תל  ,96 רוטשילד רח' חמישה, ויקטור
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, להב,                                                ג'ף

בע"מ אחזקות חשאן
(51-345811-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
 ,10.00 בשעה  זו,  הודעה פרסום לאחר ימים   30 תתכנס הנ"ל
רמת גן, לשם הגשת ,12 קומה ,3 היצירה רח' המפרק, במשרד
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, אשכול,                                                רועי

חנקין ודים
(51-339992-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' החברה, במשרדי ,12.00 בשעה ,14.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח שבע, לשם באר ,7/17 יערי מאיר
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק חנקין,                                                ודים

בע"מ הנדסיים ופרוייקטים חשמל אייר
(51-322539-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,13.00 בשעה ,14.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
של המפרק, סופי דוח הגשת עומר, לשם ,117 אקליפטוס רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק בורנשטיין,                                                אהרון

בע"מ אוגלנה
(51-235582-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

רח' החברה, במשרדי ,12.00 בשעה ,14.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרקת, סופי של הגשת דוח לשם כרכור, ,12 הבנים
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת קורץ,                                                רחל

בע"מ (י.מ.) אם. פי. או.
(51-206398-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,17.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם חיפה, ,2 פלי"ם שד' קומיסר,  מיכאל  עו"ד
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, קומיסר,                                           מיכאל

בע"מ  עסקי - פיתוח טרנד
(51-233276-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אצל המפרק, יצחק ,10.00 בשעה ,17.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של דוח סופי לשם הגשת תקוה, גני ,4 לוי, רח' בית שאן
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק לוי, יצחק                                              

בע"מ קומפני בג צ'ריטי
(51-278095-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
זולטי, ג'ק המפרק,  אצל ,10.00 בשעה ,17.6.2007 תתכנס ביום
המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם נתניה, ,20 הדס רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק זולטי,                                                ג'ק

בע"מ (1999) 2000 סילקור
(51-287389-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רווה, אריה המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,17.6.2007 תתכנס ביום
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המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,9 ריגה קהילת רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק                                                אריה רווה,

בע"מ סוויטספוט
(51-363483-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
גרבר, ג'ורג' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,17.6.2007 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם השרון, רמת ,9 עבדת רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק גרבר,                                                ג'ורג'

מחסני בשר כפר סבא בע"מ
(51-279282-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,17.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם סבא, כפר ,20 תע"ש חיים מוסקוביץ, רח' רו"ח
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק רו"ח, מוסקוביץ,                                            חיים

בע"מ לוגיסטיים שרותים ר.ע.
(51-303066-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,17.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם סבא, כפר ,20 תע"ש חיים מוסקוביץ, רח' רו"ח
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק רו"ח, מוסקוביץ,                                            חיים

בע"מ ובניה ייזום מינץ נאות
(51-205933-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,11.00 בשעה ,18.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל

המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם אביב,  תל ,47 העליה רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק                                                ברק אבי,

בע"מ שין שבה-שין
(51-353351-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רחל במשרדי החברה, רח' ,11.00 בשעה ,18.6.2007 תתכנס ביום
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם שבע, באר ,24/1 אמנו
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת מושינסקי,                                      ד"ר ליליה

בע"מ נוחם ואופיר ינקו
(51-312195-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אופיר נוחם, אצל המפרק, ,10.00 בשעה ,18.6.2007 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח שבע, לשם באר ,123 החלוץ רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק נוחם,                                                אופיר

בע"מ  מידע - שרותי נשיא
(51-318782-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ניסן, יוסף המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,18.6.2007 ביום תתכנס 
המפרק, של דוח סופי לשם הגשת תקוה, פתח ,21 רח' זליג בס
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק                                                יוסף ניסן,

בע"מ ירושלים בניין חומרי ושות' קארה
(51-097619-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,19.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
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וברוך צארום יחיאל את ולמנות מרצון החברה את לפרק
,3359 ת"ד ,3 נשרים כנפי מרח' בן–עמרם, חנן עו"ד אצל קארה,

החברה. למפרקי ,91033 ירושלים

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

המפרקים הנ"ל. למען הודעה זו,

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

קארה ברוך צארום  יחיאל    

        מ פ ר ק י ם

התיישבות אוצר של ופיתוח לאחזקות החברה
בע"מ היהודים
מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,25.11.2006 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
שפרן, חיים עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק ,64681 אביב תל ,41 בלוך מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, חיים שפרן,

בע"מ קורניץ
(51-323054-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' איצקוביץ, עו"ד גיא את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,4 ברקוביץ

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, איצקוביץ, גיא

בע"מ ופיקוח תאום שלו גדעון
(51-309438-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

