
רשומות

הפרסומים ילקוט

3160   ........................................... דיין של כהונתו גמר על הודעה

לפי פקודת על הגבייה ופקידי גבייה  מינוי ממונים

3160 (גבייה)...................................................................   המסים

3160   ........................ והבניה סמכויות לפי חוק התכנון אצילת

וחוק רישוי שירותי ,1927 הטיס, מפקח לפי חוק  מינוי

3160 התעופה..........................................................................................  

הכניסה חוק לפי גבולות ביקורת קציני מינוי על הודעה

3161 לישראל......................................................................................  

כשירות לעניין גמר ובתעודות בתארים במוסדות, הכרה

3161 סוציאלית...............................................................   לעבודה

3161   ................................................. למבוגרים מבחן קציני מינוי

3161 לנוער.......   מבחן קציני מינוי וביטול מינוי תיקון מינוי,

 

לפי סעד פקידות של מינוי וביטול מינוי שינוי  מינוי,

3162   ......................................... (טיפול והשגחה) הנוער חוק

לעניין לוועדות רפואיות מינוי חברים על  הודעה
3162 ניידות.......................................................................   גמלת

3162 זכויות החולה....   חוק לפי והרכבן אתיקה מינוי ועדות

הסכם יישום חוק לפי הארכה וצו צו מתן על  הודעות
עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר  הביניים

3163   ............................................................... פעילות) (הגבלת

3163 על עיבוד סטטיסטיקה.............................................   הודעות

3164 התעבורה......   על רכב תפעולי לפי תקנות מפקח מינוי

מימון לפי חוק סכום יחידת המימון בדבר שינוי הודעה
3164   ................................................................................. מפלגות

3164   ............................................................... הודעות מאת הציבור

3164 ברשומות.....................................   פרסום דמי בדבר הודעה

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

אני התשט"ו-11955, הדיינים, לחוק 24 לסעיף בהתאם
הרבני הדין בית אב כהן, דוד הרב של כהונתו גמר על מודיע
,(2009 בפברואר   28) התשס"ט באדר ד'  ביום בחיפה,  האזורי

לגמלאות. פרישתו עקב

(5 במרס 2009) התשס"ט באדר ט'
 (3—643 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

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

ופקידת גבייה הגבייה על מינוי ממונה
(גבייה) המסים פקודת לפי

(גבייה)1, המסים לפקודת (1)2 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ראש יושב את ממנה אני
ולבניה) לתכנון - הוועדה (להלן הגליל  לב מקומית במועצה
ואת אמרכלית הגבייה לממונה על ,00050539 מנחם עירון, ת"ז
,023141237 ת"ז אהסאר, בדראנה ולבניה, לתכנון הוועדה
המוטלת כללית ארנונה  גביית לעניין וזאת גבייה,  לפקידת
להשגת חקיקה (תיקוני המדינה במשק ההסדרים חוק מכוח
חובה המגיעים וגביית תשלומי התשנ"ג-21992, התקציב), יעדי

דין. פי על למועצה

(17 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"א
 (3—18 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________
.46 עמ' התשל"ג, ס"ח ;1374 ב', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

.10 עמ' התשנ"ג, 2  ס"ח

הגבייה ופקיד גבייה מינוי ממונה על
(גבייה) המסים פקודת לפי

(גבייה)1, המסים לפקודת (1)2 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
נחף, המקומית במועצה הממונה הוועדה ראש את ממנה אני
עובד  ואת הגבייה על 003230075 לממונה ת"ז ארגוב, עמינדב
לפקיד גבייה, ,057560062 ת"ז סרחאן, אחמד הגבייה, מחלקת
ההסדרים חוק גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח לעניין וזאת
התשנ"ג- התקציב), יעדי להשגת חקיקה (תיקוני המדינה במשק

דין. פי על למועצה המגיעים חובה תשלומי וגביית ,21992

(17 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"א
 (3—18 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________
.46 עמ' התשל"ג, ס"ח ;1374 ב', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

.10 עמ' התשנ"ג, 2  ס"ח

הגבייה על ממונה מינוי
(גבייה) המסים פקודת לפי

(גבייה)1, המסים לפקודת (1)2 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
ת"ז לוי, משה טירה, של עיריית המלווה החשב את ממנה אני

ארנונה  גביית  לעניין וזאת הגבייה, על לממונה   050030345
(תיקוני המדינה במשק ההסדרים חוק מכוח המוטלת כללית
תשלומי וגביית התשנ"ג-21992, יעדי התקציב), להשגת חקיקה

פי דין. על לעיריה חובה המגיעים

(17 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"א
 (3—18 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________

.10 עמ' התשנ"ג, 2  ס"ח

הגבייה על ממונה מינוי
(גבייה) המסים פקודת לפי

(גבייה)1, המסים לפקודת (1)2 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
ת"ז זמר, חאלד מדלג', המקומית את גזבר המועצה ממנה אני
ארנונה גביית לעניין וזאת הגבייה, על לממונה ,054796818
(תיקוני המדינה במשק ההסדרים חוק מכוח המוטלת כללית
תשלומי וגביית התשנ"ג-21992, יעדי התקציב), להשגת חקיקה

פי דין. על למועצה חובה המגיעים

(17 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"א
 (3—18 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________
.46 עמ' התשל"ג, ס"ח ;1374 ב', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

.10 עמ' התשנ"ג, 2  ס"ח

סמכויות אצילת
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

והבניה,  התכנון לחוק  269 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
הכללי  למנהל  אוצל אני החוק), - (להלן  התשכ"ה-11965 
את הפנים במשרד התכנון מינהל ולמנהל הפנים משרד של

לחוק. 109 סעיף לפי סמכותי

(29 במרס 2009) בניסן התשס"ט ד'
 (3—715 (חמ

שטרית מאיר  
הפנים שר __________

.82 עמ' התשס"ט, ;307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

מפקח מינוי
התעופה, שירותי רישוי חוק ולפי ,1927 הטיס, חוק  לפי

התשכ"ג-1963

ולפי ,11927 הטיס, לחוק 10ג(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
 - התשכ"ג-21963 (להלן התעופה, שירותי רישוי לחוק 9(א) סעיף
שלהלן האזרחית התעופה עובדי רשות את ממנה אני החוקים),

