
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 כ״ז בסיוון התשע״א 6257 29 ביוני 2011

 עמוד
 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

 לא צמוד הניתן לציבור 5171
 הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים 5171
 ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים 5172
 הודעה מאת האפוטרופוס הכללי 5172
 הודעות בתי הדין הרבניים 5172
 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 5178
 הודעות מאת הציבור 5181

 תיקון טעות

 עמוד

 הודעה על מילוי מקום של שר 5168

 הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) 5168
 הרשאה והסמכה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית

 (עדות), חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים
 ופקודת בריאות העם 5169

 הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן 5169

 אכרזות בדבר החלפה ובדבר שינוי של תקנים רשמיים 5169

 הודעות בדבר קביעה ובדבר שינוי של תקנים 5171



 הודעה על מילוי מקום של שר שם מסי זהות
 לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 הספל ג די 06085435
 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(6) לחוק הממשלה, הר זהב ברוך 57347940
, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24(א) הראל ישי כוכבה 59277905  התשס״א-12001

, שהשר זאב בנימין בגין ימלא את מקום הרוש יעקוב 23563554 2  הרוש יעקוב 23563554 לחוק-יסוד: הממשלה
 שר המשפטים, בעת העדרו מן הארץ, מיום י׳ בסיוון התשע״א

 (12 ביוני 2011) עד יום ט״ו בסיוון התשע״א (17 ביוני 2011). זהבי עופר 23919814
 בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק הממשלה, התשס״א-2001, חבר ניר 24852733
 נמסרת הודעה לכנסת. חדד עותניאל 22925812
 י׳ בסיוון התשע״א (12 ביוני 2011) חוכימה יקיר 31597453

 (חמ 3-3281) חמוד ח מודלי 56969546

 חן יובל צבי האוזר חן יובל 56650096
 מזכיר הממשלה

 יחיא חנוך יחיא חנוך 57726465
 1 ס״ח התשס״א, עמי 168.

 2 ס״ח התשס״א, עמי 158. טובול ג בריאל 35732932

 טויל אריק 50452374

 הרשאה ישראל מרדכי 21397617
 לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) ישראלי אוהד 35999234

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית כהן זיו 39460266

 כהן יצחק 32370231 (עדות)1, אני מרשה בזה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח כהן יצחק 32370231
 הכפר, ששמותיהם מפורטים להלן ואשר קיבלו הרשאה לעניין

 כהן יצחק
 הכפר, ששמותיהם מפורטים להלן ואשר קיבלו הרשאה לעניין

 זה על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר לפי סעיף 6 לפקודת לב אמיר 23731888
 הדיג, 21937 (להלן - הפקודה), לערוך חקירות בקשר לביצוע לוי אסף 25591165
 עבירות על הפקודה, והצווים והתקנות שהותקנו על פיה: לוסטיג שלמה 65112138

 שם מסי זהות לנקרי מיכאל כליפה 37394160

 אבו-חלה סמי כרים 59486373 מלכה ציון 59804476

 אביגדור מיכאל 25095118 ממן חיים 62902887

 אהרון ארז 40079352 משיח יצחק 24949687

 אופיר חנן 10354975 נשר דוד 53215257

 אורלנסקי דניאל 13642228 סמה יצ חק 59560771

 אכר רונן 22575971 פבזנר אולג אייל 313771776

 אלעזר יעקב 53209482 פרגי דק ר 32312381

 אלקיים שלמה 57803967 פרז שלומי 27199884

 אלקרינאווי חליל 55762314 קורן שו קי 55595391

 אמסלם חיים 53576278 קייל טל 31443989

 אסל אדמונד עדי 34223784 קליגר ר ואי 57776288

 אסרף ע ופר מנחם 23500481 קרינאוי עפיף 23296197

 ארגוב שבתאי 24012700 רבי שלמה 54854468

 בן בסט איתן 07298813 רהט אורן 24436859

 בנימין חגי 24308819 רחמים קוריס רינת 33969148

 בנקין נפתלי 62006218 רקובצק י שי 27719855

 בן שושן אבי 59661652 שהם גבריאל עזריאל 3437100

 בסט רון 24541286 שר יצח ק 16987349

 גבאי מיכאל 25630351 תוקף הרשאה זו עד יום כ״ב באלול התשע״א (21 בספטמבר

 גריפת סולטאן 27523653 2011), וכל עוד מקבלי הרשאה זו משמשים בתפקידם האמור.

 דדון נפתלי 59019075 כ״ב באייר התשע״א (26 במאי 2011)

 (חמ 3-279)
 1 חוקי א״י, כרך א׳, עמי 439. יצחק אדזרונוביץ׳

 2 ע״ר 1937, תוס׳ 1, עמי 137. השר לביטחון הפנים
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;  חוק רישוי עסקים, התשכ״ח-71968

;  חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ״ט-81999

;  חוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג-91993

 חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ״ח-1988
- לערוך חקירות וחיפושים כדי למנוע עבירות על החוק

 האמור או כדי לגלותן;

 פקודת בריאות העם, 1940 - לערוך חקירות בחצרים שאליהם
 הם נכנסים מכוח סמכותם לפי חלק וי1 של אותה פקודה,
 לשם מניעת עבירות על חלקים הי ו-וי לפקודה זו והתקנות

 שעל פיהם ולשם גילוין;

 תוקף הרשאה והסמכה זו עד יום בי באלול התשע״א (1
 בספטמבר 2011) וכל עוד מקבל ההרשאה וההסמכה משמש

 עובד המשרד להגנת הסביבה.

 יצחק אהרונוביץ'
 השר לביטחון הפנים

 י״ד באייר התשע״א (18 במאי 2011)

 (חמ 3-279)

 7 ס״ח התשכ״ח, עמי 204.

 8 ס״ח התשנ״ט, עמי 170.

 9 ס״ח התשנ״ג, עמי 28.

 הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן
 לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(1) לחוק שכר מינימום, התשמ״ז-
 11987, כפי שהוחל בסעיף 1(2) לחוק שכר המינימום (העלאת סכומי
 שכר מינימום - הוראת שעה), התשע״א-22011, אני מודיע כי שכר
 המינימום המעודכן ליום כ״ט בסיוון התשע״א (1 ביולי 2011) הוא

 4,100 שקלים חדשים לחודש.

 י״ז בסיוון התשע״א (19 ביוני 2011)

 (חמ 3-2068)
 שלום שמחון

 שר התעשייה המסחר והתעסוקה

 1 ס״ח התשמ״ז, עמי 68.

 2 ס״ח התשע״א, עמי 936.

 אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

 אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים,
, כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי,  התשי״ג-11953

 את התקנים הרשמיים שלהלן:

 ת״י 1296 - מחממי מים לשימוש ביתי המוסקים בגז פחמימני
 מעובה, מפברואר 1991 ותיקון מסי 1 מפברואר 1998;

 במקומו יבואו:

 ת״י 1296 חלק 1 - מחממי מים מוסקים בגז: מחממי אגירה,
 מיוני 2011;

 ת״י 1296 חלק 2 - מחממי בית ביתיים מוסקים בגז: מחממים
 מידיים לחימום מים המצוידים במבערים אטמוספריים,

 מיוני 2011;

 1 ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשנ״ח, עמי 52.

 הרשאה
 לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית
 (עדות)1, אני מרשה בזה את עובדי הרבנות הראשית, המפורטים
 להלן ואשר מונו למפקחים על פי חוק העבירות המינהליות,
, לגבי עבירות לפי חוק איסור הונאה בכשרות,  התשמ״ו-21985
 התשמ״ג-31983 (להלן - החוק), שנקבעו כעבירות מינהליות
 בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור הונאה
, לערוך חקירות בקשר לביצוע  בכשרות), התשנ״ב-41992

 עבירות על פי החוק:

 שם מסי זהות

053222121 

055468128 

037537255 

022156814 

054948575 

032226169 

051191237 

055020572 

 יעקב סבג

 עזרא הררי רפול

 ליאור כהן

 רפאל יוחאי

 עקיבא לונדון

 אדיריה פנחס

 שמאי אלעזר דימנט

 חגי בר גיורא

 יצחק כהן ארזי
 תוקפה של הרשאה זו עד יום כ״ב בסיוון התשע״ג (31 במאי

 2013), וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה.

 כ״ח באייר התשע״א (1 ביוני 2011)

 (חמ 3-279)
 יצחק אהרונוביץ'

 השר לביטחון הפנים
 1 חוקי א״י, כרך אי, עמי 439.

 2 ס״ח התשמ״ו, עמי 31.

 3 ס״ח התשמ״ג, עמי 128.

 4 ק״ת התשנ״ב, עמי 990.

 הרשאה והסמכה
 לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), לפי חוק מניעת

 זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ״ח-1988, ולפי פקודת
 בריאות העם, 1940

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית
 (עדות)1, סעיף 5(ד) לחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים,
, וסעיף 64ג לפקודת בריאות העם, 31940, אני  התשמ״ח-21988
 מרשה ומסמיך בזה, לפי העניין, את יוניטר רומן, ת״ז 311974315,
 עובד המשרד להגנת הסביבה, לערוך חקירות בקשר לביצוע

 עבירות על חוקים אלה ועל התקנות והצווים על פיהם:

;  חוק הדרכים (שילוט), התשכ״ו-41966

;  סימן א1 בפרק השני של חוק המים, התשי״ט-51959

;  חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ״ב-61962

 1 חוקי א״י, כרך אי, עמי 439.