החלטה התקבלה ,21.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,001044643 שילה, ת"ז את דן ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק יעד, ממושב

מפרק שילה, דן

ושיקום בע"מ א.ב. החלמה
(51-235214-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' חכם, מלצר עו"ד חיה את מרצון ולמנות החברה את לפרק

למפרקת החברה. נתניה, אזור התעשיה, ,7 גיבורי ישראל

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, חיה מלצר חכם,

בע"מ אינטרנשיונל פוד גוד ג'יי.אף.איי
(51-268112-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' סלום, סטיבן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק לציון, ראשון ,28 בורלא

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, סלום, סטיבן

בע"מ טריידינג וולבי
(51-228460-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' סלום, סטיבן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק לציון, ראשון ,28 בורלא

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, סלום, סטיבן
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בע"מ דושיי
(51-295874-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' סלום, סטיבן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק לציון, ראשון ,28 בורלא

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, סלום, סטיבן

בע"מ ומסחר טכניים שרותים יונימאיר
(51-230281-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' סלום, סטיבן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק לציון, ראשון ,28 בורלא

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, סלום, סטיבן

בע"מ טריידינג טרקדן
(51-234296-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' סלום, סטיבן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק לציון, ראשון ,28 בורלא

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, סלום, סטיבן

מנסה סיקיוריטיז בע"מ
(51-284090-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,21.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

מרח' סלום, סטיבן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
החברה. למפרק לציון, ראשון ,28 בורלא

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, סלום, סטיבן

בע"מ טריידינג כונווך
(51-233167-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,19.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' סלום, סטיבן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק לציון, ראשון ,28 בורלא

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, סלום, סטיבן

בע"מ (1993) נכסים נוהל
(51-180428-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
הגבעה מרח' לוי, אברהם את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק סביון, ,64

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק לוי, אברהם

בן-יאיר ובניו בע"מ שלמה
(51-092141-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,21.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בורלא מרח'  יאיר, בן ולמנות את מישל מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרק לציון, ראשון ,29

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק מישל בן יאיר,
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בע"מ (1995) תקשורת מור גלי
(51-210936-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
פרידמן, רחימי זרי עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק
למפרקת אביב, תל ,4 ברקוביץ רח' ,13 ממגדל המוזאון, קומה

החברה.

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, פרידמן, רחימי זרי

אבנר ארויו בע"מ
(51-327094-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,28.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
אלפי מנשה, למפרק ,45 שורק מרח' ,057402356 אבנר ארויו, ת"ז

החברה.

מפרק ארויו, אבנר

בע"מ מדיה מיי
(51-265552-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לאחר ,28.3.2007 ביום שהתכנסה  הנ"ל, החברה של המנין 

 21 לקבל הודעה מוקדמת של זכותם ויתרו על שכל החברים 
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים
אביב, תל ,47 ציון חובבי מרח' ,059113522 ת"ז גולד, יוסף את

החברה. למפרק

מפרק יוסף גולד,

חיים שמרגד בע"מ
(51-058308-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

שכל לאחר ,28.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
עפולה, ,11 הירדן משמר  מרח'  ,007435035 ת"ז שמרגד, שרה

למפרקת החברה.

מפרקת שמרגד, שרה

2000 בע"מ  נשירים ש.ש.
(51-302713-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

הנ"ל החברה  של סופית אסיפה כי הודעה בזה נמסרת 
השוק החברה, במשרדי ,10.00 בשעה ,30.5.2007 תתכנס ביום
המראה המפרק, של דוח סופי לשם הגשת צריפין, הסיטונאי,
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק                                             גר"ה מוחמד שריף,

בע"מ אינטרטר יועצים ש.י.
S.I. INTERTAR CONSULTING LTD.

(51-216516-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עמק רח' שרה אינטרטר, המפרקת, אצל ,17.6.2007 תתכנס ביום
של המפרקת, סופי דוח הגשת נתניה, לשם ,12 מס' דירה ,81 חפר
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת אינטרטר,                                                שרה

בע"מ (2000) ניהול ונצ'רס סיד ג'י.פי.אס
(51-293946-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ישראל המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,19.6.2007 ג', ביום תתכנס
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם סביון, ,2 רח' רימונית גיא,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק גיא,                                                ישראל

בע"מ לטד טורס אם. איי. פי.
(51-078130-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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ערן עו"ד במשרדי ,17.00 בשעה ,20.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח סופי הגשת לשם רמת השרון, ,14 העבודה רח' דה–פריס,
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד, דה–פריס,                                            ערן