בתפקידם: מכהנים הם החוקים, כל עוד לעניין למפקחים

אוויריים; מובילים ראשי מפקח ,003883808 ת"ז גיל, מיכה .1

תעופה כללית. מנהל תחום ,005348644 ת"ז ברנד, ראובן .2

(17 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"א
 (3—549 (חמ

שאול מופז  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים   __________

.148 עמ' התשל"ב, ס"ח ;2551 ג', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

.104 עמ' התשכ"ג, 2  ס"ח
__________

.46 עמ' התשל"ג, ס"ח ;1374 ב', עמ' כרך 1  חוקי א"י,
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גבולות ביקורת קציני מינוי על הודעה
לישראל, התשי"ב-1952 חוק הכניסה לפי

הכניסה לחוק 15(ב) סעיף סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
השר  ובהסכמת החוק), - (להלן התשי"ב-11952  לישראל, 
משטרת ועובדי התפקידים  בעלי את מיניתי פנים,  לביטחון

לעניין החוק: גבולות ביקורת לקציני להלן ישראל המנויים

ישראלהשם במשטרת אישי מס'

ארחיפוב 60091873ג'ני

אורטל 60474293שני

בוצ'רניקוב 60267549אביטל

גודס 54291992פולינה

גורליק 60244712אתי

דבוש 60339728שני

ון-אש 60431673קים

60554417דורין זיפמן

טייף 60217932שי

לוי 59873000ענבל

60338381נטע לוי

ספקטור 60439809ליהי

עובדיה 60279213יערה

60345147עדי פרץ

צנטנר 60313079הדס

קויפמן 60474640סיון

60474640יוליה קופמן

שבתאי 60290327גל

שי 1183656אורית

צ'ובייקינה 1161769אולגה

1161322מיטל יהוד

רז 1160985יפית

ויסבורד 1161439ולריה

(4 במרס 2009) התשס"ט באדר ח'
 (3—284 (חמ

שטרית מאיר  
הפנים שר __________

.502 עמ' התשס"ד, ;354 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח

לעניין גמר בתארים ובתעודות במוסדות, הכרה
סוציאלית לעבודה כשירות

הסוציאליים, התשנ"ו-1996 חוק העובדים לפי

הסוציאליים, העובדים לחוק 9(א)(2) לפי סעיף בתוקף סמכותי
ולאחרהתייעצותעםהמועצהלעבודהסוציאלית, התשנ"ו-11996,

להלן, כמפורט לישראל מחוץ גבוהה להשכלה במוסד מכיר אני
כשירות לעניין ידו על  הניתן סוציאלית  בעבודה  השני ובתואר

סוציאלית: לעבודה

הממלכתי החינוכי מהמוסד סוציאלית שני בעבודה תואר
פנזה, רוסיה. גבוהה, להשכלה מקצועית

 MASTER OF SOCIAL WORK, HIGH EDUCATIONAL
INSTITUTE, PENZA, RUSSIA.

(9 במרס 2009) באדר התשס"ט י"ג
 (3—2795 (חמ

הרצוג יצחק  
             שר הרווחה והשירותים החברתיים

למבוגרים מבחן קציני מינוי
התשכ"ט-1969 חדש], [נוסח המבחן פקודת לפי

חדש],  [נוסח המבחן 27 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
מבחן לקציני  מטה הרשומים ממנה אני  התשכ"ט-11969,

האמור: החוק לעניין למבוגרים

והצפון חיפה מחוז - 309707628 ת"ז וונדה, גטה

והדרום שבע באר מחוז - 039577697 לבנת אזולאי, ת"ז

(9 במרס 2009) באדר התשס"ט י"ג
 (3—141 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר
התשל"א, ס"ח ;312 עמ' ,14 נוסח חדש ישראל,  1  דיני מדינת

עמ' 88.  

מבחן לנוער מינוי קציני
התשכ"ט-1969 חדש], [נוסח המבחן פקודת לפי

חדש],  [נוסח המבחן 27 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
לקציני מבחן להלן הרשומים את אני ממנה התשכ"ט-11969,

האמור: החוק לעניין לנוער

ירושלים מחוז - 043241579 רולי סלומון, ת"ז

והדרום שבע באר מחוז - 015640162 ת"ז חדד, גדי

אביב מחוז תל - 043145812 ת"ז אבני, ענת

אביב מחוז תל - 034537498 ת"ז שאקי, רויטל

אביב מחוז תל - 035790450 עאדה בדיר, ת"ז

אביב מחוז תל - 0349110448 הילה אופיר, ת"ז

אביב מחוז תל - 034326462 סמדר זילברברג, ת"ז

אביב מחוז תל - 040499592 ת"ז לוי, זהבית

אביב מחוז תל - 025168428 ת"ז תמיר, טל

(9 במרס 2009) באדר התשס"ט י"ג
 (3—141 (חמ

הרצוג יצחק  
והשירותים החברתיים הרווחה שר  __________

התשל"א, ס"ח ;312 עמ' ,14 נוסח חדש ישראל,  1  דיני מדינת

עמ' 88.  

