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הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001 )להלן - החוק(, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 
שטח  את  הממשלה  העבירה  הממשלה2,  לחוק–יסוד:  31)ד( 
ערב  ארצות  יוצאי  היהודים  זכויות  ותיעוד  רישום  הפעולה: 

ואיראן ממשרד המשפטים למשרד לענייני גמלאים.

ביום  לכנסת  נמסרה  הפעולה  שטח  העברת  על  ההודעה 
כ"ה בתשרי התש"ע )13 באוקטובר 2009(.

ל' בתשרי התש"ע )18 באוקטובר 2009(
)חמ 3281—3(

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1   ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2   ס"ח התשס"א, עמ' 158.

הודעה על מינוי ממלא מקום של שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()6(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001 )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה, בהתאם 
לסעיף 24)א( לחוק–יסוד: הממשלה2, שהשר בנימין בן–אליעזר 
מיום  הארץ,  מן  העדרו  בעת  הביטחון  שר  מקום  את  ימלא 
כ"ה בתשרי התש"ע )13 באוקטובר 2009( עד יום כ"ח בתשרי 

התש"ע )16 באוקטובר 2009(.

בהתאם לסעיף 9 לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

ל' בתשרי התש"ע )18 באוקטובר 2009(
)חמ 3281—3(

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1   ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2   ס"ח התשס"א, עמ' 158.

הודעה על מינוי מנהל רשות החברות הממשלתיות
לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975

החברות  לחוק  52)ב(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
הצעת  לפי  הממשלה,  מינתה  התשל"ה-11975,  הממשלתיות, 
החברות  רשות  מנהל  לתפקיד  כהן  דורון  את  האוצר  שר 

הממשלתיות במשרד האוצר במקום אודי ניסן2.

כ"ג בתשרי התש"ע )11 באוקטובר 2009(
)חמ 507—3(

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  

__________
1   ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

2   י"פ התשס"ח, עמ' 690.

הודעה בדבר צורך במינוי דיין
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

אני  התשט"ו-11955,  הדיינים,  לחוק  7)א(  לסעיף  בהתאם 
מודיע על הצורך במינוי דיין בבית הדין הרבני הגדול.

הודעה זו נוספת להודעה בדבר צורך במינוי דיינים2.

ז' בחשוון התש"ע )25 באוקטובר 2009(
)חמ 403—3(

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

2   י"פ התשס"ט, עמ' 1780.

אצילת סמכויות
לפי פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 41ט1)ב( לפקודת המשטרה ]נוסח 
חדש[, התשל"א-11971 )להלן - הפקודה(, אני אוצל לפרקליט 
סעיף  לפי  סמכותי  את  המדינה  לפרקליט  ולמשנים  המדינה 

49ט1)א( לפקודה.

אצילת הסמכויות שפורסמה בילקוט הפרסומים התשס"ה, 
עמ' 4288 - בטלה.

ב' בחשוון התש"ע )20 באוקטובר 2009(
)חמ 602—3(

מני מזוז  
היועץ המשפטי לממשלה  

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390; התשנ"ד, עמ'   1

66; התשס"ד, עמ' 430.

הסמכת אחראי
לפי תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם 

)שירות אזרחי(, התשס"ז-2007

שירות  דחיית  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף 
לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם )שירות אזרחי(, התשס"ז-

ת"ז  עמר,  יעקב  את  מסמיך  אני  התקנות(,   - )להלן   22007
053564225, לאחראי לעניין התקנות.

המינוי של ד"ר ראובן גל3 - בטל.

כ"ז באלול התשס"ט )16 בספטמבר 2009(
)חמ 3267—3(

דניאל הרשקוביץ  
שר המדע והטכנולוגיה  

__________
1   י"פ התשס"ח, עמ' 2184; התשס"ט, עמ' 4094.

2   ק"ת התשס"ז, עמ' 740.

3   י"פ התשס"ט, עמ' 30.

 צו ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת
הפה והטלפיים

לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים 
על  ההכרזה2  את  מבטל  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח 

היישוב כפר יהושע כאזור נגוע במחלת הפה והטלפיים.

ז' בחשוון התש"ע )25 באוקטובר 2009(
)חמ 126—3(

משה חיימוביץ  
מנהל השירותים הווטרינריים  

__________
1   ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

2   י"פ התשס"ט, עמ' 3036 ועמ' 4283.

__________
1   ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.
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 הודעה בדבר פקיעת תוקפן של זכויות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973 

בהתאם להוראות סעיפים 74 ו–76 לחוק זכות מטפחים של 
זני צמחים, התשל"ג-11973, הנני מודיעה בזה כי ביום  ז' בשבט 
מטפחים  זכויות  של  תוקפן  פקע   )2009 בפברואר   1( התשס"ט 

המפורטות להלן:    

מס' הרישום: 163
שם בעל הזכות: מועצת הפרחים, על ידי יצוג מטפחי פרחים, 

ג"י סביון.
שם המטפח: מייאן אינטרנשיונל, צרפת. 

הגידול והזן: ורד מאיג'יקאטאר.

מס' הרישום: 274
יצוג  ידי  על  צרפת,  סיא,  אנד  מייאן  ס.נ.סי  הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: ס.נ.סי מייאן אנד סיא, צרפת. 

הגידול והזן: ורד מיידומונאק.

מס' הרישום: 525
שם בעל הזכות: מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן.

שם המטפח: א. לוי, רחובות.
הגידול והזן: פלפל להבה.

מס' הרישום: 573
שם בעל הזכות: מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן.

שם המטפח: ד. לוי, מזכרת בתיה.
הגידול והזן: תפוח אדמה אורי.

מס' הרישום: 663
יצוג  ידי  על  צרפת,  סיא,  אנד  מייאן  ס.נ.סי  הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: ס.נ.סי מייאן אנד סיא, צרפת. 

הגידול והזן: ורד מיינבלה.

מס' הרישום: 805
ירחמיאל  ידי  על  הולנד,  ב.ו.,  סטאברן  ואן  הזכות:  בעל  שם 

ברגנר, אודים.
שם המטפח: אנדל ואן ג'יי, הולנד. 

הגידול והזן: פרזיה וארארד.

מס' הרישום: 866
שם בעל הזכות: הזרע ג'נטיקס, חוות ברורים.

שם המטפח: ז. זוטא, תל אביב.
הגידול והזן: בצל מולין רוז'.

מס' הרישום: 868
שם בעל הזכות: הזרע ג'נטיקס, חוות ברורים.

שם המטפח: רוז פיאטרס, קריית גת.
הגידול והזן: בצל ארד.

מס' הרישום: 902
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: ג. אוולינס, הולנד. 
הגידול והזן: גרברה לאורנטיוס.