1999 בע"מ  גלידה משווקי ר.ע.נ.נ.
(51-272123-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מזיוב, אבירם עו"ד אצל ,16.00 בשעה ,15.7.2007 תתכנס ביום
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם אביב,  תל ,26 נחמני רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אבנר צברי,                                              

(1995) בע"מ פיננסיות מערכות ניולוק
(51-212922-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
את ולמנות פירעון, כושר הצהרת ללא מרצון, החברה את לפרק
החברה. למפרק אביב, תל ,14 נאמן מיכאל מרח' ליברמן, אלכס

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק ליברמן, אלכס

אסטרטגיים בע"מ פתרונות מקרו
(51-384464-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,17 מרח' בזל רויטל, אבירם את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק הרצליה,

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק רויטל, אבירם

אופנה בע"מ מ.ש.א שווק
(51-301560-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
רמון הר כהן, מרח' משה את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק שבע, באר ,47

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק משה כהן,

אנטרנשיונל בע"מ נמבוס
(51-221073-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
התאנה מרח' עמר, פנחס את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק דימונה, ,12

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עמר, פנחס

מוקד בע"מ צינקוגרפיה
(51-052889-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
קדושי מרח' צדוק, דניאל ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ים, בת ,9/9 קהיר

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק צדוק, דניאל

וצבע בע"מ פחחות שחורי
(51-141972-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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החלטה התקבלה ,28.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
הארז מרח' שחורי, מיכאל ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,8

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק מיכאל שחורי,

קבלנית לבניה בע"מ חברה ובנין" "קוים הנדסה
(51-106387-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,27.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
סוקולוב יצחק ינאי, מרח' את החברה מרצון ולמנות את לפרק

החברה. למפרק תקוה, פתח ,28

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק יצחק ינאי,

הנדסה בע"מ אבידור גד - אבי
(51-194672-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,27.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
העמק מרח' אבידור, אמנון את ולמנות מרצון החברה את לפרק
חיפה, למפרקי ,56 הפלמ"ח מרח' יגאל, גד ואת טבעון, קרית ,2

החברה.

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

המפרקים הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק אבידור, אמנון

בע"מ נכסים ישראל ועדי ששון
(51-307770-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ששון, ישראל את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק יבנה, ,4 סתוונית

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק ישראל ששון,

בדארנה בע"מ ס.מ.
(51-284394-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בדארנה, מעראבה סמיר את ולמנות מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרק ,24945

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק בדארנה, סמיר

בע"מ גליל אפשטיין
(51-220314-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
יעקובובסקי, לימור עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

תל אביב, למפרקת החברה. מגדל על, ,50 דיזנגוף מרח'

החברה, של הדירקטורים כי הודעה בזה ניתנת כן כמו
פקודת של  י"ג לפרק בהתאם פירעון  כושר הצהרת העניקו 

החברות.

עו"ד, מפרקת יעקובובסקי, לימור

עוזגד פתרונות כלכליים בע"מ
(51-349057-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,055589923 רשף, ת"ז אורן את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,272 הירקון מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רשף, אורן

בע"מ קרבר א.ב.
(51-117940-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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החלטה התקבלה ,8.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ההגנה מרח' קרבר, משה את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,43423 רעננה ,18

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק קרבר, משה

בע"מ דני אלקנתי
(51-302001-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,18.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' דרך דורה, עו"ד משה את מרצון ולמנות החברה לפרק את

החברה. למפרק ,67892 אביב תל ,11 השלום

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, דורה, משה

מצבור השקעות בע"מ
(51-044187-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,10.00 בשעה ,30.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה

החברה. למפרקת אביב, תל ,108 אלנבי יצחקי, מרח' טליה

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, יצחקי, טליה

בע"מ (2003) החזקות נוה י. מ.
(51-340977-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,27.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

מרח' חייבי, ישי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
החברה. למפרק גן, רמת ,7 ז'בוטינסקי

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, חייבי, ישי

בע"מ אינווסטמנטס פיש אורי
(51-339990-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,29.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ברנדט- אלישבע  עו"ד את  ולמנות מרצון  החברה את  לפרק
אבא רח' עוז, ושות', בית קרנר ארליך, שוגול קצף ממשרד קינן,

החברה. למפרקת גן, רמת ,14 סילבר הלל

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, ברנדט–קינן, אלישבע

אינבסטמנטס אינטרקפיטל
(51-268599-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,13.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,

החברה. למפרק ,029496981 פאו, ת"ז אייל דה

עו"ד פרגון,        עידית

כוח החברה באת  

בע"מ הייטק מיסגרות
(51-268205-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שלאחר הראשון העסקים ביום או ,19.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
מביניהם,  המאוחר לפי זו, הודעה פרסום ממועד 30 ימים חלוף
עמיר רח' מלאך, רן עו"ד  המפרק,  של במשרדו ,9.00 בשעה
כיצד המראה של המפרק, סופי הגשת דוח לשם הרצליה, ,32
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, מלאך, רן                                              
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טרייד בע"מ טכנולוג'יס & - אדוונס איי סי & ווי ג'י
(51-307470-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
גבירול אבן ברח' ,12.00 בשעה ,10.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,76
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, גבריאלי, יוסף