__________
.152 עמ' התשנ"ו, 1  ס"ח
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מבחן לנוער קציני תיקון מינוי
התשכ"ט-1969 חדש], [נוסח המבחן פקודת לפי

חדש],  [נוסח המבחן סעיף 27 לפקודת לפי סמכותי  בתוקף
קציני מבחן לנוער2 לעניין  מינוי אני מתקן את התשכ"ט-11969,

כדלקמן: האמורה, הפקודה

חיפה "מחוז במקום ,066405358 ת"ז שירה עטר, במינויה של (1)
ירושלים". "מחוז יבוא והצפון"

ירושלים" "מחוז במקום ,024440562 ת"ז דורון מגן, במינויו של (2)
והצפון". חיפה "מחוז יבוא

(9 במרס 2009) באדר התשס"ט י"ג
 (3—141 (חמ

הרצוג יצחק  
והשירותים החברתיים הרווחה שר  __________

התשל"א, ס"ח ;312 עמ' ,14 נוסח חדש ישראל,  1  דיני מדינת

עמ' 88.  
.1457 עמ' התשס"ט, 2  י"פ

מבחן לנוער קצין ביטול מינוי
התשכ"ט-1969 חדש], [נוסח המבחן פקודת לפי

חדש],  [נוסח המבחן 27 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
ת"ז כהן2, אליעזר של  מינויו  את  מבטל  אני התשכ"ט-11969,

האמור. החוק לעניין ,011327541

(9 במרס 2009) באדר התשס"ט י"ג
 (3—141 (חמ

הרצוג יצחק  
והשירותים החברתיים הרווחה שר  __________

התשל"א, ס"ח ;312 עמ' ,14 נוסח חדש ישראל,  1  דיני מדינת

עמ' 88.  
.1904 עמ' התשס"ד, 2  י"פ

סעד פקידות מינוי
התש"ך-1960 והשגחה), (טיפול הנוער חוק לפי

והשגחה),  (טיפול הנוער 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
מטה הרשומות הסעד פקידות את ממנה אני התש"ך-11960,

לעניין החוק האמור:

קרית גת - עיריית 028697019 אלימלך, ת"ז אזולאי אורי אסנת

בת ים - עיריית 031782170 לילך רוזנבג-דורי, ת"ז

(9 במרס 2009) באדר התשס"ט י"ג
 (3—142 (חמ

הרצוג יצחק  
והשירותים החברתיים הרווחה שר  __________

.52 עמ' התש"ך, 1  ס"ח

סעד פקידת מינוי שינוי
התש"ך-1960 והשגחה), (טיפול הנוער חוק לפי

והשגחה),  (טיפול הנוער 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
הסעד פקידת  של מינויה את משנה אני  התש"ך-11960,

החוק האמור: לעניין הרשומה מטה

__________
.52 עמ' התש"ך, 1  ס"ח

יבוא  "מכבים-רעות" במקום - 2023826969 אסתי אליאס, ת"ז
בנימין". "מטה

(9 במרס 2009) באדר התשס"ט י"ג
 (3—142 (חמ

הרצוג יצחק  
והשירותים החברתיים הרווחה שר  __________

.746 עמ' התש"ס, 2  י"פ

סעד פקידת מינוי ביטול
התש"ך-1960 והשגחה), (טיפול הנוער חוק לפי

והשגחה),  (טיפול הנוער 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
ת"ז דיין-פרחי, יעל מינויה של  את מבטל אני התש"ך-11960,
החוק  לעניין סעד פקידת להיות מכבים-רעות, - 2024008559

האמור.

(9 במרס 2009) באדר התשס"ט י"ג
 (3—142 (חמ

הרצוג יצחק  
והשירותים החברתיים הרווחה שר  __________

.52 עמ' התש"ך, 1  ס"ח

.207 עמ' התשס"ב, 2  י"פ

רפואיות לוועדות חברים מינוי על הודעה
לעניין גמלת ניידות

ממשלת  בין ההסכם 28 של לסעיף כי בהתאם מודיע אני
התשל"ז בסיוון ט"ו מיום לאומי לביטוח המוסד לבין  ישראל
את הרפואיות חברי הוועדות לרשימת הוספתי (1 ביוני 1977)1,
מומחה בנוירולוגיה, בוועדה ,025961665 ת"ז נג'אר, יוסוף ד"ר

חיפה. המחוזית,

ניידות2  גמלת  לעניין רפואיות ועדות מינוי על ההודעה 
זה. לפי תתוקן

(17 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"א
 (3—1505 (חמ

יעקב בן יזרי  
שר הבריאות           __________

.4635 עמ' התשס"ח, ;1813 עמ' התשל"ז, 1  י"פ

.1840 עמ' התשס"ט, ;2286 עמ' התש"ן, 2  י"פ

והרכבן אתיקה ועדות מינוי
חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 לפי

החולה, זכויות לחוק 24(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
(דרכי מינוי,  החולה זכויות 3 לתקנות  ותקנה התשנ"ו-11996,
התשנ"ז- אתיקה), ועדות של עבודה וסדרי כהונה תקופת
מומחה ,6736042 ת"ז ויינמן, ערן ד"ר את ממנה אני ,21996
האתיקה בוועדת לחבר דם, כלי וכירורגית כללית בכירורגיה
ת"ז אבישי-אלינר, שרית ד"ר במקום קפלן, הרפואי במרכז

.3545010218

__________
.327 עמ' התשנ"ו, 1  ס"ח

.80 עמ' התשנ"ז, 2  ק"ת

.4164 עמ' התשס"ו, 3  י"פ
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שנים. המינוי לארבע תוקף

(23 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"ט
 (3—2753 (חמ

ישראלי אבי  
של הכללי המנהל
משרד הבריאות         

והרכבן אתיקה ועדות מינוי
חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 לפי

החולה, זכויות לחוק 24(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
(דרכי מינוי,  החולה זכויות 3 לתקנות  ותקנה התשנ"ו-11996,
התשנ"ז- אתיקה), ועדות של עבודה וסדרי כהונה תקופת
עובדת ,014197040 ת"ז ארי, בן גליה את ממנה אני ,21996
יפה הלל במרכז הרפואי האתיקה לחברה בוועדת סוציאלית,