מס' הרישום: 903
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: ג. אוולינס, הולנד. 

הגידול והזן: גרברה אנסופי.

מס' הרישום: 904
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: ג. אוולינס, הולנד. 

הגידול והזן: גרברה פרינצסה.

מס' הרישום: 1003
שם בעל הזכות: דנציגר - משק פרחים "דן", משמר השבעה.

שם המטפח: קלרה דהאן, ראשל"צ.
הגידול והזן: גיבסנית מג'יק גולן.

מס' הרישום: 1142
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: ג. אוולינס, הולנד. 

הגידול והזן: גרברה פלומטה.

מס' הרישום: 1245
שם בעל הזכות: ברייר ובנו בע"מ, בני ציון.

שם המטפח: אילן ברייר, בני ציון.
הגידול והזן: זיפנוצה ברניסטום.

מס' הרישום: 1418
ירחמיאל  ידי  על  הולנד,  ב.ו.,  רויאלטי  פרגו  הזכות:  בעל  שם 

ברגנר, אודים.
שם המטפח: סגרס ט.א., הולנד. 

הגידול והזן: ורד פרביאן.

מס' הרישום: 1431
שם בעל הזכות: פררס גואילו, צרפת, באמצעות ריינהולד כהן 

ושות', תל אביב.
שם המטפח: פררס גואילו, צרפת.

הגידול והזן: פלרגוניום גואימו.

מס' הרישום: 1442
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה וינו.

מס' הרישום: 1475
יצוג  ידי  על  הולנד,  ב.ו.,  ברידינג  בארטלס  הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: בארטלס ברידינג ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: סולידגו קיבאגו.

מס' הרישום: 1476
יצוג  ידי  על  הולנד,  ב.ו.,  ברידינג  בארטלס  הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: בארטלס ברידינג ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: סולידגו דאשבאר.

ילקוט הפרסומים 6013, י"א בחשוון התש"ע, 29.10.2009

__________
1   ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.
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מס' הרישום: 1571
יורם,  טוב  לב  באמצעות  איטליה,  באראטה,  הזכות:  בעל  שם 

כפר הס.
שם המטפח: באראטה, איטליה.

הגידול והזן: צפורן צ'או.

מס' הרישום: 1572
יורם,  טוב  לב  באמצעות  איטליה,  באראטה,  הזכות:  בעל  שם 

כפר הס.
שם המטפח: באראטה, איטליה.

הגידול והזן: צפורן צ'או ביאנקו.

מס' הרישום: 1604
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה פלופפה.

מס' הרישום: 1606
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה נבאדה.

מס' הרישום: 1616
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה נורטסטאר.

מס' הרישום: 1620
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה ארוסה.

מס' הרישום: 1634
מטפחי  יצוג  ידי  על  הולנד,  ב.ו.,  רוזן  אולי  הזכות:  בעל  שם 

פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: אולי רוזן ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: ורד אוליבראו.

מס' הרישום: 1740
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה טארה.

מס' הרישום: 1741
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה אמבי.

מס' הרישום: 1742
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.

שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 
הגידול והזן: גרברה ראמונה.

מס' הרישום: 1743
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה דיאבלו.

מס' הרישום: 1745
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פ. אמברוסיאוס, גרמניה. 

הגידול והזן: גרברה סיגריד.

מס' הרישום: 1746
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פ. אמברוסיאוס, גרמניה. 

הגידול והזן: גרברה כותבאס.

מס' הרישום: 1754
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה אוריאון.

מס' הרישום: 1755
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה אלאמי.

מס' הרישום: 1756
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה לה ליסה.

מס' הרישום: 1758
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה בואנה.

מס' הרישום: 1759
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה מונטה קריסטו.

מס' הרישום: 1760
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה טיפאני.
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מס' הרישום: 1761
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה גולדפלור.

מס' הרישום: 1763
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה טאלאסה.

מס' הרישום: 1796
שם בעל הזכות: פיאט שכראורס הולדינג ב.ו., הולנד, על ידי 

ירחמיאל ברגנר, אודים.
שם המטפח: פיאט שכראורס, הולנד. 

הגידול והזן: ורד שכרמקרה.

מס' הרישום: 1797
שם בעל הזכות: פיאט שכראורס הולדינג ב.ו., הולנד, על ידי 

ירחמיאל ברגנר, אודים.
שם המטפח: פיאט שכראורס, הולנד. 

הגידול והזן: ורד שכרבלאנק.

מס' הרישום: 1798
שם בעל הזכות: פיאט שכראורס הולדינג ב.ו., הולנד, על ידי 

ירחמיאל ברגנר, אודים.
שם המטפח: פיאט שכראורס, הולנד. 

הגידול והזן: ורד שכובאן.

מס' הרישום: 1852
יצוג מטפחי  ידי  רוז, צרפת, על  שם בעל הזכות: מייאן סטאר 

פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: מייאן סטאר רוז, צרפת. 

הגידול והזן: ורד מייקאוליי.

מס' הרישום: 1866
שם בעל הזכות: פננינג ברידינג ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: פננינג מרקו, הולנד.

הגידול והזן: אמאריליס פלוריס הקר.

מס' הרישום: 1888
שם בעל הזכות: ישי ורוניקה, מושב אלמגור.

שם המטפח: יהודה זילברפניג, מושב אלמגור.
הגידול והזן: שום שחור סילבר בייבי.

מס' הרישום: 1889
שם בעל הזכות: ישי ורוניקה, מושב אלמגור.

שם המטפח: יהודה זילברפניג, מושב אלמגור.
הגידול והזן: שום שחור סילבר גירל.

מס' הרישום: 1890
שם בעל הזכות: ישי ורוניקה, מושב אלמגור.

שם המטפח: יהודה זילברפניג, מושב אלמגור.
הגידול והזן: שום שחור סילבר ליידי.

מס' הרישום: 1897
יצוג  ידי  על  צרפת,  סא,  אינטרנשיונל  נירפ  הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: גיאונה לוציאנו אט פילס, איטליה. 

הגידול והזן: ורד נירפסטריפ.

מס' הרישום: 1907
שם בעל הזכות: בצלל בן-יצחק, מושב אבני איתן.

שם המטפח: ורד נאור, קצרין.
הגידול והזן: שושן שניר.

מס' הרישום: 1908
שם בעל הזכות: בצלל בן-יצחק, מושב אבני איתן.

שם המטפח: ורד נאור, קצרין.
הגידול והזן: שושן רוני.

מס' הרישום: 1913
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה אודילי.

מס' הרישום: 1914
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה פלובון.

מס' הרישום: 1915
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה פלופראן.

מס' הרישום: 1912
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה פלוק.

מס' הרישום: 1926
יצוג מטפחי  ידי  רוז, צרפת, על  שם בעל הזכות: מייאן סטאר 

פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: מייאן סטאר רוז, צרפת. 

הגידול והזן: ורד מייזורפי.

מס' הרישום: 1949
שם בעל הזכות: טיפוח גרברה בע"מ, גני עם.

שם המטפח: יוסף שוב, גני עם.
הגידול והזן: גרברה תזיס.

מס' הרישום: 1950
שם בעל הזכות: טיפוח גרברה בע"מ, גני עם.

שם המטפח: יוסף שוב, גני עם.
הגידול והזן: גרברה שרון.
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מס' הרישום: 1979
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה פלוסל.

מס' הרישום: 1980
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה בונדאנה.

מס' הרישום: 1981
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה סטארדאסט.

מס' הרישום: 1982
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה סראפיאן.

מס' הרישום: 1983
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה פלאוראנס.

מס' הרישום: 1984
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה האנאלור.

מס' הרישום: 1985
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה מיס סאיגון.

מס' הרישום: 1986
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה איידה.

מס' הרישום: 1987
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה פינק דלאייט.

מס' הרישום: 1988
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.

שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 
הגידול והזן: גרברה רוביאן.

מס' הרישום: 1999
שם בעל הזכות: דנציגר - משק פרחים "דן", משמר השבעה.

שם המטפח: גבריאל דנציגר, משמר השבעה.
הגידול והזן: גיבסנית דנג'ישה.

מס' הרישום: 2000
שם בעל הזכות: דנציגר - משק פרחים "דן", משמר השבעה.

שם המטפח: גבריאל דנציגר, משמר השבעה.
הגידול והזן: גיבסנית דנג'יפפלאש.

מס' הרישום: 2023
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה אסתרלה.

מס' הרישום: 2061
שם בעל הזכות: לב טוב יורם, כפר הס.

שם המטפח: לב טוב יורם, כפר הס.
הגידול והזן: סולידגו ילוו מון.

מס' הרישום: 2089
יצוג מטפחי  ידי  רוז, צרפת, על  שם בעל הזכות: מייאן סטאר 

פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: מייאן סטאר רוז, צרפת. 

הגידול והזן: ורד מייסטפי.

מס' הרישום: 2104
יצוג מטפחי  ידי  רוז, צרפת, על  שם בעל הזכות: מייאן סטאר 

פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: מייאן סטאר רוז, צרפת. 

הגידול והזן: ורד מייליאוו.

מס' הרישום: 2114
שם בעל הזכות: י.ז.מ. לב פרחים בע"מ, כפר ידידיה.

שם המטפח: יורם לב, כפר ידידיה.
הגידול והזן: צסטרום עדן.

מס' הרישום: 2127
שם בעל הזכות: פררס גואילו, צרפת, באמצעות ריינהולד כהן 

ושות', תל אביב.
שם המטפח: פררס גואילו, צרפת.
הגידול והזן: פלרגוניום גואינוסט.

מס' הרישום: 2128
שם בעל הזכות: פררס גואילו, צרפת, באמצעות ריינהולד כהן 

ושות', תל אביב.
שם המטפח: פררס גואילו, צרפת.
הגידול והזן: פלרגוניום גואיפייר.

מס' הרישום: 2129
שם בעל הזכות: פררס גואילו, צרפת, באמצעות ריינהולד כהן 

ושות', תל אביב.
שם המטפח: פררס גואילו, צרפת.
הגידול והזן: פלרגוניום גואיצ'רי.
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מס' הרישום: 2191
יצוג  ידי  על  צרפת,  סיא,  אנד  מייאן  ס.נ.סי  הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: ס.נ.סי מייאן אנד סיא, צרפת. 

הגידול והזן: ורד מייספריו.

מס' הרישום: 2194
יצוג  ידי  על  צרפת,  סיא,  אנד  מייאן  ס.נ.סי  הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: ס.נ.סי מייאן אנד סיא, צרפת. 

הגידול והזן: ורד מייביגואוד.

מס' הרישום: 2198
יצוג מטפחי  ידי  רוז, צרפת, על  שם בעל הזכות: מייאן סטאר 

פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: מייאן סטאר רוז, צרפת. 

הגידול והזן: ורד מייבלאנקה.

מס' הרישום: 2201
יצוג מטפחי  ידי  רוז, צרפת, על  שם בעל הזכות: מייאן סטאר 

פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: מייאן סטאר רוז, צרפת. 

הגידול והזן: ורד מייגואידו.

מס' הרישום: 2232
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סאנדרס מ., הולנד.

הגידול והזן: אגרטון אגטיס.

מס' הרישום: 2237
שם בעל הזכות: קרניאלס בע"מ, זכרון יעקב.

שם המטפח: קרניאלס בע"מ, זכרון יעקב.
הגידול והזן: גפן אווטום ג'יאנט.

מס' הרישום: 2273
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: פולמן ג., הולנד.

הגידול והזן: סוטירה סוטטיס 98.

מס' הרישום: 2283
יצוג  ידי  על  צרפת,  סא,  אינטרנשיונל  נירפ  הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: אריה ואן קלאורן, הולנד. 

הגידול והזן: ורד רואיקלאוו.

מס' הרישום: 2291
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.

הגידול והזן: ורבנה ורטיס.

מס' הרישום: 2295
שם בעל הזכות: יוסף צפריר ומנחם יסקיל, כפר ביל"ו.

שם המטפח: יוסף צפריר ומנחם יסקיל, כפר ביל"ו.
הגידול והזן: פיטאיה בילו.

מס' הרישום: 2303
יצוג  ידי  על  צרפת,  סא,  אינטרנשיונל  נירפ  הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: מ. קרילוף, צרפת. 

הגידול והזן: ורד קריניפון.

מס' הרישום: 2304
יצוג  ידי  על  צרפת,  סא,  אינטרנשיונל  נירפ  הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: מ. קרילוף, צרפת. 

הגידול והזן: ורד קריבלאנה.

מס' הרישום: 2334
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה גולדפיבר.

מס' הרישום: 2335
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה מליסה.

מס' הרישום: 2336
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה סאני בוי.

מס' הרישום: 2339
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה קארסה.

מס' הרישום: 2341
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה סונאנדה.

מס' הרישום: 2343
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה טונק.

מס' הרישום: 2344
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה יאנינה.

מס' הרישום: 2360
שם בעל הזכות: אמנון חורש, נהלל.

שם המטפח: אמנון חורש, נהלל.
הגידול והזן: מקדמיה חורש.
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מס' הרישום: 2361
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה אמארו.

מס' הרישום: 2363
שם בעל הזכות: פיאט שכראורס הולדינג ב.ו., הולנד, על ידי 

ירחמיאל ברגנר, אודים.
שם המטפח: פיאט שכראורס, הולנד. 

הגידול והזן: ורד שכרטום.

מס' הרישום: 2364
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.

הגידול והזן: דיאסטסיה דיאסטיס.

מס' הרישום: 2366
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.

הגידול והזן: דיאסטסיה דיאסטו.

מס' הרישום: 2372
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה פונסי.

מס' הרישום: 2373
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה אשלי.

מס' הרישום: 2374
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה דארדאנלה.

מס' הרישום: 2377
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.

הגידול והזן: ורבנה דולצנה.

מס' הרישום: 2430
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.

הגידול והזן: ורבנה דופלנה.

מס' הרישום: 2431
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.

שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.
הגידול והזן: ורבנה דארלנה.

מס' הרישום: 2451
שם בעל הזכות: דנציגר - משק פרחים "דן", משמר השבעה.

שם המטפח: גבריאל דנציגר, משמר השבעה.
הגידול והזן: גיבסנית דנג'יפוויפה.

מס' הרישום: 2467
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח:אנמארי הובראקן, הולנד.

הגידול והזן: חרצית שיחית ארגיראקטיס.

מס' הרישום: 2468
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח:אנמארי הובראקן, הולנד.

הגידול והזן: חרצית שיחית ארגיראנטיס.

מס' הרישום: 2469
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח:אנמארי הובראקן, הולנד.

הגידול והזן: חרצית שיחית ארגידווויטיס.

מס' הרישום: 2474
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח:אוד ג., הולנד.

הגידול והזן: גרמית אוסוטיס.

מס' הרישום: 2475
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סאנדרס מ., הולנד.
הגידול והזן: אגרטון אגמונטיס.

מס' הרישום: 2481
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח:אנמארי הובראקן, הולנד.

הגידול והזן: סאנויטליה סאנטאניס.

מס' הרישום: 2482
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח:אנמארי הובראקן, הולנד.
הגידול והזן: סאנויטליה סאנטאסול.

מס' הרישום: 2500
שם בעל הזכות: הזרע ג'נטיקס, חוות ברורים.

שם המטפח: חיים דוידי, בית אלעזרי.
הגידול והזן: מלפפון תעוז.

מס' הרישום: 2563
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
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שם המטפח:אנמארי הובראקן, הולנד.
הגידול והזן: דושן בידקומטיס.

מס' הרישום: 2571
שם בעל הזכות: משתלת ניר, כפר הס.

שם המטפח: ניצן ניר, כפר הס.

הגידול והזן: פרח שעווה עטר.

מס' הרישום: 2575
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה קאמילה.

מס' הרישום: 2577
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה ארובלה.

מס' הרישום: 2579
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה סולרו.

מס' הרישום: 2583
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה רודיס.

מס' הרישום: 2585
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה ויטאל.

מס' הרישום: 2586
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה פלולאק.

מס' הרישום: 2592
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה פאנטום.

מס' הרישום: 2596
שם בעל הזכות: פיאט שכראורס הולדינג ב.ו., הולנד, על ידי 

ירחמיאל ברגנר, אודים.
שם המטפח: פיאט שכראורס, הולנד. 

הגידול והזן: גרברה דיאורללה.

מס' הרישום: 2604
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.

הגידול והזן: גאורה גאוטאלוויה.

מס' הרישום: 2609
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.

הגידול והזן: סוטירה סוטקאטראבל.

מס' הרישום: 2610
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.
הגידול והזן: סוטירה סוטקאבל.

מס' הרישום: 2620
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה פלובלובה.

מס' הרישום: 2623
שם בעל הזכות: קליפורניה ג'יאנט אינק., באמצעות וולף, ברגמן 

וגולר, ת.ד. 1352, ירושלים 91013.
שם המטפח: דוד שמאל, ארצות הברית.

הגידול והזן: תות שדה גלוריה.

מס' הרישום: 2637
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.

הגידול והזן: ורבנה ביווארנה.

מס' הרישום: 2639
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.

הגידול והזן: גאורה גאודוהי.

מס' הרישום: 2641
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.

הגידול והזן: נמזיה נמהרפור.

מס' הרישום: 2649
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סאנדרס מ., הולנד.
הגידול והזן: אגרטון אגסאנטיס.

מס' הרישום: 2651
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
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שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.
הגידול והזן: דיאסטסיה דיאספריטו.

מס' הרישום: 2652
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.

הגידול והזן: דיאסטסיה דיאסרורוק.

מס' הרישום: 2662
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: אוד ג., הולנד.

הגידול והזן: גרמית אוסג'אמוהית.

מס' הרישום: 2663
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סאנדרס מ., הולנד.

הגידול והזן: אגרטון אגביק.

מס' הרישום: 2666
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סאנדרס מ., הולנד.
הגידול והזן: בשמת אימטרארוז.

מס' הרישום: 2669
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סאנדרס מ., הולנד.

הגידול והזן: בשמת אימטראלילה.

מס' הרישום: 2671
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סאנדרס מ., הולנד.

הגידול והזן: בשמת אימטראוהיט.

מס' הרישום: 2672
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סאנדרס מ., הולנד.

הגידול והזן: בשמת אימטראאוראן.

מס' הרישום: 2677
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סאנדרס מ., הולנד.

הגידול והזן: בשמת אינגבויט.

מס' הרישום: 2678
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סאנדרס מ., הולנד.
הגידול והזן: בשמת אינגבויאול.

מס' הרישום: 2679
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.

הגידול והזן: נמזיה נמהמאגו.

מס' הרישום: 2680
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.

הגידול והזן: נמזיה נמהאפרי.

מס' הרישום: 2686
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.

הגידול והזן: סוטירה סוטקאקומווי.

מס' הרישום: 2687
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.

הגידול והזן: דיאסטסיה דיאסטוסקה.

מס' הרישום: 2688
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.

הגידול והזן: דיאסטסיה דיאסטורד.

מס' הרישום: 2690
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.

הגידול והזן: גאורה גאודרוס.

מס' הרישום: 2691
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.

הגידול והזן: גאורה גאודפין.

מס' הרישום: 2693
שם בעל הזכות: העוצרים של אוני' קליפורניה, ארצות הברית, 

על ידי יצוג מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: דאגלאס שאו, ארצות הברית. 

הגידול והזן: תות שדה דיאמנטה.

מס' הרישום: 2694
שם בעל הזכות: העוצרים של אוני' קליפורניה, ארצות הברית, 

על ידי יצוג מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: דאגלאס שאו, ארצות הברית. 

הגידול והזן: תות שדה גאביאוטה.

מס' הרישום: 2695
שם בעל הזכות: העוצרים של אוני' קליפורניה, ארצות הברית, 

על ידי יצוג מטפחי פרחים, ג"י סביון.
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שם המטפח: דאגלאס שאו, ארצות הברית. 
הגידול והזן: תות שדה ארומאס.

מס' הרישום: 2706
שם בעל הזכות: קרן קיימת לישראל, ירושלים.

שם המטפח: קרן קיימת לישראל, ירושלים.
הגידול והזן: אקליפטוס כדורי קק"ל.

מס' הרישום: 2724
שם בעל הזכות: אלפנץ אליהו, מושב בצרין.

שם המטפח: אלפנץ אליהו, מושב בצרין.
הגידול והזן: אפרסק מצוי מור.

מס' הרישום: 2735
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח:אנמארי הובראקן, הולנד.

הגידול והזן: חרצית שיחית ארגימונווי.

מס' הרישום: 2739
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.
הגידול והזן: נמזיה נמהורפלה.

מס' הרישום: 2750
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: אנמארי הובראקן, הולנד.

הגידול והזן: גרמית אוסג'אסקליפור.

מס' הרישום: 2751
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: אנמארי הובראקן, הולנד.

הגידול והזן: גרמית אוסליפו.

מס' הרישום: 2755
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: אנמארי הובראקן, הולנד.

הגידול והזן: חרצית שיחית ארגיראיסי.

מס' הרישום: 2759
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: אנמארי הובראקן, הולנד.

הגידול והזן: גרמית אוסנווי.

מס' הרישום: 2762
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.

הגידול והזן: ורבנה קארפובי.

מס' הרישום: 2763
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.

שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.
הגידול והזן: ורבנה קארפין.

מס' הרישום: 2764
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.
הגידול והזן: ורבנה קארבורגון.

מס' הרישום: 2765
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.
הגידול והזן: ורבנה קארדארפור.

מס' הרישום: 2766
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.

הגידול והזן: ורבנה קארסקה.

מס' הרישום: 2767
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.
הגידול והזן: ורבנה קארמאפור.

מס' הרישום: 2768
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.
הגידול והזן: ורבנה קארפיסווי.

מס' הרישום: 2769
שם בעל הזכות: סינגנטה סידס ב.ו., הולנד, באמצעות ריינהולד 

כהן ושות', תל אביב.
שם המטפח: סטמקנס ה., הולנד.

הגידול והזן: ורבנה קארווי.

מס' הרישום: 2797
שם בעל הזכות: פיאט שכראורס הולדינג ב.ו., הולנד, על ידי 

ירחמיאל ברגנר, אודים.
שם המטפח: פיאט שכראורס, הולנד. 

הגידול והזן: גרברה איזימאר.

מס' הרישום: 2809
שם בעל הזכות: פיאט שכראורס הולדינג ב.ו., הולנד, על ידי 

ירחמיאל ברגנר, אודים.
שם המטפח: פיאט שכראורס, הולנד. 

הגידול והזן: גרברה מאורי.

מס' הרישום: 2810
שם בעל הזכות: פיאט שכראורס הולדינג ב.ו., הולנד, על ידי 

ירחמיאל ברגנר, אודים.
שם המטפח: פיאט שכראורס, הולנד. 

הגידול והזן: גרברה מונירה.
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מס' הרישום: 2818
שם בעל הזכות: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, על ידי יצוג 

מטפחי פרחים, ג"י סביון.
שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד. 

הגידול והזן: גרברה ואליי.

מס' הרישום: 3046
שם בעל הזכות: צפריר יוסף ומנחם יסקל, כפר בילו.

שם המטפח: צפריר יוסף ומנחם יסקל, כפר בילו.
הגידול והזן: פטאיה בילו.

כ"ו בתשרי התש"ע )14 באוקטובר 2009(
)חמ 235—3(  

מיכל גולדמן  
רשם זכות מטפחים   

הודעה בדבר רכישת קרקע לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 14
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכונן והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לפקודת   14 לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
)להלן  רחובות  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע את  - הוועדה(, הודעה 
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 1940, התשל"ג, 

עמ' 2232, לעניין תכנית מיתאר מקומית רח/135.

תוספת

גוש 3703, חלקי חלקה 814 )כל חלק החלקה שהופקע(.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה רחובות, רח' בילו 2, רחובות, וכל מעוניין רשאי לעיין בו 

בשעות העבודה הרגילות. 
י"ג באלול התשס"ט )2 בספטמבר 2009(

)חמ 3—3(
רחמים מלול  

יושב ראש הוועדה  
לתכנון ולבניה רחובות  

__________
1   ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ד.ר.ן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-135457-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמליה פז, ת"ז 22438659, 

מרח' הנחושת 4, רמת החייל, תל אביב, למפרקת החברה.
עמליה פז, מפרקת

שפע ירק בע"מ
)ח"פ 51-144753-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמליה פז, ת"ז 22438659, 

מרח' הנחושת 4, רמת החייל, תל אביב, למפרקת החברה.

עמליה פז, מפרקת

אופיר-מימונים בע"מ
)ח"פ 51-082005-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמליה פז, ת"ז 22438659, 

מרח' הנחושת 4, רמת החייל, תל אביב, למפרקת החברה.

עמליה פז, מפרקת

איגל פוריין טרייד )אינטרנשיונל(  בע"מ
)ח"פ 51-094653-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמליה פז, ת"ז 22438659, 

מרח' הנחושת 4, רמת החייל, תל אביב, למפרקת החברה.

עמליה פז, מפרקת

ניו גלובל קונסלטינג )2004( בע"מ
)ח"פ 51-351217-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
8.9.2009, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון, ולמנות את אמיר בן אשר, ת"ז 

050572585, למפרק החברה.

אמיר בן אשר, מפרק

פיתרונים טי.אר. בע"מ
)ח"פ 51-238109-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד לידא, ת"ז 023786452, 

למפרק החברה.
עודד לידא, מפרק

פולאר מהנדסים יועצים )1992( בע"מ
)ח"פ 51-164767-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.10.2009, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל נתן, ת"ז 

033213042, למפרקת החברה.

יעל נתן, עו"ד, מפרקת

שזר - תעשייה מסחר וניהול בע"מ
)ח"פ 51-124843-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד שזר, ת"ז 030741714, 

מרח' פעמוני 4, תל אביב, למפרק החברה.

דוד שזר, מפרק

פרונטו מובייל בע"מ
)ח"פ 51-391983-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של בעלי המניות של החברה הנ"ל, שהתכנסה 
מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,18.10.2009 ביום 
 ,6 ליפסקי  מרח'   ,040353203 ת"ז  רבינוביץ,  תמר  את   ולמנות 

תל אביב, למפרקת החברה.
אביעד רבינוביץ 

יושב ראש האסיפה 

לנטס פיתוח ותעשיות בע"מ
)ח"פ 51-101371-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.10.2009, התקבלה החלטה 
משד'  חן,  אלון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
רוטשילד 138, תל אביב, למפרק החברה, וזאת לאחר שהוצהר 

על יכולת החברה לפרוע את חובותיה בתוך 12 חודשים.

אלון חן, עו"ד, מפרק

שלושים פלוס בע"מ
)ח"פ 51-107512-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.10.2009, התקבלה החלטה 
משד'  חן,  אלון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
רוטשילד 138, תל אביב, למפרק החברה, וזאת לאחר שהוצהר 

על יכולת החברה לפרוע את חובותיה בתוך 12 חודשים.

אלון חן, עו"ד, מפרק

אנליטיקו בע"מ
)ח"פ 51-230897-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.10.2009, התקבלה החלטה 
משד'  חן,  אלון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
רוטשילד 138, תל אביב, למפרק החברה, וזאת לאחר שהוצהר 

על יכולת החברה לפרוע את חובותיה בתוך 12 חודשים.

אלון חן, עו"ד, מפרק

סוליד ניהול קרנות בע"מ
)ח"פ 51-239149-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.10.2009, התקבלה החלטה 
משד'  חן,  אלון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
רוטשילד 138, תל אביב, למפרק החברה, וזאת לאחר שהוצהר 

על יכולת החברה לפרוע את חובותיה בתוך 12 חודשים.

אלון חן, עו"ד, מפרק

סוליד מימון והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-239507-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.10.2009, התקבלה החלטה 
משד'  חן,  אלון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
רוטשילד 138, תל אביב, למפרק החברה, וזאת לאחר שהוצהר 

על יכולת החברה לפרוע את חובותיה בתוך 12 חודשים.

אלון חן, עו"ד, מפרק
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יורדן-תעשיית אריזות פלסטיק בע"מ
)ח"פ 51-101369-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,18.10.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

יוסף שם–טוב, ת"ז 053366951, למפרק החברה.

יוסף שם–טוב, מפרק

יורדן אשר ייצור ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-315738-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,18.10.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

יוסף שם–טוב, ת"ז 053366951, למפרק החברה.

יוסף שם–טוב, מפרק

ג. עמית רהיט בע"מ
)ח"פ 51-287590-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,20.10.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
עמית ביטון, ת"ז 025656950, מרח' האורגים 3, באר שבע, למפרק 

החברה.

עמית ביטון, מפרק

ניהול מרכז אפק בע"מ
)ח"פ 51-264193-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.10.2009, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב 
משעל, ת"ז 09033438, מרח' אבא הלל סילבר 7, רמת גן, למפרק 

החברה.

יעקב משעל, עו"ד, מפרק

כור נכסים בע"מ
)ח"פ 51-043343-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  נתקבלה   ,12.10.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מיוחדת לפרק את החברה מרצון, בפירוק שניתנה לגביו הצהרת 
כושר פירעון, ולמנות את עו"ד צבי פישר, ת"ז 024403875, ממרכז 
אצל   ,67023 אביב  תל   ,43 קומה  המשולש,  המגדל   ,3 עזריאלי 
למפרק   ,03-6075110 פקס'   ,03-6075111 טל'  בע"מ,  תעשיות  כור 

החברה.

החלטות אלה נתקבלו לאחר שכל בעלי המניות של החברה 
אישרו בכתב כי הם מוותרים על קבלת הודעה מוקדמת בקשר 

לעניינים שעל סדר היום.
צבי פישר, עו"ד, מפרק

ג'ונתן אינקר בע"מ
)ח"פ 51-347194-6(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של בעלי המניות של החברה הנ"ל, לאחר שמנהל החברה הגיש 
תצהיר יכולת פירעון, ולאחר שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל 
הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את 
החברה מרצון ולמנות את ג'ונתן אינקר, ת"ז 324478296, למפרק 

החברה.
ג'ונתן אינקר, מפרק

ס.ד. אחים שעאר הנדסה ובניה בע"מ
)ח"פ 51-296491-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
16.00, במשרדי המפרק,  27.12.2009, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
בבועינה נג'ידאת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רו"ח סאדק דלאשה, עו"ד, מפרק

אינדיה אקסלרטייד גרואת' נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-395159-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,16.00 בשעה   ,15.12.2009 ביום  תתכנס 
אבא הילל סילבר 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
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המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רמי בלומנפלד, עו"ד, מפרק

שינוס בע"מ
)ח"פ 51-062663-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 11.00, במשרד 
17, תל אביב, לשם  יצחק שדה  רח'  ושות',  לזר  רו"ח שטראוס 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אורי לזר, רו"ח, מפרק

אוונגרד יבוא ושיווק כלי בית )1998( בע"מ
)ח"פ 51-263465-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 12.00, אצל המפרק, 
רח' בלוך 48, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

מדדיסקברי בע"מ
)ח"פ 51-401697-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,22 סחרוב  ברח'   ,18.00 בשעה   ,1.12.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאת ווינקלר, מפרקת

פנציאה בע"מ
)ח"פ 51-121159-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

הנ"ל תתכנס ביום 10.12.2009, בשעה 16.00, במשרדי החברה, 
רח' יצחק בן צבי 12/71, קרית מוצקין 26230, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

חיים מושקוביץ, מפרק

סטן-אסיה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-209631-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
גן,  רמת   ,10 בצלאל  ברח'   ,12.00 בשעה   ,20.12.2009 ביום  תתכנס 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.
יעקב שפטל, מפרק

פרויקט דרום ו.נ.ג.ל. בע"מ
)ח"פ 51-178927-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,11.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
נתניה, לשם הגשת   ,20 פינסקר  מרח'  מימון,  רו"ח שלום  אצל 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
גיא לוגי הנריקסן, מפרק

פרוטאה דיזיין בע"מ
)ח"פ 51-380491-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.12.2009, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  23, רמת  תובל 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהרון דואק, מפרק

חלקה 455 בגוש 6157
)ח"פ 51-029550-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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הנ"ל תתכנס ביום 13.12.2009, בשעה 12.00, אצל המפרקת, רח' 
תרפ"ב 5, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביבה שיף, מפרקת

אוסקר )ישראל( השקעות פיננסיות בע"מ
)ח"פ 51-382861-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.12.2009, בשעה 12.00, במשרד עו"ד בם, דבורין, 
כהן, רח' אוליצור 4, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל דבורין, עו"ד, מפרק

אלדר-גורדון אדריכלים בע"מ
)ח"פ 51-412823-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.12.2009, בשעה 8.00, ברח' הנביאים 18, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן אלדר, מפרק

י.ד. - ש.י. בע"מ
)ח"פ 51-350831-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.12.2009, בשעה 11.00, במשרד עו"ד ד"ר מ. דרוקר 
ושות', רח' דרך מנחם בגין 82, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שפרה שרמן, מפרקת

תחנת פז ושירות לכלי רכב פינקלשיין בע"מ
)ח"פ 3-020277-51(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

דורון איתני  עו"ד  ביום 13.12.2009, בשעה 15.00, במשרד  תתכנס 
ושות', רח' נחמני 26, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי רומנו, מפרק

מג'נטה הפקות בע"מ
)ח"פ 51-320175-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דרך  אור"  "צוות  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,1.12.2009 ביום  תתכנס 
אבנט 1, תל מונד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר קורן, מפרק

נוי.סי.אי. בע"מ

)ח"פ 51-283776-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חננאל נויברגר, מאלון שבות, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חננאל נויברגר, מפרק

העגל המובחר, יבוא ושיווק מוצרי בשר, עוף והודו בע"מ

)ח"פ 51-292222-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי גבאי, מרח' קהתי 13/13, 

ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אורי גבאי, מפרק
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נאמנים חברה לבנין ופיתוח בע"מ

)ח"פ 51-217804-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי גבאי, מרח' קהתי 13/13, 

ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אורי גבאי, מפרק

וי-טווינס בע"מ

)ח"פ 51-381129-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.10.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  חזני,  אילן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

י.ד. ברקוביץ 4, ת"ד 18167, תל אביב 61181, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אילן חזני, עו"ד, מפרק

אס.אם.סי.זי בע"מ

)ח"פ 51-364370-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חנן בנאי, מרח' שד' 

החשמונאים 15/7, מודיעין, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חנן בנאי, עו"ד, מפרק

וי-שייפ בע"מ

)ח"פ 51-309658-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.10.2009, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את אסף גולדברג, ת"ז 059261958, מרח' 

אוסקר שינדלר 5, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אסף גולדברג, מפרק

ניואקט בע"מ

)ח"פ 51-383156-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.10.2009, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יוני גלזר, מרח' אבא הלל 16, 

רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוני גלזר, רו"ח, מפרק

נטורל קיור בע"מ

)ח"פ 51-298520-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.10.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  גילת,  יעקב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ביאליק 3, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב גילת, עו"ד, מפרק
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להט אור סוכנות לביטוח בע"מ

)ח"פ 51-072222-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק גן אור, ת"ז 08334146, 

מרח' שיכון אשר 10, רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק גן אור, מפרק

מטהקפה אינטרנשיונל מדיה בע"מ

)ח"פ 51-396578-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.10.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  לוקר,  הראל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

הראל לוקר, עו"ד, מפרק

בר - דעה אדריכלים בע"מ

)ח"פ 51-083051-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.8.2009, התקבלה החלטה 
אצל  שפלר,  ארז  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
שרוני-שפלר ושות', רואי חשבון, רח' ז'בוטינסקי 35, ת"ד 3606, 

רמת גן 52511, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארז שפלר, רו"ח, מפרק

אילון קדר סוכנות לביטוח )1994( בע"מ

)ח"פ 51-191053-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.9.2009, התקבלה החלטה 
אצל  שפלר,  ארז  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
שרוני-שפלר ושות', רואי חשבון, רח' ז'בוטינסקי 35, ת"ד 3606, 

רמת גן 52511, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארז שפלר, רו"ח, מפרק

ג'י. אר. המכון לפיתוח ארגוני בע"מ

)ח"פ 51-335520-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.10.2009, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את אלון שבט, מרח' גאולה 32/3, כפר 

סבא, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלון שבט, מפרק

אלשטיין יעוץ והשקעות בע"מ

)ח"פ 51-184161-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.10.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  יוסף משעל,  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

חומה ומגדל 16, תל אביב 61573, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף משעל, עו"ד, מפרק
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אלפא עשר בע"מ

)ח"פ 51-142893-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדעון כהן, מ"ר 12734, 

מרח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גדעון כהן, עו"ד, מפרק

מיחשוב ישיר לישראל מ.י.ל. השקעות )2000( בע"מ

)ח"פ 51-294654-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל מיכלסון, מרח' 

מנחם בגין 7, רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיכל מיכלסון, עו"ד, מפרקת

מ.ד. משוב הנדסת מיזוג אויר בע"מ

)ח"פ 51-169554-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.8.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה כהן, מרח' בורכוב 3, 

אזור, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

  קרן רייכבך-סגל, עו"ד
באת כוח החברה

מגדלי יוזמה בע"מ

)ח"פ 51-186709-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עופר שרם, מרח' דרך 

מנחם בגין 154, בית קרדן, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עופר שרם, עו"ד, מפרק

תאגידי מים וביוב )ת.מ.ב.( - יעוץ וניהול פרויקטים בע"מ

)ח"פ 51-193704-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.9.2009, התקבלה החלטה לפרק 
יגאל אלון 65,  ולמנות את שמואל גבע, מרח'  את החברה מרצון 

בניין טויוטה A, קומה 22, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמואל גבע, מפרק

סרקונט בע"מ

)ח"פ 51-261537-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.9.2009, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חנוך ארליך, ת"ז 059744490, 

מרח' וייצמן 2, תל אביב 64239,למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חנוך ארליך, עו"ד, מפרק
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ש.ב.א - שרותי בקרת איכות ותקינה )1996( בע"מ
)ח"פ 51-238551-9(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו הדר, ת"ז 008477655, 

מרח' שלום אש 15, תל אביב, למפרק החברה.
את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

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

המועד הנ"ל - לא ייענה.
אליהו הדר, מפרק

אחוזת אסתר בגוש 3947 בע"מ
)ח"פ 51-028981-2(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמואל שוב, מרח' 

ויצמן 2, תל אביב 64239, למפרק החברה.
את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
שמואל שוב, עו"ד, מפרק

פסו יוסקוביץ בניה וייזום פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-179582-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.10.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  סגל,  יהושע  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

סוקולוב 92, חולון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהושע סגל, עו"ד, מפרק

אס אנד אר גאד אינטרנשיונל טריידינג בע"מ

)ח"פ 51-300176-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שחר עוז–ארי, מרח' 

ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שחר עוז–ארי, עו"ד, מפרק

ח.פ.ש. פורת 1996 בע"מ

)ח"פ 51-239426-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה פורת, מרח' יצחק רבין 

4, קרית אונו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

שלמה פורת, מפרק

י.ש.ר.א ניהול איכות בע"מ

)ח"פ 51-329816-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,11.9.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע חליוה, מרח' דרזנר 12, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהושע חליוה, מפרק