 2 ס״ח התשמ״ח, עמי 118.

 3 ע״ר 1940, תוסי 1, עמי 191; ס״ח התשל״ג, עמי 232.

 4 ס״ח התשכ״ו, עמי 6.

 5 ס״ח התשי״ט, עמי 169; התשל״ב, עמי 8.

 6 ס״ח התשכ״ב, עמי 96.

013898481 
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 תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.

 כ״ה באייר התשע״א (29 במאי 2011)

 (חמ 3-95)
 שלום שמחון

 שר התעשייה המסחר והתעסוקה

 אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

 אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים,
, כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי,  התשי״ג-11953

 את התקנים הרשמיים שלהלן:

 ת״י 5438 חלק 3 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:
 נתרן תת-כלוריטי, מאוגוסט 2003;

 במקומו יבוא:

 ת״י 5438 חלק 3 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:
 נתרן תת-כלוריטי, מאפריל 2011.

 ת״י 5438 חלק 4 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:
 חומצה פלואורוסיליצית (חומצה הקסא-פלואורוסיליצית),

 מדצמבר 2003;
 במקומו יבוא:

 ת״י 5438 חלק 4 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:
 חומצה פלואורוסיליצית (חומצה הקסא-פלואורוסיליצית),

 מאפריל 2011.

 ת״י 5438 חלק 5 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:
 תמיסת אמוניה, מדצמבר 2003;

 במקומו יבוא:

 ת״י 5438 חלק 5 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:
 תמיסת אמוניה, מאפריל 2011.

 ת״י 5438 חלק 6 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:
 נתרן הידרוקסידי, מדצמבר 2003;

 במקומו יבוא:

 ת״י 5438 חלק 6 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:
 נתרן הידרוקסידי, מאפריל 2011.

 ת״י 5438 חלק 7 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה,
 סידן תת-כלוריתי, מדצמבר 2003;

 במקומו יבוא:

 ת״י 5438 חלק 7 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:
 סידן תת-כלוריתי, מאפריל 2011.

 התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר
 הפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998,

 התשס״ט, עמי 5765.

 תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

 כ״ב באייר התשע״א (26 במאי 2011)

 (חמ 3-95)
 שלום שמחון

 שר התעשייה המסחר והתעסוקה
 1 ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשנ״ח, עמי 52.

 ת״י 1296 חלק 3 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי
 הסקה מרכזית מטיפוס 311 ו-8ל1311 המצוידים במבערים
 אטמוספריים שהספק החום הנומינלי שלהם אינו גדול

 מ-70 קילווט, מיוני 2011;

 ת״י 1296 חלק 4 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה
 מרכזית מטיפוס 0 שהספק החום הנומינלי שלהם אינו

 גדול מ-70 קילווט, מיוני 2011;

 ת״י 1296 חלק 5 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה
 מרכזית - דרישות מיוחדות לפעולת מים חמים של דוודים
 משולבים שהספק החום הנומינלי שלהם אינו גדול מ-70

 קילווט, מיוני 2011;

 ת״י 1296 חלק 6 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה
 מרכזית - דרישות מיוחדות לדודי עיבוי שהספק החום

 הנומינלי שלהם אינו גדול מ-70 קילווט, מיוני 2011.

 ת״י 5438 חלק 10 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:
 חומצה גופרתית, ממאי 2005;

 במקומו יבוא:

 ת״י 5438 חלק 10 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:
 חומצה גופרתית, מיוני 2011.

 ת״י 5438 חלק 12 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:
 סידן פחמתי (קלציום קרבונט), מאוגוסט 2005;

 במקומו יבוא:

 ת״י 5438 חלק 12 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:
 סידן פחמתי (קלציום קרבונט), מיוני 2011.

 ת״י 5438 חלק 14 - כימיקלים לטיפול המיועדים לשתייה:
ם קטיוניים, מאוגוסט 2005; די  פוליאקריל -אמי

 במקומו יבוא:

 ת״י 5438 חלק 14 - כימיקלים לטיפול המיועדים לשתייה:
 פוליאקריל - אמידים קטיוניים, מיוני 2011.

 ת״י 5438 חלק 15 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:
 פוליאקריל - אמידים אניוניים ולא-יוניים, מאוגוסט

;2005 
 במקומו יבוא:

 ת״י 5438 חלק 15 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:
 פוליאקריל - אמידים אניוניים ולא-יוניים, מיוני 2011.

 ת״י 61058 חלק 1 - מפסקים למכשירים: דרישות כלליות,
 מאפריל 2003;

 במקומו יבוא:
 ת״י 61058 חלק 1 - מפסקים למכשירים: דרישות כלליות, מיוני

.2011 

 ת״י 1113 - כבלים לתדר רדיו: דרישות כלליות ושיטות מדידה,
 מאוקטובר 1993 ותיקון מסי 1 מיוני 2001;

 במקומו יבוא:

 ת״י 61196 חלק 1 - כבלי תקשורת משותפי ציר (קואקסיאליים):
 מפרט דרישות גנרי - כללי, הגדרות ודרישות, מיוני 2011.

 התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
 תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס״ט,

 עמי 5765.
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 ת״י 12109 - מערכות- ריק לניקוז בתוך בניינים, ממאי 2011.

 ת״י 13528 - שיטות סטטיסטיות לשימוש בבדיקות מיומנות
 באמצעות השוואות בין-מעבדתיות, ממאי 2011.

 ת״י 1918 חלק 6 - נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה
 והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה, ממאי 2011.

 כ״ז באייר התשע״א (31 במאי 2011)

 (חמ 3-95)
 דני גולדשטיין

 המנהל הכללי של מכון
 התקנים הישראלי

 הודעה בדבר שינוי בתקנים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

״ג-  אני מודיע, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי
 11953, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי

 סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

 ת״י 1176 חלק 1 - בתי צמיחה: המבנה, גיליון תיקון מסי 1 ממאי
 2011 למהדורה מנובמבר 1984;

 ת״י 1508 - פחי סיכוך צורתיים מפלדה, גיליון תיקון מסי 1
 ממאי 2011 למהדורה מדצמבר 1994.

 כ״ז באייר התשע״א (31 במאי 2011)

 (חמ 3-95)
 דני גולדשטיין

 המנהל הכללי של מכון
 התקנים הישראלי

 1 ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשל״א, עמי 22.

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
 לא צמוד הניתן לציבור

 לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ״ג-1993

 לפי סעיף 5(א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות,
, בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת  התשנ״ג-11993
 הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש מרס 2011

 היה 5.74 אחוזים.

 די בסיוון התשע״א (6 ביוני 2011)
 (חמ 3-2648)

 ערד מאי
 מנהל היחידה למידע ולדיווח

 1 ס״ח התשנ״ג, עמי 174.

 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
, אני מכריז על האזורים  חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-11985
 המפורטים להלן אזורים נגועים, הואיל ומצויה במושב בן-עמי

 מחלת הפה והטלפיים:

 1 ס״ח התשמ״ה, עמי 84.

 אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

״ג-  אני מכריז, בהתאם לסעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי
 11953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את התקנים

 הרשמיים שלהלן:

 ת״י 489 - מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים
 של כלי רכב והולכי רגל - דרישות תכן, בדיקות טיפוס,
 סימון, בקרת איכות, מספטמבר 2003, על ידי פרסום גיליון

 תיקון מסי 1 מיוני 2011.

 ת״י 844 - מכלים שלא למילוי חוזר לגז פחמימני מעובה (גפ״מ),
 ממאי 2006, על ידי פרסום גיליון תיקון מסי 1 מיוני 2011 .

 ת״י 1921 - וסתי לחץ ווסתים מחליפים אוטומטיים לגפ״מ,
 מספטמבר 1999, על ידי פרסום גיליון תיקון מסי 1 מיוני

.2011 

 ת״י 146 - אסלות ישיבה מחומר קרמי, מאוגוסט 2002, על ידי
 פרסום גיליון תיקון מסי 1 מיוני 2011.

 ת״י 1385 - אסלות ישיבה לבתי כיסא מחומר קרמי בעלות מכל
 הדחה צמוד, מיוני 2003, על ידי פרסום גיליון תיקון מסי

 1 מיוני 2011.

 גיליונות התיקון יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר
 תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998,

 התשס״ט, עמוד 5765.

 תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה ברשומות.

 כ״ה באייר התשע״א (29 במאי 2011)

 (חמ 3-95)
 שלום שמחון

 שר התעשייה המסחר והתעסוקה
 1 ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשנ״ח, עמי 52.

 הודעה בדבר קביעת תקנים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

״ג-  אני מודיע, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי
 11953, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי

 סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

 ת״י 868 - שיטות בדיקה לגומי, ממאי 2011 בא במקום התקנים
 האלה: ת״י 722 מדצמבר 1968, ת״י 868 חלק 1 מיולי 1974,
 ת״י 868 חלק 2 מפברואר 1974, ת״י 868 חלק 3 מדצמבר
 2000, ת״י 868 חלק 4 מפברואר 1981, ת״י 868 חלק 5 ממאי
 1983, ת״י 868 חלק 6 מנובמבר 1986, ת״י 967 מיוני 1977,

 ת״י 992 מינואר 1978, ת״י 999 ממרס 1977.