.303189826 ת"ז ברוך, דבורה במקום

שנים. המינוי לארבע תוקף

(28 בינואר 2009) התשס"ט בשבט ג'
 (3—2753 (חמ

ישראלי אבי  
של הכללי המנהל
משרד הבריאות         __________

.327 עמ' התשנ"ו, 1  ס"ח

.80 עמ' התשנ"ז, 2  ק"ת

.4230 עמ' התשס"ח, 3  י"פ

צו מתן על הודעה
המערבית ורצועת הגדה בדבר הביניים הסכם חוק יישום לפי

התשנ"ה-1994 פעילות), (הגבלת עזה

הסכם יישום לחוק 3(ג) סעיף לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
פעילות), (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר הביניים
השר  לידיעת שהובא לאחר כי החוק), - התשנ"ה-11994 (להלן
 21) התשס"ט כ"ז בשבט ביום כי השר), - הפנים (להלן לביטחון
בירושלים "חכוואתי" בתאטרון לקיים כוונה יש ,(2009 בפברואר
הפלסטינית הרשות בחסות ו/או מטעם ו/או של אירוע
וזאת העממי", לפולקלור שלנו ירושלים "פסטיבל שכותרתו
הוציא לחוק, 3(א) בסעיף כנדרש היתר בכתב, לכך שניתן בלי
סעיף לפי צו (19 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט ביום כ"ה השר

- המורה לחוק, 3(ב)

או "חכוואתי", האירוע האמור בתאטרון את לקיים שלא א.
ישראל. אחר בתחומי מדינת מקום בכל

המחזיק ו/או באסיפה הפועל המפעיל המנהל, אדם לכל ב.
האסיפה קיום את החצרים במקום, למנוע בעל שהוא מי או
או האמורה, בכתובת קיומה המשך את לאפשר לא ו/או

ישראל. מדינת בתחומי אחרת כתובת בכל

(19 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ג
 (3—2824 (חמ

חדד דניאל  
הפנים לביטחון מזכיר

המשרד לביטחון הפנים   __________
.22 עמ' התשנ"ח, ;40 עמ' התשנ"ו, ;85 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח

הודעה על מתן צו הארכה
המערבית ורצועת הגדה בדבר הביניים הסכם חוק יישום לפי

התשנ"ה-1994 פעילות), (הגבלת עזה

הסכם ייישום לחוק 3(ג) סעיף לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
פעילות), (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר הביניים
לידיעת  שהובאה לאחר כי החוק), - (להלן התשנ"ה-11994 
השר) הערכת גורמי הביטחון כי השר לביטחון הפנים (להלן -
שלהלן בצו המפורטים ושלוחותיו מוסדותיו האוס, האוריינט
או מטעמה פועלים  או הפלסטינית הרשות של נציגות  הם
בסעיף כנדרש בכתב היתר לפעילותם ניתן לא אשר בחסותה,
(3 בפברואר  התשס"ט בשבט ט' ביום השר הוציא לחוק, 3(א)
3(ב) לחוק, המורה על הארכת תוקפם של סעיף לפי צו (2009
9 באוגוסט 2001  בתאריכים החוק השר על פי שהוציא הצווים
 4 מתאריכים  בצווים הוארך ושתוקפם  2002 בפברואר  ו–4 
24 ביולי 2003, 23 בינואר 2003, 5 באוגוסט 2002, ,2002 בפברואר
27 ביולי 2005, 30 בינואר 2005, 21 ביולי 2004, 1 בפברואר 2004,
 31 ,(2006 בפברואר   19 מיום  בצו  תוקן (אשר   2006 בינואר   26
ו–3 בפברואר 2008, 30 ביולי 2007 21 בינואר 2007, ,2006 ביולי
על פי החוק השר שהוציא הצו של תוקפו המורה על הארכת
מתאריכים  בצווים הוארך 16 בפברואר 2003 ושתוקפו בתאריך
בינואר   30 ,2004 ביולי   21 ,2004 1 בפברואר  ,2003 באוגוסט   7
בצו מיום 19  26 בינואר 2006 (אשר תוקן 27 ביולי 2005, ,2005
30 ביולי 2007  21 בינואר 2007, ו–31 ביולי 2006, (2006 בפברואר
והמשרדים  מהמוסדות אחד לכל ו–3 בפברואר 2008 בהתייחס
חודשים שישה של  נוספת לתקופה האמור, בצו  המפורטים

5 באוגוסט 2008. ביום החל

(1 במרס 2009) התשס"ט באדר ה'
 (3—2824 (חמ

חדד דניאל  
הפנים לביטחון מזכיר

המשרד לביטחון הפנים   __________
.22 עמ' התשנ"ח, ;40 עמ' התשנ"ו, ;85 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח

סטטיסטיקה עיבוד על הודעה
התשל"ב-1972 חדש], [נוסח הסטטיסטיקה פקודת לפי

חדש], התשל"ב- [נוסח לפקודת הסטטיסטיקה 16 סעיף לפי
 2009 ינואר לחודש מדד המחירים לצרכן כי מודיע אני ,11972

להלן: כמפורט היה

נקודות; 100.7 - 2008 בסיס ממוצע המדד על (1)

נקודות; 105.8357 - 2006 בסיס ממוצע המדד על (2)

נקודות; 109.8575 - 2002 בסיס ממוצע המדד על (3)

נקודות; 117.3278 - 2000 בסיס ממוצע המדד על (4)

נקודות; 124.8367 - 1998 בסיס ממוצע המדד על (5)

נקודות; 477.8252 - 1987 בסיס ממוצע המדד על (6)

נקודות. 30,052,529.3114 - 1951 ספטמבר לבסיס מקושר המדד (7)

(18 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ב
 (3—892 (חמ

יצחקי שלמה  
הסטטיסטיקן הממשלתי   __________

התשל"ח, ס"ח ;500 עמ' ,24 נוסח חדש ישראל,  1  דיני מדינת

עמ' 201.  
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סטטיסטיקה עיבוד על הודעה
התשל"ב-1972 חדש], [נוסח הסטטיסטיקה פקודת לפי

חדש], התשל"ב- [נוסח לפקודת הסטטיסטיקה 16 סעיף לפי
 2009 פברואר לחודש לצרכן המחירים מדד כי מודיע אני ,11972

להלן: כמפורט היה

נקודות; 100.6 - 2008 בסיס ממוצע המדד על (1)

נקודות; 105.7306 - 2006 בסיס ממוצע המדד על (2)

נקודות; 109.7874 - 2002 בסיס ממוצע המדד על (3)

נקודות; 117.2113 - 2000 בסיס ממוצע המדד על (4)

נקודות; 124.7128 - 1998 בסיס ממוצע המדד על (5)

נקודות; 477.3507 - 1987 בסיס ממוצע המדד על (6)

נקודות. 30,022,685.6874 - 1951 ספטמבר לבסיס מקושר המדד (7)

(18 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ב
 (3—892 (חמ

יצחקי שלמה  
הסטטיסטיקן הממשלתי   __________

התשל"ח, ס"ח ;500 עמ' ,24 נוסח חדש ישראל,  1  דיני מדינת

עמ' 201.  

תפעולי מפקח על רכב מינוי
התשכ"א-1961 התעבורה, תקנות לפי

התעבורה, לתקנות 95א תקנה לפי  סמכותי בתוקף 
(ג'קי)  יעקב את ממנה אני התקנות), - התשכ"א-11961 (להלן
יג1  סימן לעניין  תפעולי  רכב  על למפקח  ,04583829 ת"ז לוי, 

לתקנות. ב' בחלק השני לפרק

קציני גף מנהל משמש  המתמנה עוד כל  המינוי תוקף
בדרכים. והבטיחות התחבורה במשרד בטיחות

(16 במרס 2009) התשס"ט באדר כ'
 (3—641 (חמ

יצחקי עוזי  
רשות הרישוי          __________

.460 עמ' התשנ"א, ;1425 עמ' התשכ"א, 1  ק"ת

המימון יחידת סכום שינוי בדבר הודעה
מפלגות, התשל"ג-1973 חוק מימון לפי

מפלגות, מימון לחוק 1ג(ב)(3) סעיף להוראות  בהתאם 
יחידת סכום שינוי על הודעה בזה מתפרסמת התשל"ג-11973,
מרס בחודש החל לצרכן: המחירים במדד השינוי עקב המימון,

שקלים חדשים. 1,259,500 - המימון יחידת סכום 2009 יהיה

(2 במרס 2009) התשס"ט באדר ו'
 (3—66 (חמ

מנחם אילן  
הציבורית הוועדה ראש יושב
לקביעת שיעור יחידת המימון    __________

.114 עמ' התשנ"ד, ;52 עמ' התשל"ג, 1  ס"ח

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

נטקט בע"מ
(51-235034-9 (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
לשם ,22 ריבלין ברח' ,16.00 בשעה ,14.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, לבנפלד, ברי

בע"מ תוכנה (ישראל) וריטאס
(51-310799-5 (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
לשם ,22 ריבלין ברח' ,17.00 בשעה ,14.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, לבנפלד, ברי

גוטרמן דוד
(51-266775-9 (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
רח' החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,10.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת הרצליה, ,16 שנקר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק גוטרמן, דוד

בע"מ מתקדמות בקרה מערכות ידע
(51-315399-9 (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
,56 המגנים רח' המפרק, במשרדי ,3.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
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התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם חיפה,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק רו"ח, מאוטנר, דורון

צרויה דוד
(51-275374-0 (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
רח' החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,10.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת הרצליה, ,16 שנקר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק צרויה, דוד

בע"מ הלר-פפה
(51-222943-6 (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
,98 הנשיא בשד'  ,10.00 בשעה ,10.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם חיפה,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, מיכאל נובק,

בע"מ מערכות אינרציה
(51-397095-4 (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
החברה, במשרדי ,10.00 בשעה ,10.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אשקלון, ,136/16 אצ"ל רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק הרמלין, פריאל

בע"מ וניהול השקעות פריחה
(51-129569-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל  החברה סופית של אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שאול שד' המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,7.5.2009 תתכנס ביום
הגשת לשם אביב, תל ,11 קומה משפט,  אמות בית  ,8 המלך
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח

ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי
החברה. של

מפרק אברהם נאמן,

השקעות בע"מ ג.ד. אביב
(51-362086-4 (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
אצל המפרקת, במשרדי ,10.00 בשעה ,13.5.2009 תתכנס ביום
לשם סבא, כפר דנאי, בית ,24 ויצמן רח' ושות', גבל גבריאלי
הפירוק כיצד התנהל המפרקת, המראה סופי של דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרקת עו"ד, ינאי, מירב

בע"מ ופיננסים השקעות - 3000 איסט מידל מ.מ.
(51-205672-2 (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 במשרדו של ,12.00 בשעה   12.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אלרום, נצרת, ווקף בניין כיכר המעיין, חורי, דיאב
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק מוסלם, סמיר

קיי פיתוח בע"מ
(51-380750-3 (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
הרצליה ,8 הסדנאות ברח' ,10.30 בשעה ,14.5.2009 תתכנס ביום
כיצד התנהל המראה סופי של המפרק, דוח הגשת פיתוח, לשם
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, דינאי, עידן

בע"מ קונספטס טיים ריל
(51-306272-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  הודעה נמסרת בזה
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,12.00 בשעה ,15.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם תמרת, ,1 הלוטם רח'
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להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד
החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק לפידות, ניר

ונוטריון חברת עורכי דין קשת משה
(51-103559-4 (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
אבגד, בית החברה, של במשרדה ,15.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,5 ז'בוטינסקי רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, קשת, משה

בע"מ קרבונאקס
(51-367523-1 (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
שפיגלמן, עו"ד במשרדי ,10.00 בשעה ,15.5.2009 תתכנס ביום
הגשת לשם אביב, תל ,20 לינקולן רח' ושות', זמיר ברק, קורן,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק מנדלוביץ, אסף

GTH (ISRAEL) LTD.
אסיפת נושים כינוס הודעה על

(51-253159-1 (ח"פ

כי החברות,  לפקודת 323(ב)  סעיף פי  על הודעה בזה נמסרת 
,10.00 בשעה ,17.5.2009 הנ"ל תתכנס ביום החברה אסיפת נושים של

אביב. תל ,17 שדה יצחק רח' ושות', מטלון פולק, עמית, במשרדי

פירוק בדבר  בעלי המניות אישור החלטת סדר היום: על
לחברה. מפרק ומינוי החברה של מרצון

דירקטור קרשין, ארי

בע"מ גרופ יבוא ושיווק ג'נסיס
(51-402351-4 (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
דין עורכי במשרד ,14.00 בשעה ,18.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
תל ,28 קומה המשולש, המגדל ,3 עזריאלי מרכז  כהן-שגב, 
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,

כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה
החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק שגיא, רז

בע"מ לאור הוצאה מקטרת
(51-360769-7 (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
גולדשמידט גולן, אצל ,12.00 בשעה   17.5.2009 ביום תתכנס 
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,2 רח' ויצמן דין, ושות', עורכי
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד, פרידמן, מיכאל

אחזקות בע"מ צדוק הלוי
(51-316909-4 (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
,12 בגין מנחם ברח' ,12.00 בשעה ,18.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה כיצד המפרק, של סופי דוח לשם הגשת ,52700 רמת גן
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, נועם שלו,

בע"מ יצירתיים פתרונות - מגי'גלאס
(51-307310-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
סוקולוב המפרק, רח' אצל ,12.00 בשעה ,18.5.2009 תתכנס ביום
של סופי דוח הגשת לשם ,03-5408124 טל' השרון, רמת ,48
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק עו"ד, יוגב, עידו

דין עורך - הברמן מיכאל
(51-408210-6 (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
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גבע ליקוורניק מיתר במשרדי ,18.00 בשעה ,18.5.2009 תתכנס ביום
רמת ,16 סילבר הלל אבא דרך דין, עורכי ושות', ברנדויין לשם &
התנהל הפירוק כיצד של המפרק, המראה סופי דוח לשם הגשת גן,
בפנקסים לנהוג  כיצד  להחליט וכדי  החברה, בנכסי  נעשה  ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, הברמן, מיכאל

בע"מ שיפינג ג'י
(51-393738-3 (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, אצל ,11.00 בשעה ,19.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
ושות', יגור נוב  צין גלאון בר–און שביט הדין עורכי  במשרדי
הגשת דוח לשם תל אביב, ,52 דרך בגין ,20 קומה סונול, מגדל
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, סטריכמן, אלירן

בע"מ פורטמרק
(51-359841-7 (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
בוריס עו"ד של  במשרדו ,11.00 בשעה ,21.5.2009 ביום הנ"ל
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,1 יהודה בן רח' ברונשטיין,
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

בוריס ברונשטין, עו"ד   

החברה כוח בא

בע"מ סקיוריטי סמארט
(51-380663-8 (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
פתח ,4 עמל ברח' ,16.00 בשעה ,20.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם תקוה,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, שפירא, בעז

בע"מ הגדול לוטפי
(51-316001-0 (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
ושות', קינן רון, גיל אצל ,10.00 בשעה ,21.5.2009 תתכנס ביום
הגשת לשם אביב, תל ,32 ויצמן לסין, רח' בית עורכי דין, משרד
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, אבירם ברפי,

בע"מ טק א.ד.כ.
(51-405591-2 (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
רח' המפרק, אצל ,18.00 בשעה ,24.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ברק, בני ,10 וולפסון
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק אהרון דומב,

ד.ז. הנדסה בע"מ
(51-381753-6 (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
לשם החברה, במשרדי ,12.00 בשעה ,25.5.2009 ביום תתכנס 
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק זלינגר, דב

בע"מ שטוק א. אינג'
(51-060786-4 (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
רח' המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,24.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,66 פנקס
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, שטוק, אנטוני און
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בע"מ ושירותים יזמות - בי.אי.אנד.יו
(51-336971-0 (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
עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,24.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם  גן,  רמת ,11 בגין מנחם דרך ושות',  ברגרזון
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, שמואלי, נעמן

בע"מ השקעות ואבא אביבה
(51-143844-2 (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
עופר הדין עורכי במשרד ,12.00 בשעה ,27.5.2009 תתכנס ביום
הגשת דוח לשם תל אביב, ,113 הירקון רח' ושות', עופר אבנון
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרקת הבר, אביבה

לרפואה סינית בע"מ א.ר. המרכז הישראלי
(51-290588-6 (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
,50 רח' חיים אצל המפרק, ,18.30 בשעה ,26.5.2009 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ביאליק, קרית
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק רוטברט, אילן

בע"מ הקריון מטווח
(51-215860-1 (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
,50 רח' חיים אצל המפרק, ,18.30 בשעה ,26.5.2009 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ביאליק, קרית
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק רוטברט, אילן

בע"מ העמק מטווח
(51-275276-7 (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
,50 רח' חיים אצל המפרק, ,18.40 בשעה ,26.5.2009 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ביאליק, קרית
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק רוטברט, אילן

בע"מ שמריהו בצפון נכס
(51-034233-0 (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
רח' המפרקת, במשרד ,10.00 בשעה ,31.5.2009 ביום תתכנס 
המראה המפרקת, סופי של הגשת דוח לשם נתניה, ,34 הרצל
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת עו"ד, לב, נורית

בע"מ שמחות אולמי אשר
(51-356006-0 (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
אברהם רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,31.5.2009 ביום תתכנס 
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם שבע, באר ,5 ברוור
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק כהן, אשר

בע"מ ופתוח שווק ח.ד.ש.ן
(51-118130-7 (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
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,31.5.2009 ביום תתכנס  הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח הגשת יעקב, לשם זכרון ,32 תש"ח
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק אמיר, נחמן
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בע"מ אחזקות אמיל י.
(51-357324-6 (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
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,31.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק,  של סופי דוח הגשת לשם נשר,  ,13/4 הזית
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק יוסיפוב, אמיל

בע"מ פינקלמן
(51-045471-3 (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' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,31.5.2009 ביום תתכנס  הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם השרון, רמת ,25 בחשוון ז'
וכדי החברה,  בנכסי נעשה ומה  הפירוק  התנהל כיצד המראה 