אורטק - תעשיות פלסטיק בע"מ

)ח"פ 51-282764-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.9.2009, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רחלי בנזקן, 
ושות',  אלוני  גוט,  בלטר,  דין  עורכי  ממשרד   ,031967847  ת"ז 

רח' הקישון, ת"ד 1685, טבריה 14200, למפרקת החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רחלי בנזקן, עו"ד, מפרקת

מדיקט ישראל בע"מ

)ח"פ 51-374159-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.10.2009, התקבלה 
הלל,  ארז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' מונטיפיורי 27, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארז הלל, עו"ד, מפרק

טופ 10 - און ליין בע"מ

)ח"פ 51-292483-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון חן, ת"ז 023724602, 

מרח' הצנחנים 7, הוד השרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלון חן, מפרק

האבן שלי

)ח"פ 51-242370-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה כהן, מגבעת ישעיהו 

64, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה כהן, מפרק

שילוב משאבי הייטק בע"מ

)ח"פ 51-277350-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,18.10.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב בוטויניק, מרח' 

היצירה 13, קרית אריה, פתח תקוה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זאב בוטויניק, מפרק

טלדור תרגול אינטראקטיבי בע"מ

)ח"פ 51-293365-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.10.2009, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב בוטויניק, מרח' 

היצירה 13, קרית אריה, פתח תקוה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זאב בוטויניק, מפרק

טלדור טק 2000 בע"מ

)ח"פ 51-293367-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.10.2009, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב בוטויניק, מרח' 

היצירה 13, קרית אריה, פתח תקוה, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זאב בוטויניק, מפרק

טלדור מחשבים )ישראל( בע"מ

)ח"פ 51-228034-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.10.2009, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב בוטויניק, מרח' 

היצירה 13, קרית אריה, פתח תקוה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זאב בוטויניק, מפרק

פירוס בע"מ

)ח"פ 51-266535-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל רוזנטל, מרח' מדינת 

היהודים 85, הרצליה 46766, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יואל רוזנטל, מפרק

ארי חברה להחסנה בע"מ

)ח"פ 51-003485-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רם אשר, ת"ז 008997835, 
מרח' ההגנה 8, קרית אונו 55278, ואת אבנר אשר, ת"ז 054082185, 

משד' מוצקין 21, תל אביב 62288, למפרקי החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

                                       רם אשר         אבנר אשר
                                               מ פ ר ק י ם

ארט 4 אס בע"מ

)ח"פ 51-328500-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.10.2009, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ענת ברקת, 
 ,21 הארבעה  רח'  בע"מ,  פיננסי   2000 כנף  אף  אס.   ממשרדי 

תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ענת ברקת, עו"ד, מפרקת

בורדו קוסמטיקה בע"מ

)ח"פ 51-351251-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.10.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  רינשמידט,  מאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הדקל 49, גני תקוה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאיר רינשמידט, מפרק

בלאל מחמיד

)ח"פ 51-299826-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.10.2009, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בלאל מחמיד, ת"ז 

059462374, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען החברה, רח' שנקר 16, הרצליה פיתוח 46725.

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

בלאל מחמיד, מפרק

דירה בבית שברחוב רוטשילד פינת הנשיאים בע"מ

)ח"פ 51-047236-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.10.2009, התקבלה החלטה 
בלנק, משד'  דליה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

רוטשילד 42, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

דליה בלנק, עו"ד, מפרקת

קורקס דירות )כ.ס.13/( בע"מ

)ח"פ 51-100373-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל יצחק רון ואת עו"ד 

אמנון מלמד, מרח' ברקוביץ' 4, תל אביב, למפרקי החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

               טל יצחק רון, עו"ד          אמנון מלמד, עו"ד
                                        מ פ ר ק י ם

אן. בי. או. החלל הפתוח בע"מ

)ח"פ 51-309368-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.10.2009, התקבלה 
מור,  צבי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' הנאמנים 12, חיפה 33264, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צבי מור, רו"ח, מפרק

תי. אן. אן. נטוורקס בע"מ

)ח"פ 51-231030-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.10.2009, התקבלה החלטה 
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר כ"ץ, ת"ז 30009260, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, לרח' ברקת 9, פתח תקוה.

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

יאיר כ"ץ, מפרק

מיטבית גמל )2003( בע"מ

)ח"פ 51-339435-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
בעלי המניות בחברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.8.2009, התקבלה 
מרח'  ברקת,  אילן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק   החלטה 

פרץ חיות 1, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אילן ברקת, מפרק

חברה לפיתוח תל אביב בע"מ

)ח"פ 52-000295-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.10.2009, התקבלה החלטה 
החברה,  של  המשפט  בית  בפיקוח  מרצון  החברה  את  לפרק 
ולמנות את עו"ד מאיר ליפא, מרח' איתמר בן אב"י 4, תל אביב 
64736, ואת עו"ד דוד בסון, מרח' דניאל פריש 3, תל אביב 64731, 

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

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

                     מאיר ליפא, עו"ד            דוד בסון, עו"ד
                                         מ פ ר ק י ם

חיים רגב בע"מ

)ח"פ 51-327339-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים רגב, מרח' הדקל 3, 

כפר סבא, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חיים רגב, מפרק

מונרו קוסמטיקה בע"מ

)ח"פ 51-351252-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל רגב, מרח' הדקל 3, כפר 

סבא, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיל רגב, מפרק

נורט'רן קפיטל גרופ בע"מ

)ח"פ 51-387268-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד כרמית שניידר, מרח' 
בן גוריון 22, שער העיר 2, הרצליה, טל' 09-9588505, למפרקת 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

כרמית שניידר, עו"ד, מפרקת

ב.ג. לוד בע"מ

)ח"פ 51-283743-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי בהחלטה בכתב של  החברות 
האסיפה הכללית המיוחדת של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
זכותם לקבל  ויתרו על  ולאחר שכל בעלי המניות   ,19.10.2009
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק   21 הודעה מוקדמת של 
 ,053338521 ת"ז  רוזנטל,  יואל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את 

מרח' מדינת היהודים 85, הרצליה 46766, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יואל רוזנטל, מפרק

וויזטרייד בע"מ

)ח"פ 51-389567-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן ליבוביץ, מרח' 

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

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

_____________________                         

תיקון טעות דפוס

במינוי ועדה מייעצת לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם 
החותמים,  בשורת   ,234 עמ'   ,6012 בי"פ  שפורסמה  מוגבלות, 
הרצוג,  "יצחק  להיות  צריך  נאמן, שר המשפטים"  "יעקב  לצד 

שר הרווחה והשירותים החברתיים". 