גרנות יוסף
(51-333040-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,10.6.2007 ביום תתכנס  הנ"ל
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם אביב,  תל ,74 באייר ה'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, גרנות, יוסף                                              

טימיאנקר גבי
(51-333041-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,10.6.2007 ביום תתכנס  הנ"ל
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם אביב,  תל ,74 באייר ה'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, טימיאנקר, גבי

בע"מ אורלינק
(51-233465-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הטיס, רו"ח אצל ,10.30 בשעה ,12.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
רמת גן, לשם הגשת ,16 סילבר הלל אבא רח' ושות', גרינבאום
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק מוס, צ'רלס                                              

בע"מ (1979) כלים מכונות שלף
(51-080495-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ז'יטניצקי במשרדי ,12.00 בשעה ,12.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
לשם ,67443 אביב תל ,65 אלון יגאל ושות', רו"ח, רח' וינשטין
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק רו"ח, ז'יטניצקי, שמעון

איריס אילן בע"מ
(51-245692-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,17.6.2007 א', ביום  תתכנס הנ"ל 
מנחם רח'  ,27 קומה ספורט, גיבור בית ושות', גוטליב שניצר,
המראה המפרקת, של סופי דוח  הגשת לשם גן, רמת ,7 בגין
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת עו"ד, מיכלסון, מיכל

בע"מ קום דהקטסייט. טי.סי.אס.
T.C.S. THECATSITE.COM LTD

(51-302056-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ענת המפרקת, אצל ,10.00 בשעה ,17.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח הגשת לשם חנה, פרדס ,5 תבור רח' השחר, אל
בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת,
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרקת השחר, אל ענת                                              

בע"מ מידע מערכות שירי
(51-326156-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רונן אלמוג, אצל המפרק, ,10.00 בשעה ,24.6.2007 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם חיפה, 11א, צבעוני רח'
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החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד
של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אלמוג, רונן                                              

בע"מ חברה לבניין ופיתוח חרובים,
(51-141498-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
דב המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,24.6.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם פרדס–חנה-כרכור, ,10 האורנים רח' גראו,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק גראו, דב                                              

בע"מ סקייקום
(51-276796-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שטולץ, המפרק, יצחק אצל ,10.00 בשעה ,24.6.2007 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אונו, קרית ,10/38 הקשת רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק שטולץ, יצחק                                              

בע"מ מידאיסט שיפינג ד.מ.
(51-271552-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
משה פקר, אצל המפרק, ,10.00 בשעה ,24.6.2007 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ביאליק, קרית ,23 אשל רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק משה פקר,                                              

בע"מ  דוד - מלכות זהב לב
(51-325055-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

,38346409 רייכמן, ת"ז יוחנן את ולמנות מרצון החברה לפרק את
למפרק החברה. ביתר עילית, ,1/4 התניא בעל מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רייכמן, יוחנן

בחירה עמותת
(58-025990-1 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

העמותות, לחוק 46(ב) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
הנ"ל,  העמותה כללית מיוחדת של באסיפה התש"ם-1980, כי
בדבר מיוחדת החלטה התקבלה ,25.10.2006 ביום שהתכנסה
דניאל מרח' ארד, אהוד עו"ד של ומינויו מרצון, העמותה פירוק

העמותה. למפרק אביב, תל ,3 פריש

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, ארד, אהוד

הודעה מאת בנק ישראל
שבועי וחשבון דין

, התשי"ד-1954 ישראל חוק בנק לפי

התשי"ד-11954,  ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
והנכסים מחזור המטבע על שבועי וחשבון דין  בזה מתפרסם
התשס"ז באדר י' ביום העבודה  בסיום  מולו  המוחזקים

(28 בפברואר 2007):

חדשים בשקלים

באדר י' המחזור ביום סך כל א.
(28 בפברואר 2007) התשס"ז

26,069,261,215

באדר   ג' ביום המחזור ב. סך כל
(21.2.2007) התשס"ז

25,983,614,101

( ― הירידה ( או  ג. העליה
האחרון השבוע במשך

85,647,114

במטבע המוחזקים הנכסים ערך  ד.
באדר ביום י' מול המחזור  חוץ

(28.2.2007) התשס"ז

26,069,261,215

(1 במרס 2007) באדר התשס"ז י"א

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על __________

.192 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח