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק פינקלמן, צבי

בע"מ (2005) ותקשורת הפקות משהו
(51-369148-5 (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
יהושע רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,31.5.2009 תתכנס ביום
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,81 נון בן
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק נשר, ישעיהו

בע"מ פלוס שאריד
(51-261002-3 (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
,15 קדש מבצע ברח' ,12.00 בשעה ,1.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם השרון, הוד
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק חנש, דן

בע"מ חלפים בר-דב
(51-206783-6 (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
יגאל אלון רח' אצל המפרק, ,12.00 בשעה ,1.6.2009 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,57
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, זמיר, דרור

בע"מ כתום קומפוזיט
(51-322495-6 (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
,1 פלטין רח' המפרק, אצל ,11.00 בשעה ,1.6.2009 תתכנס ביום
המראה כיצד המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ראשון לציון,
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, אפרתי, מוטי

בע"מ קונספט א.ב
(51-3141158-7 (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
,1 פלטין רח' המפרק, אצל ,11.00 בשעה ,1.6.2009 תתכנס ביום
המראה כיצד המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ראשון לציון,
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, בן–חור, שלומי

הגופני  ללימודי האימון - המרכז קאי מיג'ין
בע"מ והספורט

(51-244771-5 (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
המפרק, של במשרדו ,15.00 בשעה ,4.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם ציונה, נס המדע, פארק ,3 מאיר גולדה רח'
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, רענן בשן,
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בע"מ ישראלית לאומנות המחירון
(51-253248-2 (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
,51 הזורע רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,3.6.2009 תתכנס ביום
כיצד המפרק, המראה של סופי דוח הגשת שמריהו, לשם כפר
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק בידרמן, אפרים

וואן שוט בע"מ
(51-344393-7 (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
,35 ז'בוטינסקי רח' המפרקת, במשרדי ,18.6.2009  תתכנס ביום
כיצד המראה המפרקת,  של סופי דוח הגשת לשם  גן, רמת
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרקת עו"ד, אורנה ששון טמיר,

בע"מ כרמל גני
(51-203391-1 (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
ושות', נתן ארדינסט, בן אצל ,10.00 בשעה ,1.6.2009 תתכנס ביום
תל אביב, לשם ,4 ברקוביץ רח' ,13 המוזאון, קומה מגדל עורכי דין,
הפירוק ומה התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי הגשת דוח
ובניירות לנהוג בפנקסים כיצד להחליט החברה, וכדי בנכסי נעשה

החברה. של

מפרק עו"ד, אמודאי, ניר

בע"מ קום דוט לוטוטו
(51-334736-9 (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
המפרק, אצל ,16.00 בשעה ,17.6.2009 ביום תתכנס  הנ"ל
המפרק, סופי של דוח הגשת  לשם אביב,  תל ,55 דיזנגוף רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, אטיאס, דני

בע"מ (1997) ותקשרות אחזקות אקוטק
(51-244369-8 (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, אצל ,16.00 בשעה ,17.6.2009 ביום תתכנס  הנ"ל
המפרק, סופי של דוח הגשת  לשם אביב,  תל ,55 דיזנגוף רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, אטיאס, דני

בע"מ דילפיוז'ן
(51-289247-2 (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
החברה, במשרדי ,13.00 בשעה ,15.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת לשם חיפה, ,3 בניין מדע, תעשיות במרכז
בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרקת סימה עוז,

שוקה-טניס בע"מ
(51-250733-6 (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
דניאל רח' המפרקת, אצל ,10.00 בשעה ,25.5.2009 תתכנס ביום
דוח הגשת  לשם אביב, תל  ,11 קומה המגדל, בניין ,3 פריש
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרקת עו"ד, שטינפלד, קרן

בע"מ והפצה שיווק אלויק
(51-373264-4 (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
החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,4.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם רינתיה, מושב
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק ג'רבי, אליהו
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בע"מ 1996 ניהול אינבסטק
(51-238594-9 (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
האתרוג רח' המפרק, אצל ,9.30 בשעה ,30.6.2009 תתכנס ביום
כיצד המראה של המפרק, סופי דוח הגשת  לשם הרצליה, ,9
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק הר, בן (אבי) אברהם

בע"מ אינבסטק
(51-232845-1 (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
האתרוג רח' המפרק, אצל ,9.00 בשעה ,30.6.2009 תתכנס ביום
כיצד המראה של המפרק, סופי דוח הגשת  לשם הרצליה, ,9
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק הר, בן (אבי) אברהם

ומשה) בע"מ (עמרם אחים מלול
(51-191302-2 (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
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,1.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת לשם טבריה, ,3 העמקים רח' החברה, של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק מלול, עמרם

בע"מ גז שיווק אור-פז
(51-158612-5 (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
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,1.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת לשם נהריה, ,36 הגעתון שד' החברה, של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק ברגר, עינב

יורם ברג בע"מ
(51-121377-9 (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
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,3.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם השרון, רמת ,18 התרבות
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק יורם ברג,

מוגבל בלתי בערבון קראקובר-קרדיולוג ר. ד"ר
(51-325182-7 (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, אצל ,10.00 בשעה ,3.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם תקוה, גני ,7 הנחל
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק קראקובר, ריכרדו ד"ר

בע"מ פיתוח סלקטיביטי
(51-398813-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס דחיית הודעה על

הנ"ל, החברה של הסופית האסיפה כי הודעה, בזה נמסרת
בילקוט שפורסם כפי ,1.5.2009 ביום להתכנס  שהיתה אמורה
בשעה ,31.5.2009 ביום תתכנס והיא נדחתה, ,5923 הפרסומים
לשם הגשת ,67897 אביב תל ,5 רח' תובל אצל המפרק, ,10.00
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק רודניק, ליאור