 ת״י 878 - שיטות בדיקה לפלסטיק, ממאי 2011 בא במקום
 התקנים האלה: ת״י 878 חלק 1 מפברואר 1980, ת״י 878
 חלק 2 מאוקטובר 1974, ת״י 878 חלק 3 מינואר 1981, ת״י
 878 חלק 4 ממאי 1981, ת״י 878 חלק 5 ממאי 1982, ת״י 878

 חלק 6 ממאי 1983.

 ת״י 5097 חלק 27 - פליטה ממקורות נייחים: נוהל איסוף
 ואנליזה של ריכוזי אמוניה ממקורות נייחים, ממאי 2011.

 ת״י 6021 - אבטחת התקשורת והמידע במערכות ממוחשבות
 יחידות קצה, ממאי 2011.

 1 ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשל״א, עמי 22.
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 הודעות בתי הדין הרבניים
 בית הדין הרבני האזורי בנתניה

 הודעות
 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 בקשות למתן צווי ירושה:

 מסי תאריך

ת וח/ה פטירה שם המבקש/  תיק שם המנ

 851655/1 מאור משה 31.3.2011 מלר דורון

 851784/1 מוסקוביץ בני 5.5.2001 מוסקוביץ ישראל

 851982/1 חגאג יונה 17.1.2011 חגאג זהבה

 852086/1 מנדל צבי 8.4.2011 שקד דניאל

 852124/1 הראל גניה 28.12.2010 הראל צבי

 852425/1 גרינץ יגאל דוד 5.4.2011 גרינץ שלמה

 852135/1 הראל שמעון 5.2.1998 הראל צבי

 852326/1 זגדון אהרון 13.7.2002 בוחבוט חנה

 852332/1 זגדון מרגריטה 24.3.2005 בוחבוט חנה

 852339/1 שורץ הנריך 25.4.2005 שוורץ טומה

 852345/1 שורץ אלבירה 17.8.2006 שוורץ טומה

 852491/1 בסון גוליט 6.4.2011 בסון שלמה

 852534/1 בוחבוט סלומון 4.2.2011 בן עזרא בת שבע

 852501/1 בסון אליהו 28.3.2003 בסון שלמה

 852509/2 פלד בצלאל 2.3.2011 פלד מיכאל

 852530/1 פלד מינה 1.3.2011 פלד מיכאל

 850467/1 אסולין יהודית 23.3.2011 אסולין אלברט

 850486/1 זהוראי יובל 8.1.2011 זוהראי סיגל

 85051/1 בנימיני שרה 22.8.2009 בנימיני בנימין

 850800/1 שטרסר יהונתן 12.2.1997 ליזרוק רחל

 גולדמברג 27.2.2011 יעקובסון מרגו
 פנינה

851100/1 

 קרובי אריה 16.6.2008 קרובי מרים
 אליהו

851183/1 

 851248/1 לוין חיים 24.12.2010 לוין פבל

 קשי יפית 8.2.2011 חייבי אסי
 ארגמן

848263/1 

 פרחי אליהו
 עוזרי

 848315/1 פרחי שרה 26.3.2011

 שיאמה ריימונד 25.3.2011 פז מירה
 רימונדו

848358/1 

 848369/1 יאמין שושן 27.2.1986 יאמין בכור-אורי

 848405/1 ורקרמן איטה 8.12.2010 חריף סופיה

 מושב בן-עמי, אבו סנאן, אשרת, בוסתן הגליל, בית העמק,
 בצת, גידידה מכר, גיוליס, געתון, גשר הזיו, חצרות יסף, טל אל,
 יחיעם, יערה, ירכא, כברי, כליל, כפר יאסיף, כפר ראש הנקרה,
 לוחמי הגטאות, לימן, מזרעה, מנות, מצובה, נהריה, נס עמים,
 נתיב השיירה, סער, עבדון, עברון, עין יעקב, עמקה, רגבה, שבי
 ציון, שיח דנון, שלומי, שמרת, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס

 של 10 ק״מ ממושב בן-עמי.

 כ״ה בסיוון התשע״א (27 ביוני 2011)
 (חמ 3-126)

 נדב גלאון
 מנהל השירותים הווטרינריים

 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
, אני מבטל את ההכרזה2 על  [נוסח חדש], התשמ״ה-11985

 מושב יבניאל אזור נגוע במחלת הפה והטלפיים.

 כ״א בסיוון התשע״א (23 ביוני 2011)

 (חמ 3-126)
 נדב גלאון

 מנהל השירותים הווטרינריים
 1 ס״ח התשמ״ה, עמי 84.

 2 י״פ התשע״א, עמי 3928.

 הודעה מאת האפוטרופוס הכללי
 הודעה על ניהול נכסים עזובים

 בהתאם לתקנה 12(ב) לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי
 דין וביצוע), התשל״ח-1978, אני מודיע בזה, כי בהתאם
 לסמכותי לפי סעיף 7 לחוק האמור, החלטתי לנהל את הנכסים
 העזובים השייכים לבעלים המפורטים ברשימה שלהלן, בלא

 צו ניהול:

 תאריך ההחלטה: י״ד באייר התשע״א (18 במאי 2011).
 מהות הנכס: כספים.

 הבעלים:
 הנעדרת דינה מרקוב, ת״ז 016603003

 המנוח רביץ לוי, ת״ז 013418488
 הנעדר זאב מילר

 הנעדרת בתיה מילטאו.
 המנוחים לייב פקטורוביץ, ת״ז 321273112, ואלכנסדרה

 פקטורוביץ, ת״ז 321273120
 הנעדרת שנדה וויס

 המנוח ויקטור קורקודי, ת״ז 007195894
 המנוח מצליח גאון, ת״ז 064117674

 הנעדר אברהם רפאלי
 הנעדרת שרה ציונית

 בעלים לא ידועים של חשבון 25189/21 בבנק לאומי
 הנעדר אהרון גרין.

 כ״א באייר התשע״א (25 במאי 2011)

 שלמה שחר
 האפוטרופוס הכללי
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 מסי תאריך
ת וח/ה פטירה שם המבקש/  תיק שם המנ

 848437/1 שמואלי ראיק 1.9.2009 שמואלי דבורה
 שמעון

 כ״ב בניסן התשע״א (26 באפריל 2011)

 יהושע ישראל כ״ץ, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים
 להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

 תאריך

ת וח/ה פטירה שם המבקש/  מסי תיק שם המנ

 850183/1 רוזנברג סבינה 13.3.2011 רוזנברג שאול

 דוד טוביאס 23.3.2011 דוד ורדה
 לארואן

850212/1 

 אלפסי 9.1.2011 אלפסי יעקב
 לאה-יפה

850220/1 

 850233/1 יפה דליה 23.12.2010 זלוטניק מטי

 848194/1 טהרני שלמה 28.10.2001 טהרני אריה

 848202/1 טהרני שמחה 1.7.2009 טהרני אריה

 צוקרמן 12.3.2011 מליק כרמלה
 מגדלנה

848278/1 

 848323/1 סמרה נעים 4.3.2010 סמרה יהושע

 848336/1 פוק אפרים 11.2.2011 קריגמנט מאירה

 גרמנוביץ 24.3.2010 גרמנוביץ משה
 אברהם

848448/1 

 849055/1 ברגר מרדכי 23.2.2011 ברגר מלכה

 848880/1 שנידר מדלן 18.10.2005 שניצר עירית

 848974/1 צבי יחיא 13.2.2004 צבי שמואל

 849241/1 חרבי לאה 25.11.2010 חרבי ניר

 הנדליש 31.3.2011 הנדליש איגה
 שמעון

849273/1 

 849360/1 שוורץ סוניה 26.12.2010 שמידט מירה

 ברק יחיאל 3.4.2011 ברק אברהם
 ישראל

851718/1 

 מושקוביץ 17.4.2011 מושקוביץ יוסף
 אמה

851781/1 

 מושקוביץ 4.9.2009 מושקוביץ יוסף
 מרדכי

851793/1 

 851829/1 הלל ישעיהו 4.3.2010 הלל הדס

 852182/1 אקוקה מסעוד 12.4.2011 אקוקה תמר

 מסי תאריך

וח/ה פטירה שם המבקש/ת  תיק שם המנ

 שמואל (ראוך) 1.9.2009 שמואלי דבורה
 שמעון

848437/1 

 848490/1 גרינברג יפה 13.1.2011 גרינברג אבישי

 848503/1 טורנר איליאן 15.4.2004 גרוסמן מרים

 848508/1 טורנר אדוארד 25.1.1980 גרוסמן מרים

 שכטר יהודה 20.1.2004 שכטר בנימין
 עמנואל יק

848518/1 

 848856/1 סגל לייבה 3.2.2010 סגל ליאור

 847929/1 ברושי משה 1.3.2011 ברושי רות

 848171/1 אושרנקו סימה 30.1.2011 טרמביצקי רגינה

 848225/1 מליק חנה 4.2.2011 מליק יעקב

 847297/1 קריציק סמיון 30.9.2004 קפלון אלה

 847304/1 קריציק יבגניה 14.6.2004 קפלון אלה

 גושקס אסתר
 מרים

 847308/1 גרינבאום חיה 13.1.2011

 847555/1 חיט שמחה 10.8.2010 חייט שמעון

 847604/1 שקורי צחלה 3.3.2011 קוזוקרו דליה

 847616/1 גינדלר דוניה 28.1.2011 גינדלר סנה

 847637/1 אזולאי יעקב 21.4.2007 אזולאי דניאל

 847653/1 אזולאי סוזן 6.2.2011 אזולאי דניאל

 847704/1 באבה מורד 7.3.1985 באבה יצחק

 847787/1 צגיה יהאיס 2.12.2010 טגאי אלמאין

 849688/1 זילברמן סמי 14.11.2002 זילברמן רוזה

 849843/1 זלמן אוה 27.7.2004 זלמן נואמי

 בר שלמה 8.4.2011 בר שלמה שושנה
 סעדיה

850081/1 

 849911/1 תנעמי ישראל 17.1.2011 תנעמי מרים

 849847/1 זלמן לייבה 31.12.2008 זלמן נואמי

 849874/1 שקד אהוד 9.3.2011 שקד נוסן רחל

 מרום ויקטור 9.3.2011 מרום רחל
 ריצרד

850368/1 

 850113/1 יוסף צדיק 3.3.2011 יוסף גילה

 850335/1 שטרן מגדלנה 21.8.2005 הולנדר ברכה

 850391/1 לוי לונה 19.3.2011 שרויטמן סימה

 849021/1 מסלטי לימור 15.3.2011 מסלטי יעקב

 849037/1 מלכין שמעון 2.3.2011 מלכין ריטה

 270009/2 שטיינבוק מריה 31.8.2010 בריוזקין אנה
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 בית הדין הרבני האזורי ברחובות
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים
 להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

 שם המבקש/ת
 תאריך

וח/ה פטירה  שם המנ
 מסי
 תיק

 849451/1 לוי עופר 22.2.2011 לוי גליליה

 849601/1 טהר אורלי 28.3.2011 תבריסי חני

 849801/1 אדלר מרדכי 27.3.2011 אדלר שלמה

 אינגל גבי 22.2.2011 אינגל גיל
 משה

849854/1 

 849930/1 ישראל נוזרט 3.11.1996 ישראל יוסף

 849934/1 ישראל גאולה 16.5.1971 ישראל יוסף

 מרדכי
 יהושע

 מרדכי עזרא 5.1.1983
 אברהם

851210/1 

 גינסברג
 אלחנן

 851511/1 גינסברג יוסף 2.4.2011

 851308/1 כהן פני 13.3.2011 כהן יעקב

 851412/1 שרעבי ישי 2.4.2011 שרעבי גלעד

 שרשבסקי
 אירינה

 צירנובסקי 13.4.2011
 מריה

852007/1 

 משולם
 אברהם

 851563/1 משולם לאה 26.4.2011

 זלמנוביץ
 פסיה

 851852/1 בארי מרים 25.4.2011

 852000/1 גולצמן איזיה 17.2.2002 גולצמן דוד

 852013/1 גרבלר בתיה 17.4.2011 קיבץ רחל

 שרגורודסקי
 שמעון

 שרוגורודסקי 1.3.2011
 יעקב

852024/1 

 שרגורודסקי
 שמעון

 שרוגורודסקי 8.11.2010
 פולה

852029/1 

 189267/2 בן זקן מרצדס 4.11.2010 בן-זקן דוד

 כרמלי סטיב
 חי

 847499/1 כרמלי יצחק 7.3.2011

 רוזנצויג
 מאיר

 847615/1 רוזנצויג אהרון 2.2.2011

 847630/1 רינטלר סורה 17.3.2004 רינטלר דורל

 847636/1 רינטלר מוריץ 11.3.2011 רינטלר דורל

 ליברמן חנה
 גיטל

 שליזינגר 6.2.2011
 מרגרטה

847757/1 

 אוסובסקי 4.2.2011 דגן שרה
 ישראל

847845/1 

ת  שם המבקש/
 תאריך
וח/ה פטירה  מסי תיק שם המנ

 בריקנר מאיר 13.2.2011 בריקנר רחל
 שמעון

852080/1 

 852104/1 טיירי משה 24.2.2011 טיירי ורדה

- די  שפירא רו
 ראובן

 852119/1 שפירא גילה 9.3.2011

 852249/1 נקר יעקב 29.3.2011 נקר ולונטין

 852262/1 בטיסט משה 13.4.2003 כהן שולמית

 852272/1 יונס גרשון 30.4.2011 יונס דינה מתניה

 850958/1 שמש עזיזה 28.2.2009 כהן זמירה

 850973/1 מוקרי ישראל 4.4.2011 מוקרי ליאור

 851435/1 דרוקמן מישו 27.3.2011 דרוקמן רוזה

 ליפשיץ 12.4.2011 ליפשיץ חנה
 ישראל

850974/1 

 851377/1 גלברג משה 20.3.2011 ברגר מלכה

 851515/1 צוקרמן שרה 8.12.2007 צוקרמן יוסף

 תורגמן שרה
 טובה

 תורגמן נחמן 17.4.2011
 חיים

851644/1 

 851658/1 שמש קמל 2.2.2004 כהן זמירה

 849660/1 לוי כרמלה 16.9.2010 לוי שמחה

 849692/1 גורביץ מיכל 2.4.2011 גורביץ ברוך

 849736/1 קרני אריה 18.2.2011 קרני חיה אטי

 849834/1 לוצקי רבקה 5.4.2011 לוצקי אריאל

 849897/1 וינגרטן יעקב 12.3.2009 חמצני רנית

 וינגרטן 10.3.2011 חמצני רנית
 אליזבט

849902/1 

 849906/1 ברנס טובה 3.1.2011 ברנס אבי

 849916/1 בייפוס דוד 26.1.2011 ביפוס רחל ריזל

 849996/1 ארז זלמה 6.2.2011 ארז חיים

 850014/1 אלנקרי אפרים 7.9.2010 אלנקרי מאיר

 850304/1 ינאעי שושנה 2.3.2011 ינאי עובד

 850325/1 שפירא ארנה 25.3.2011 שפירא יעקב

 850522/1 מעטוף סעדיה 23.3.2011 מעטוף יורם

 850369/1 גנג פולדי 24.6.2010 גנג סוניה

 850857/1 טלר הדסה 19.3.2011 גולדפרב אטי

 850943/1 שולוביץ זלמן 29.7.1983 שולביץ יעקב

 850949/1 שולביץ שרה 22.12.2010 שולביץ יעקב

 הי באייר התשע״א (9 במאי 2011)
 משה הלוי, המזכיר הראשי
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 מסי תאריך מסי תאריך
וח/ה פטירה שם המבקש/ת וח/ה פטירה שם המבקש/ת תיק שם המנ  תיק שם המנ

 847926/1 לייפר יובל 23.2.2011 לייפר אילנה 847694/1 חן מלכה 7.9.2003 חן יגאל

 הלנה 847871/1 אודסקי 22.3.2011 גולדשטיין מרק

 847958/1 פרידמן יצחק 18.2.2011 פרידמן אירינה

 שרגא שלמה 605007/2 מלכא בצלאל 9.12.2007 מלכה מאיר חי

 סבאן אסף סבאן אברהם 850409/1 כהן בירותי 12.11.2007 כהן אריה 850031/1 סבאן אסף 12.3.2011 סבאן אברהם 850409/1 כהן בירותי 12.11.2007 כהן אריה

 850056/1 מורחי יוסף 22.2.2011 מורחי אחי רחל

 850617/1 בן שטריט 29.3.2011 בן שטרית גד אל 850617/1 בן שטריט 29.3.2011 בן שטרית גד
 850159/1 פוקס חיה 9.3.1998 פוקס פרוספר

 850670/1 עדרי יעקב 28.7.1998 אדרי יוסף אלכסנדר אדרי יוסף
 850181/1 נריאן שאול 9.4.2011 נריאן צמח נריאן שאול

 850684/1 עדרי מרים 23.7.2006 אדרי יוסף
 נריאן שאול נריאן צמח

 850502/1 לוי עזיז 16.11.2009 לוי יגאל 850198/1 פרלמן שרה 29.9.1996 אתלזון אנה לוי עזיז לוי יגאל
 פרלמן שרה אתלזון אנה

 מזרחי גדעון לוי מלכה לוי יגאל

 רוזנר אריה

 850518/1 לוי מלכה 7.4.2010 לוי יגאל 850295/1 מזרחי סול 19.3.2011
 מזרחי גדעון

 850490/1 רוזנר תמרה 10.4.2011 רוזנר אריה
 851539/1 עטיה משה 23.3.2011 עטיאה ניניו

 193335/2 טויטו אברהם 27.9.2010 טויטו יצחק
 851562/1 סידי בנימין 12.2.2010 סידי תמרה

 טויטו יצחק

 אנגל יוסף
 שגיא מיכאל

 850513/1 אנגל יוסף 13.1.1990 אנגל שמואל
 851429/1 שגיא רוני 8.1.2010 שגיא מיכאל

 אנגל שמואל

 אנגל יוסף

 850514/1 כהן פרידה 13.12.2010 אנגל שמואל
 851050/1 ניר איריס 16.3.2010 ניר שני

 כחלון יצחק

 כהן פרידה

 לוי פני לוי חיים
 850579/1 כחלון רבקה 3.8.2010 כחלון יצחק

 852134/1 לוי פני 30.5.2010 לוי חיים
 כחלון רבקה כחלון יצחק

 שריקי זיקלין
 850687/1 בנו אביבה 1.3.2011 בנו יצחק

 847178/1 אוחיון איזה 30.8.2010 שריקי זיקלין
 בנו יצחק

 פולק רוזה
 850695/1 עזב משה 18.3.2011 עזב אסתר

 847217/1 פולק רוזה 27.9.2010 כץ יוסף
 הניק סילביה

 פולק רוזה כץ יוסף
 850845/1 הניק סילביה 16.2.2000 הניג אריה

 דקל יהודית 852020/1 חטב נאוה 31.8.2007 חטב רמי
 אפלבאום לוי צפורה

 851008/1 פורמן ציביה 13.2.2011 דקל יהודית
 849536/1 אפלבאום 9.2.2009 לוי צפורה

 851030/1 אוחנה יוסף 13.4.2011 אוחנה רינה רחלה

 לברמן יוסף בודוואן חנה קראוס אננה ולדמן 850076/1 לברמן יוסף 9.3.2011 בודוואן חנה 851042/1 קראוס אננה 19.6.1996 ולדמן 850076/1 לברמן יוסף 9.3.2011 בודוואן חנה
 שושנה

 ויזמן רשל ויזמן בנימין פרץ ליאון 850229/1 ויזמן רשל 31.7.1996 ויזמן בנימין
 848621/1 פרץ ליאון 24.6.2010 פרץ אסתר

 848821/1 פלדמן חיים 4.3.2011 פלדמן רון ויזמן דוד ויזמן בנימין פלדמן חיים פלדמן רון 850242/1 ויזמן דוד 19.12.2008 ויזמן בנימין
 848839/1 ספינזי דונא 10.9.2003 ספינזי מזול ספינזי דונא ספינזי מזול 849706/1 פרטוש ישראל 27.3.2011 פרטוש שושנה

 מרדכי
 849833/1 פיניאן חנינה 1.1.2011 פיניאן רפאל 848840/1 ספינזי שמואל 23.3.2010 ספינזי מזול פיניאן רפאל

 פלץ פיגה
 848987/1 פלץ פיגה 27.3.2011 וקס פנינה גנז מיכאל

 849306/1 גנז מיכאל 21.1.2011 גנז עמרי
 פלץ פיגה וקס פנינה

 יי בניסן התשע״א ( 14 באפריל 2010) 849328/1 יעיש ציניה 12.3.2011 צפורי-סגל יי בניסן התשע״א ( 14 באפריל 2010)
 נעמה

 שלמה דידי, המזכיר הראשי
 849353/1 סיאני רמון 19.3.2011 סיאני זהבה

 בית הדין הרבני האזורי בצפת
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים
 להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

ת  שם המבקש/

 תאריך

וח/ה פטירה  שם המנ
 מסי
 תיק

 846121/1 דהן רחל דהן חיים

 יי בניסן התשע״א (14 באפריל 2011)

 חנוך גרנביץ, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בטבריה
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים
 להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

24.1.2008 
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 מסי תאריך מסי תאריך
וח/ה פטירה שם המבקש/ת וח/ה פטירה שם המבקש/ת תיק שם המנ  תיק שם המנ

 846193/1 עזרה אליהו 7.1.2011 עזרה רוני 850030/1 סטולר פניה 5.11.2007 פייבישנקו
 846598/1 כלפון רחמין 17.9.2007 כלפון כלפון ראיסה כלפון רחמין כלפון כלפון ראיסה

 846609/1 כלפון רבקה 21.2.2010 כלפון כלפון כלפון רבקה כלפון כלפון 850136/1 יוסבאשוילי 28.6.2009 רוסו ליליה
 זניה

 כלפון רבקה כלפון כלפון

 בריילה 42867/2 אלדבח גננה 11.4.2011 צמח אלי 847526/1 שטריברגר 9.11.2008 ברגר חיים אלדבח גננה צמח אלי
 רוזנשטיין שלמה 850224/1 זיביטיאשוילי 19.2.2008 זיביטיאשוילי

 רוזנשטיין שלוה
 שמואל

 יוכבד שלוה 847882/1 רוזנשטיין שלמה 20.12.2010
 רוזנשטיין

 שמואל

 רוזנשטיין שלמה

 דדש זמן אלקלאי יעקב אלקלעי עידן 850275/1 גרמי פרד 16.4.2010 דדש זמן
 אברהם

 אברהם 848575/1 אלקלאי יעקב 22.6.1987 אלקלעי עידן
 אלקלאי יעקב אלקלעי עידן

 כ״ח בניסן התשע״א (2 במאי 2011)
 דנינו אהרון 850324/1 אבו עזיז חנה 25.12.2010 דנינו אהרון

 רוקח אליהו
, המזכיר הראשי  נפתלי אלמשעלי

 850328/1 רוקח אליהו 18.2.2011 רוקח שמחה

 בית הדין הרבני האזורי באשדוד 850343/1 סעדון אליהו 21.1.2011 סעדון מרים
 הודעות 850782/1 פפיאשוילי שרה 27.3.2011 שלו מוניקה

 ועקנין דוד ווקנין עידן להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים 850858/1 ועקנין דוד 23.4.2011 ווקנין עידן
 להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

 פתוסי ציון

 קוגן אדה

 פתוסי ציון 850471/1 פתוסי יפה 12.3.2011

 מסי תאריך 850488/1 קוגן פיליפ 16.3.2011 קוגן אדה
וח/ה פטירה שם המבקש/ת  תיק שם המנ

 850507/1 סבירוב ריבה 17.9.2010 קוגן מרטינה
ת  תיק שם המבקש/

 850507/1 סבירוב ריבה 17.9.2010 קוגן מרטינה
 קרבר רחל

 אילייב אנטולי אילייב
 850620/1 אילייב אנטולי 31.7.2007 אילייב 37645/2 גרויסמן אפרים 25.9.2010 קרבר רחל
 גרויסמן אפרים קרבר רחל

 850990/1 בלונד אספיר 26.3.2011 בלונד יוליה אילבוחיים

 851405/1 גולצמן דורה 21.3.2011 גולצמן יפים 850647/1 יעיש אדם 20.2.2010 יעיש ליאור

 851438/1 אקרמן ישראל 6.4.2011 אקרמן סימה 846663/1 אוזן נינט 5.2.2011 אוזן דוד

 43021/2 וקנין יוסף 5.4.2011 עזרן שולמית 846985/1 אטיה גומרה 16.5.2009 עטיה אוגיני

 851250/1 גלפנד פאינה 4.6.1939 גלפנד אלכסנדר נדגימה
 851348/1 כהן ליאור 4.4.2011 כהן דליה 847098/1 נגר גילה 1.3.2011 נגר דוד

 851397/1 שוורצמן 16.1.2009 קודריצקי 847070/1 אלחרר אסתר 21.3.2008 אלחרר יעקב
 פאולינה דיאנה 847114/1 גאק חיה 5.1.2005 גאק מנדל

 851425/1 גנשטיין מרים 28.11.2005 מוטיז קטי 847144/1 בהגן נחמה 20.9.2000 בהגן שלמה

 851776/1 טלקר חיים 8.3.2011 טלקר שיילה רייזיל זלמן
 ראובן 847487/1 פורמן מאיר 1.8.2010 פורמן רוזליה

 851911/1 סלח יעקב 2.5.2011 מלכה דליה 764493/2 שבבו יוסף 13.3.2011 שבבו אתי

 851979/1 כהן שמואל 11.2.2010 כהן שולה 847844/1 פורטנוי אברהם 9.2.2011 שרמן סופיה

 852065/1 ממיסטבלוב 21.11.2010 ממיסטבלוב 847377/1 דוד אליעזר 28.2.2011 דוד אידה

 זסלבסקי פאניה שבלנקו
 מלכה ראובן

 847372/1 זסלבסקי פאניה 21.1.2011 שבלנקו
 ראובן

 852151/1 הרשקוביץ רחל 20.4.2011 הרשקוביץ יוסף אלכסנדר הרשקוביץ רחל

 849599/1 סוקולובסקי 23.7.2010 סוקולובסקי 847386/1 אוחיון מאיר 3.4.2007 אוחיון זוהרה

 847494/1 שטמן יבגניה 6.3.2004 שטמן ולדימיר איגור ראיסה שטמן ולדימיר
 אלמלח ארמונד אלמלח זיקלין

 ורצברגר אולג
 847735/1 וורצברגר 27.2.2011 ורצברגר אולג 849632/1 אלמלח ארמונד 21.3.2011 אלמלח זיקלין
 אלמלח זיקלין

 849840/1 כהן יוסף 9.12.2010 כהן מרסל דובריש צבי

 וולפובסקי 847853/1 פורטנוי מריה 7.1.2011 שרמן סופיה
 פליקס

 849994/1 וולפובסקי אלה 8.4.2011

 ברוסילובסקי 10.3.2011 זלני מרגריטה
 יולי

848212/1 

 וולפובסקי
 פליקס
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 מסי תאריך מסי תאריך
וח/ה פטירה שם המבקש/ת וח/ה פטירה שם המבקש/ת תיק שם המנ  תיק שם המנ

 848322/1 קיסלוב דניל 6.2.2009 קיסלוב מיכאל 848318/1 פרץ זיקי 14.2.2011 פרץ אסתר

 848458/1 זרקוז אסתר 4.3.2011 זרקוב דוד 847969/1 תבור שולמית 18.1.2006 הילאלה לבני
 848576/1 שמיט שמואל 13.2.2011 שמיט יוסף דיאנה־באטריס