בע"מ (96) פחחות עבודות יוסף גבאי
(51-228050-4 (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
רח' החברה, במשרדי 7.6.2009 בשעה 10.00, ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח  הגשת לשם  תקוה, פתח ,1 איינשטיין
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק גבאי, יוסף
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בע"מ והשקעות ניהול א.א. נורמה
(51-256697-7 (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
רח' המפרקת, של במשרדה ,12.00 בשעה ,1.6.2009 תתכנס ביום
המראה המפרקת, של דוח סופי הגשת לשם גן, רמת ,50 המעגל
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת עו"ד, עדנה לוי,

(י.ש.ל.) בע"מ אופק יזמות
(51-354163-1 (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
67א, ביאליק ברח' ,10.00 בשעה ,15.6.2009 ביום תתכנס  הנ"ל
התנהל המראה כיצד המפרק, של סופי דוח לשם הגשת גן, רמת
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, אופיר, רון

א.ט. בכר בע"מ
(51-216661-2 (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
חשבון רואי במשרדי ,10.00 בשעה ,26.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת לשם רעננה, ,9 אילן רח' בר גסר-רשפי ושות',
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק רו"ח, רשפי, יובל

בע"מ ובריאות כושר מועדון אנרג'י
(51-255900-6 (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
מרדכי רח' המפרק, אצל ,17.00 בשעה ,1.6.2009 ביום תתכנס 
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,15 זעירא
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק וקסלר, יעקב

בע"מ השקעות ד.י.ל.ר
(51-369341-6 (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
,42 הרכבת רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,17.6.2009 תתכנס ביום
התנהל כיצד המפרק, המראה של סופי הגשת דוח לשם אביב, תל
לנהוג כיצד  להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק 

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, טנא, אסף

בע"מ מובסיס
(51-372177-9 (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
רח' החברה, במשרדי ,16.00 בשעה ,25.5.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת הרצליה, ,33 רזיאל
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק סופר, אלי

בע"מ רות נוה
(51-115849-5 (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
,2 קלאוזנר ברח' ,14.30 בשעה ,7.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, סופי של הגשת דוח ירושלים, לשם ארנונה,
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, סילבר, רפי

בע"מ תוכנה ריף

(51-337951-1 (ח"פ
מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה
החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,8.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אינדיג, דב יששכר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ברק, בני ,168 ז'בוטינסקי 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, אינדיג, דב יששכר
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בע"מ לכם

(51-046031-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המניין מן כללית שלא באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ,15.3.2009 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,
,2 גוריון בן מדרך מיטרני, שי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את

החברה. למפרק גן, רמת

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, מיטרני, שי

בע"מ (135) ז'בוטינסקי אופטיקה

(51-320100-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,19.1.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,8 שמאי בית מרח' זיידן, ענת את ולמנות מרצון החברה את  לפרק

החברה. למפרקת גן, רמת

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 זיידן, ענת

י.ו. וייב בע"מ

(51-282847-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,12.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מושקוביץ, שלמה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את  לפרק
,48 דרך מנחם בגין ,12 קומה ביטוח, אמות מבית ,038737862  ת"ז

החברה. למפרק אביב, תל

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, מושקוביץ, שלמה

נעור חקלאות בע"מ

(51-211986-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שלמה עמיאור, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק ,84214 שבע באר ,5871 ת"ד ,52 ההסתדרות

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, עמיאור, שלמה

בע"מ וייעוץ השקעות שירותים כ"ץ צבי

(51-232209-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,23.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שר, יצחק רו"ח את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק

החברה. למפרק ,31332 מיקוד ,33348 ת"ד ,9 הבנקים

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 רו"ח, שר, יצחק

בע"מ 2003 ספרנר

(51-346447-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שמע, אודי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,42202 נתניה ,13 אמנון ותמר

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, אודי שמע,
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בע"מ סיכונים לניהול חברה איי אל די.

(51-221991-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,26 גרונר דב מרח' הרפז, מנחם את ולמנות מרצון החברה את  לפרק

החברה. למפרק אביב, תל

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 הרפז, מנחם

בע"מ אחזקות מנ.ש.א.

(51-370873-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,25 טאגור מרח' שגיא, אברהם ולמנות את מרצון החברה את  לפרק

החברה. למפרק אביב, תל

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 אברהם שגיא,

בע"מ וריקו דני

(51-398678-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.3.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' רובינשטיין, דניאל ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק לציון, ראשון ,10 הנחליאלי

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 רובינשטיין, דניאל

בע"מ האומנות כל

(51-327678-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

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

לפרק החלטה התקבלה ,26.3.2009 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,
כפר ,2 ישעיהו מרח' אופק, יואב את ולמנות מרצון החברה את

החברה. למפרק סבא,

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

הנ"ל. המפרק למען זו, הודעה

מפרק אופק, יואב

בע"מ דיאזונס

(51-372857-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המניין מן כללית שלא באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ,26.3.2009 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,
רמת ,25 ארגמן מרח' נחמני, יעקב את ולמנות מרצון החברה את

החברה. למפרק אפעל,

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

הנ"ל. המפרק למען זו, הודעה

מפרק נחמני, יעקב

__________

ברשומות פרסום דמי

בניסן התשס"ט ז' ביום החל ברשומות דמי הפרסום אלה
(1 באפריל 2009):

שקלים חדשים

ממנו חלק או טור 124רבע

טור עד מרבע טור 247למעלה

טור רבעי טור עד שלושת מחצי 378למעלה

אחד טור עד טור רבעי משלושת 493למעלה

הדין ובתי הירושה רשם הודעות  בעד
או צוואה, קיום או ירושה צווי למתן הרבניים
החברות שורה אחת בלבד מאת רשם הודעות
או השיתופיות האגודות רשם והשותפיות,

העמותות רשם
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מס' חשבון הדואר, בבנק  לשלם  יש  הפרסום דמי  את
רשומות" (בשובר המשפטים מערכת לזכות "משרד ,0-24096-9
התשלומים שרת באמצעות או בקשה), פי על שיישלח תשלום

באינטרנט.

המשפטים משרד