 848640/1 איתן עליזה 21.12.2010 איתן יואב 847989/1 בן עמו אלברט 19.1.2011 בן עמו מחה
 848873/1 נגירנר מירון 5.4.2010 ארונצייקוב 848024/1 שושן רפאל 19.2.2011 שושן תמי

 איזובלה 848054/1 קליין מגדה 24.3.2011 רוט צבי

 848876/1 מילקיס פאינה 13.1.2002 ארונצייקוב 848107/1 ברונשטיין 15.1.2001 ברונשטיין
 איזובלה פייגה מיכאל

 848905/1 זהבי דוד 28.1.2011 זהבי מדלן מזל 848156/1 סלב סעדה 12.9.1975 שלו יוסף

 טוב 848164/1 סלב מזל 4.2.2011 שלו יוסף

 849022/1 אזולאי יוסף 10.1.2002 אזולאי חנניה 848174/1 סלב מסעוד 6.3.1985 שלו יוסף

 849034/1 אזולאי מרים 23.8.2010 אזולאי חנניה 68417/2 מחלוף רחל 1.1.1995 מחלוף לוי

 849285/1 פטרוב אלכסנדר 25.2.2011 פטרוב ולנטינה אביה

 849370/1 וודובוזוב בוריס 13.2.2007 בזדלניי 850669/1 אביבי עזרא 10.2.2011 אביבי שושנה

 אלכסנדרה 850277/1 זבולונוב דניאל 6.3.1985 זבולונוב מירה

 15662/2 שורנזון שרה 31.3.2011 ברק חני 850285/1 קרחמלניק סורה 22.2.2011 קרחמלניק

 849444/1 אפנגיר זלדה 4.11.2001 אפנגיר חנניה מרינה

 י״ג בניסן התשע״א (17 באפריל 2011) 850371/1 מוסלם סעיד 4.12.2010 עזריה מזל

 ניסים דרי, המזכיר הראשי 850378/1 פרץ אליהו 8.3.2011 פרץ מירב

 בית הדין הרבני האזורי באשקלון 849733/1 מרדי אנזור 14.3.2011 מרדי ליזה
 הודעות 849739/1 אמסלם משה 2.3.2011 אמסלם רוית

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים 850759/1 סננס סולטנה 23.4.2011 לוי לאיזה
 להלן, בקשות למתן צווי ירושה: 850781/1 אזולאי ישראל 20.4.2011 אזולאי אושרי

 מסי תאריך 850807/1 איטח יוסף 5.12.2005 ברון תמי
ת 850822/1 משה מנשה 2.4.2011 משה עוז וח/ה פטירה שם המבקש/  תיק שם המנ

 851763/2 רפצקי דובה 2.1.2010 רפצקי ראובן אביתר
 851823/1 לייזרזון יבגניה 24.3.2011 לייזרזון יגאל די באייר התשע״א (8 במאי 2011)

 851855/1 אלבז דוד 21.4.2011 ריינבך סלביה אברהם פרץ, המזכיר הראשי

 851858/1 אלבז מסעוד 14.9.2007 ריינבך סלביה בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע

 852123/1 משה זדה 25.3.2011 משה זדה זהבה הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים
 סיגלית

 852139/1 אדנה אייסו 14.3.2011 אדנה בסטן להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

 מסי תאריך
 851380/1 בוזחיש ברוך 27.4.2011 בוזחיש מרים

ת וח/ה פטירה שם המבקש/  תיק שם המנ

 851189/1 מיכל סאלי 28.2.2010 מיכל ראובן
 קרנית

ל חנה 2.8.2010 מרדכי אליהו  851239/1 שאו

 851262/1 בנעט מאיר 23.10.2008 בנעט מנחם

 851012/1 דויטש אילונה 10.3.2011 נמש רחל

 סופר ראובן

 רוסלן

 בר מזל

 שטיינר צבי

 חיים עידן

 מינדל אלכסנדר

 עפגין אביטל

27.3.2011 

18.3.2011 

19.11.2010 

25.4.2011 

2.5.2011 

 סופר בבה

 (בתיה)

 בר דוד

 הלל פנינה

 חיים יוסף

 מינדל יוסף

 שלומי שלום

848922/1 

848629/1 

851014/1 

851066/1 

851112/1 
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ך י ר א  מסי ת

ת וח/ה פטירה שם המבקש/  תיק שם המנ

 849838/1 שניידר סוניה 27.2.2011 גוטמן רוזה

 850047/1 סרוסי תפחה 9.9.2009 משה מזל

 כ״ז בניסן התשע״א (1 במאי 2011)
 יצחק דהאן, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי באריאל
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים
 להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

 מסי תאריך
וח/ה פטירה שם המבקש/ת  תיק שם המנ

 849426/1 גורביץי 3.3.2011 גורביץי
 סולומון אליזבטה

 850766/1 בן לולו רפאל 7.4.2011 בן לולו רחל

 851904/1 אוקשנחנדלר 20.1.2011 פרידלנדר
 חלה שלמה

 851915/1 דוד ששון 26.4.2011 דוד שמשון

 850894/1 גלמן אלכסנדר 7.4.2011 גלמן אנה

 הי באייר התשע״א (9 במאי 2011)
 צבי מוראד, המזכיר הראשי

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

 הודעות על רישום אגודות שיתופיות
 להלן נתונים בעניין האגודות:

 (1) שם האגודה: מ.ב.א הזורע טכנולוגיות כיול - אגודה
 שיתופית חקלאית בע״מ.

 מסי האגודה: 57-005387-6.
 המען: הזורע, ד״נ הזורע 36581.

 תאריך רישום: וי באלול התש״ע (16 באוגוסט 2010).
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (2) שם האגודה: סולב - דולב אנרגיה סולארית - אגודה
 שיתופית חקלאית בע״מ.

 מסי האגודה: 57-005470-0.
 המען: דביר, ד״נ הנגב 85330.

 תאריך רישום: כ״ח בניסן התשע״א (2 במאי 2011).
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (3) שם האגודה: גבעה בניצנים - אגודה שיתופית חקלאית
 בע״מ.

 מסי האגודה: 57-005472-6.

ת  שם המבקש/

 תאריך

וח/ה פטירה  שם המנ
 מסי
 תיק

 851090/1 חורי אשר 9.4.2011 חורי חוה

 851394/1 עמר טיטה 3.4.2011 עמר אריה

 850813/1 גרביאן כאנם 29.1.2007 גריביאן עופרה

 גריביאן 24.10.2002 גריביאן עופרה
 מיכאל

850828/1 

 דסטה וויזרו
 נחמה

 דסטה קבה 14.8.2009
 יעקב

852227/1 

 852116/1 פרץ יהודה 6.9.2010 פרץ דזי

 דורנפלד 30.1.2002 בלון אסתר
 אלקסנדר

851809/1 

 851857/1 צוקרמן רומן 6.2.2005 קובטון מאיה

 סבג טובי 13.4.2011 סבג טובי רפי
 יהודית

851583/1 

 פרלשטיין 7.4.2011 פרלשטיין סימה
 ישראל

851662/1 

 851669/1 כהן חנניה 1.2.2011 כהן מזל

 848181/1 אבו גוז נעים 10.2.2001 אבו גוז יעקב

 שוקרון משה
 ישראל

 848205/1 שוקרון מסעוד 31.1.2011

 848230/1 כהן ישראל 21.3.2011 כהן צביה

 חגואל פיגל 5.3.2011 חגואל יובל
 לאה

847435/1 

 850497/1 שושן תמר 1.1.2011 שושן יוסי

 שפירא
 אלכסנדר מוריס

 אליהו

 827026/2 שפירא חנה 27.2.2011

 850419/1 סבג שרלו 30.3.2011 שגב אלי אייל

 850577/1 אוצייטל טומה 16.3.2011 אוצייטל יפים

 850636/1 מורסיאן יוסף 2.3.2001 זפרני מרסדס

 מורסיאן 3.2.2010 זפרני מרסדס
 אסתר

850646/1 

 850217/1 סטמטי הנרי 2.4.2011 סטמטי גאולה

 גרינשפן מחלוף
 יוספה

 847715/1 גרינשפן אננה 6.10.2010

 848296/1 מיוחס דרור 13.3.2011 מיוחס עינת

 848851/1 טלמור יהודית 13.2.2011 טלמור גדעון

 848857/1 ביטון יעקב 22.3.2011 ביטון סוליקה

 אליס זדה 6.2.2011 אלדד שושנה
 חיים

849644/1 

 849707/1 בוכניק אופיר 3.7.2010 בוכניק אליהו
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 המען: שמיר, ד״נ גליל עליון 12135.

 תאריך רישום: י״ט בסיוון התרצ״ו (9 ביוני 1936).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: קיבוץ מתחדש.

 (2) שם האגודה: קיבוץ גשור.

 מסי האגודה: 57-002336-6.

 המען: גשור, ד״נ רמת הגולן 12942.

 תאריך רישום: כ״ד בשבט התשל״ה (5 בפברואר 1975).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: קיבוץ מתחדש.

 כי באייר התשע״א (24 במאי 2011)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 צו פירוק, מינוי מפרק והודעה לנושים
 לאור פניית מנהלת תנופה בדבר סיום קרוב של הליך
 העתקת חברי האגודה למיקומם החדש, ובהתאם להוראות
 סעיפים 105 ו־126 לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס״ה-
 2005, ולהוראות סעיפים 46 ו־48 לפקודת האגודות השיתופיות,
 אני מורה בזה על פירוק האגודה: אלי סיני - אגודה שיתופית

 חקלאית להתישבות קהילתית בע״מ, תיק מסי 57-002820-9.

 אני ממנה את עו״ד דוד אלבז, מרחי מקור חיים 35, תלפיות,
 ירושלים 93465, למפרק האגודה.

 בהתאם להוראות תקנות האגודות (פירוק), התשמ״ד-
 1984, נדרש כל בעל חוב להגיש את תביעתו בכתב למפרק בתוך

 שישים ימים מיום פרסום ההודעה, לפי המען הנ״ל.

 י״ד באייר התשע״א (18 במאי 2011)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 צווי פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות
 השיתופיות, מינוי מפרק והודעה לנושים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46, לפקודת האגודות השיתופיות
 אני מצווה בזה על פירוק האגודה:

 (1) שם אגודה - התנועה אגודה שיתופית חקלאית של משקי
 העובדים לתובלה בע״מ, מסי אגודה: 57-000367-3.

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות, אני ממנה למפרק את עו״ד יעקב שפיגלמן,

 מיעקב שפיגלמן ושותי, רחי זיבוטינסקי 7, רמת גן 52520.

 (2) שם אגודה - פקאן - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ, מסי
 אגודה: 57-002141-0.

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות, אני ממנה למפרק את עו״ד גד שטילמן, ממגדלי

 התאומים 2, רחי זיבוטינסקי 35, רמת גן 52511.

 (3) שם אגודה - בוצרי גת - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ, מסי
 אגודה: 57-002805-0.

 המען: ניצנים, ד״נ אבטח 79290.
 תאריך רישום: אי באייר התשע״א (5 במאי 2011).

 סוג ראשי: חקלאות.
 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (4) שם האגודה: אגודה לניהול קרן מילואים לחברי גבעת
 חיים איחוד הזכאים - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

 מסי האגודה: 57-005475-9.
 המען: גבעת חיים (איחוד), ד״נ עמק חפר 38925.

 תאריך רישום: י״ט באייר התשע״א (23 במאי 2011).
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (5) שם האגודה: שדה נחום סאן - אגודה שיתופית חקלאית
 בע״מ.

 מסי האגודה: 57-005476-7.
 המען: שדה נחום, ד״נ גלבוע 19160.

 תאריך רישום: כי באייר התשע״א (24 במאי 2011).
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (6) שם האגודה: ניצני חנתון - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.
 מסי האגודה: 57-005477-5.

 המען: חנתון, ד״נ המוביל 17960.
 תאריך רישום: כ״ב באייר התשע״א (26 במאי 2011).

 סוג ראשי: חקלאות.
 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (7) שם האגודה: יזמות ופיתוח שער הגולן - אגודה שיתופית
 חקלאית בע״מ.

 מסי האגודה: 57-005478-3.
 המען: שער הגולן, ד״נ עמק הירדן 15145.

 תאריך רישום: כ״ב באייר התשע״א (26 במאי 2011).
 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (8) שם האגודה: מוארד - אגודה שיתופית לגידול מקנה בע״מ.
 מסי האגודה: 57-005479-1.

 המען: משרד אלאהאלי, ת״ד 20013, מיקוד 16410.
 תאריך רישום: כ״ב באייר התשע״א (26 במאי 2011).

 סוג ראשי: חקלאות.
 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 כ״ב באייר התשע״א (26 במאי 2011)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 הודעות על שינוי סיווג אגודות

 להלן נתונים בעניין האגודות:

 (1) שם האגודה: קיבוץ שמיר.

 מסי האגודה: 57-000272-5.
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 5409, התשס״ה, עמי 3133, והואיל והפירוק הנ״ל הושלם
 ביום 8.5.2011, ניתנת בזה הודעה, כי רישום האגודה נמחק
 מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה

 מלשמש כגוף מאוגד.

 (2) הואיל וביום 2.8.2005 ניתן צו לפירוק האגודה: אלמאמוניה
 אגודה שיתופית לשיכון פקידי אלמאמוניה בירושלים
 בע״מ, מסי אגודה 57-003171-6, וצו זה פורסם בילקוט
 הפרסומים 5435, התשס״ה, עמי 4098, והואיל והפירוק
 הנ״ל הושלם ביום 15.5.2011, ניתנת בזה הודעה, כי רישום
 האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה

 חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

 (3) הואיל וביום 4.8.2010 ניתן צו לפירוק האגודה: אלסאפי
- אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה באעבלין בע״מ,
 מסי אגודה 57-003221-9, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים
 6131, התש״ע, עמי 4603, והואיל והפירוק הנ״ל הושלם
 ביום 8.5.2011, ניתנת בזה הודעה, כי רישום האגודה נמחק
 מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה

 מלשמש כגוף מאוגד.

 (4) הואיל וביום 4.10.2010 ניתן צו לפירוק האגודה: יוזמה
- ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע״מ, מסי אגודה
 57-003253-2, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 6158,
 התשע״א, עמי 985, והואיל והפירוק הנ״ל הושלם ביום
 8.5.2011, ניתנת בזה הודעה, כי רישום האגודה נמחק
 מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה

 מלשמש כגוף מאוגד.

 (5) הואיל וביום 9.11.2009 ניתן צו לפירוק האגודה: מי
 מרום חדרה אגודה שיתופית חקלאית בע״מ, מסי אגודה
 57-003709-3, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 6027,
 התש״ע, עמי 769, והואיל והפירוק הנ״ל הושלם ביום
 11.4.2011, ניתנת בזה הודעה, כי רישום האגודה נמחק
 מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה

 מלשמש כגוף מאוגד.

 (6) הואיל וביום 19.1.2011 ניתן צו לפירוק האגודה: בת
 יפתח - אגודה להתיישבות קהילתית בע״מ, מסי אגודה
 57-004658-1, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 6204,
 התשע״א, עמי 2748, והואיל והפירוק הנ״ל הושלם ביום
 15.5.2011, ניתנת בזה הודעה, כי רישום האגודה נמחק
 מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה

 מלשמש כגוף מאוגד.

 (7) הואיל וביום 10.11.2010 ניתן צו לפירוק האגודה: טעמים בגליל
- אגודה שיתופית בע״מ, מסי אגודה 57-004746-4, וצו זה
 פורסם בילקוט הפרסומים 6167, התשע״א, עמי 1361, והואיל
 והפירוק הנ״ל הושלם ביום 15.5.2011, ניתנת בזה הודעה, כי
 רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה

 שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

 (8) הואיל וביום 15.12.2010 ניתן צו לפירוק האגודה: באב
 אל חארה - אגודה שיתופית לאספקת מים בע״מ, מסי
 אגודה 57-005181-3, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים
 6180, התשע״א, עמי 1843, והואיל והפירוק הנ״ל הושלם
 ביום 8.5.2011, ניתנת בזה הודעה, כי רישום האגודה נמחק
 מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה

 מלשמש כגוף מאוגד.

 די באייר התשע״א (8 במאי 2011)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 ילקוט הפרסומים 6257, כ״ז בסיוון התשע״א, 29.6.2011

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות, אני ממנה למפרק את עו״ד שלמה שפיר ושותי,
 משלמה שפיר ושותי, רחי רוטשילד 46, תל־אביב-יפו 66883.

 (4) שם אגודה - מי צורים אגודה שיתופית בע״מ, מסי אגודה:
.57-004066-7 

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות, אני ממנה למפרק את עו״ד דוד אלבז, מאיגוד

 שיתופי, רחי מקור חיים 35, ירושלים 93465.

 (5) שם אגודה - חברי ברקת אגודה שיתופית חקלאית בע״מ,
 מסי אגודה: 57-004317-4.

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות, אני ממנה למפרק את עו״ד איתן מימוני, ממימוני

 שלוש ושותי, רחי החשמונאים 100, תל־אביב-יפו 61201.

 (6) שם אגודה - קוואליטי ווגי חלוצה - אגודה שיתופית חקלאית
 בע״מ, מסי אגודה: 57-004901-5.

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות, אני ממנה למפרק את רו״ח יוסף אליאב, מברית

 פיקוח 2000, שדי שזר 21, ת״ד 156, באר שבע 84101.

 (7) שם אגודה - אל מאריא - אגודה שיתופית למי שתיה בערב
 אלכעביה בע״מ, מסי אגודה: 57-004947-8.

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות, אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם, מרחי

 מקור חיים 35, ירושלים 93465.

 (8) שם אגודה - סביבון עסק קהילתי - אגודה שיתופית בע״מ,
 מסי אגודה: 57-005016-1.

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות, אני ממנה למפרק את עו״ד דוד אלבז, מאיגוד

 שיתופי, רחי מקור חיים 35, ירושלים 93465.

 (9) שם אגודה - נשים וטעמים במבצר - אגודה שיתופית
 בע״מ, מסי אגודה: 57-005092-2.

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות, אני ממנה למפרק את עו״ד חגי קרן, מרחי

 ספינת אגוז 3, זכרון יעקב 30900.

 (10) שם אגודה - אחזקות גרנות יהודה - אגודה שיתופית
 לחקלאות בע״מ, מסי אגודה: 57-005048-4.

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות, אני ממנה למפרק את עו״ד יורם בורלא, רחי

 כנפי נשרים 24, ת״ד 34091, ירושלים 91340.

 בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
 התשמ״ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את
 תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה

 זו לפי המען הנ״ל.

 בהתאם לסעיפים 46(2) ו־51 לפקודה, רשאי חבר אגודה
 שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
 התעשייה המסחר והתעסוקה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

 כי באייר התשע״א (24 במאי 2011)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 ביטול רישום אגודות שיתופיות
 (1) הואיל וביום 30.3.2005 ניתן צו לפירוק האגודה: תושבי
 סעיר באזור ירושלים אגודה שיתופית לשיכון בע״מ, מסי
 אגודה 57-003100-5, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים
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 ביזנס אין מושן בע״מ
 (ח״פ 51-354824-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 1.8.2011, בשעה 17.30, במשרדי המפרק,
 רחי האיריס 2, קרית אונו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 גלעד זמיר, עו״ד, מפרק

 ניוטק מיחשוב בע״מ
 (ח״פ 51-378439-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 5.9.2011, בשעה 13.00, ברחי דניאל פריש
 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 שלומי תורגימן, עו״ד, מפרק

 שיא השראה בע״מ
 (ח״פ 51-388951-9)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 4.9.2011, בשעה 13.00, ברחי דניאל פריש
 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דורון אפיק, עו״ד, מפרק

 גיטלין-טק בע״מ

 (ח״פ 51-303616-0)

 (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 תתכנס ביום 15.9.2011, בשעה 17.00, ברחי ברוריה 7, תל
 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 אבי גיטלין, מפרק

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

 ג״ן בע״מ
 (ח״פ 51-037279-0)

 (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
 תתכנס ביום 31.7.2011, בשעה 13.00, ברחי עזה 16, ירושלים,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 גד ויסקינד, עו״ד, מפרק

 מ.ב.ג.א. יעוץ בע״מ
 (ח״פ 51-392565-1)

 (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 1.8.2011, בשעה 16.00, במשרד עו״ד עמית,
 פולק, מטלון ושותי, רחי יצחק שדה 17, תל אביב, לשם הגשת
 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 מתן בלאו, מפרק

 יורו-טל ננו טכנולוגיה בע״מ
 (ח״פ 51-315821-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 1.8.2011, בשעה 10.00, ברחי אגריפס 42, ירושלים,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 עידו שוורץ, עו״ד, מפרק

 ש.מ. שירותי מטבע וחליפין בע״מ
 (ח״פ 51-354097-1)

 (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 1.8.2011, בשעה 9.30, ברחי חרוץ 6, תל אביב, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.
 ילקוט הפרסומים 6257, כ״ז בסיוון התשע״א, 29.6.2011 5181 עמי גרינבאום, עו״ד, מפרק



 הנ״ל תתכנס ביום 1.8.2011, בשעה 17.00, במשרד המפרק, רחי
 עוזיאל 1, בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 בן־ציון אלגים, עו״ד, מפרק

 כ.ק.ל. אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-384237-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 7.8.2011, בשעה 12.00, ברחי נח מוזס 13,
 תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 מיכל גלר, עו״ד, מפרקת

 צג ים סוף בע״מ

 (ח״פ 51-435246-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 7.8.2011, בשעה 14.00, בבית הדקל 109,
 אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 ציון מסס, מפרק

 שורשים - ביוטל בע״מ
 (ח״פ 51-166344-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 8.8.2011, בשעה 10.00, ברחי נביעות 29,
 מושב עיר הבשור, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
, עו״ד, מפרקת  מיכל בר-מלאכי

 שלמה יפעת בע״מ
 (ח״פ 51-115199-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 18.9.2011, בשעה 17.00, במשרד המפרק, רחי
 השיטה 2/10, יקנעם עילית, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יוסף בן-בנימין, עו״ד, מפרק

 דבורה ברוך בע״מ
 (ח״פ 51-373702-3)

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

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 9.6.2011, התקבלה החלטה במניין
 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דבורה ברוך, מרחי נעמן

 10, כפר ורדים, טלי 052-6716666, למפרקת החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום
 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 24.10.2011, בשעה
 16.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דבורה ברוך, מפרקת

 פלפל מטבחים בע״מ

 (ח״פ 51-254765-4)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 21.8.2011, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רחי
 הבונים 6, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 יניב בקאל, עו״ד, מפרק

 אפשל בע״מ
 (ח״פ 51-032144-1)

 (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

 אסקו מתכת בע״מ
 (ח״פ 51-170940-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
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 הנ״ל תתכנס ביום 10.8.2011, בשעה 10.00, ברחי רוטשילד 123,
 פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דוד שטינמץ, מפרק

 תתכנס ביום 9.8.2011, בשעה 16.00, אצל עו״ד יעקב פרצוב, דרך
 מנחם בגין 154, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אסתר רובינשטיין, מפרקת

 אילן גורביץ׳ בע״מ
 (ח״פ 51-329131-0)

 (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 תתכנס
 ביום 10.8.2011, בשעה 10.00, במשרד המפרק, שדי פל-ים 2, חלונות
 הסיטי, בניין ברוש, קומה 1, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אילן גורביץ׳, עו״ד, מפרק

 סימפל סלושינס די.אייצי. בע״מ
 (ח״פ 51-417903-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 10.8.2011, בשעה 14.00, אצל המפרק, רחי
 אבא הלל סילבר 15, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 רן דרזי, עו״ד, מפרק

 שיינאון חברה להשמת עובדים בע״מ
 (ח״פ 51-428815-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 11.8.2011, בשעה 20.00, בקיבוץ קטורה, ד״נ חבל
 אילות 88840, טלי 08-6356524, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 גייל שיין, מפרקת

 ציק-אפ ייעול וחסכון בע״מ
 (ח״פ 51-332263-6)

 (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 10.8.2011, בשעה 15.00, אצל המפרק, רחי
 אבא הלל סילבר 15, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 רן דרזי, עו״ד, מפרק

 קורדיסק בע״מ
 (ח״פ 51-321588-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 14.8.2011, בשעה 11.00, במשרד המפרק, חצר
 המועצה האזורית גליל עליון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 זהר אלבג, עו״ד, מפרק

 אינסולייטד קונקשונס קורפוריישן בע״מ
 (ח״פ 51-281245-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח
 חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס
 ביום 10.8.2011, בשעה 10.00, במשרד עו״ד בראונשטיין את עבודי,
 רחי הגביש 3, אזור תעשייה, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 גיפרי מוסקוביץ, עו״ד, מפרק

 סיילינט מערכות (996ו) בע״מ
 (ח״פ 51-228826-7)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

 פרטק שירותים והספקה בע״מ
 (ח״פ 51-261946-1)

 (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
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 הנ״ל תתכנס ביום 14.8.2011, בשעה 12.00, ברחי הנשיא 13,
 ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דניאל גלס, עו״ד, מפרק

 א.מ.ג.ד סיטונות מזון בע״מ

 (ח״פ 51-364018-5)

 (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 28.4.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ברוך וינברגר, מרחי

 סמילנסקי 4, קומה 6, נתניה, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

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

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 ברוך וינברגר, עו״ד, מפרק

 א.מ.ג.ד סיטונות מזון בע״מ
 (ח״פ 51-364018-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 15.8.2011, בשעה 17.00, במשרד המפרק, רחי
 סמילנסקי 4, קומה 6, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ברוך וינברגר, עו״ד, מפרק

 יושב אוהלים בע״מ

 (ח״פ 51-255025-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 15.8.2011, בשעה 10.00, בשדרות המגנים
 64, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 מריאנה גיזונטרמן, מפרקת
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 הנ״ל תתכנס ביום 14.8.2011, בשעה 10.00, במשרד המפרק, חצר
 המועצה האזורית גליל עליון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 יונתן גולדשטיין, עו״ד, מפרק

 בצלאל הגליל יבוא ושיווק בע״מ
 (ח״פ 51-424328-6)

 (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 14.8.2011, בשעה 10.30, במשרד המפרק, חצר
 המועצה גליל עליון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 זהר אלבג, עו״ד, מפרק

 א.ס. מאן השקעות וסחר בינלאומי (2006) בע״מ
 (ח״פ 51-388589-7)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 12.8.2011, בשעה 14.00, ברחי המרגנית 54א,
 רמת גן 52584, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אביגדור אלטמן, מפרק

 אכסנית נוער ״נווה ירושלים״ בע״מ
 (ח״פ 51-136570-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 12.3.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דניאל גלס, מרחי

 הנשיא 13, ת״ד 4550, ירושלים, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

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

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 דניאל גלס, עו״ד, מפרק

 אכסנית נוער ״נווה ירושלים״ בע״מ
 (ח״פ 51-136570-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
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 עובד מחפוד - עטרה צחור דיין בע״מ
 (ח״פ 51-287110-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 15.8.2011, בשעה 12.00, אצל המפרקת, רחי הרימון
 38, כפר בן נון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 עטרה צחור דיין, מפרקת

 נרדן אחזקות בע״מ
 (ח״פ 51-211456-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 15.8.2011, בשעה 17.30, ברחי הר סיני 2, תל
 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 גיא מגורי-כהן, עו״ד, מפרק

 אפיקים מאוחדים הנדסה ובנין (2006) בע״מ
 (ח״פ 51-386322-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 16.8.2011, בשעה 11.00, במשרד המפרקת,
 דרך מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 שרית גרוזמן, עו״ד, מפרקת

 אינטרקאונט 2000 (99) בע״מ
 (ח״פ 51-280035-0)

 (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 תתכנס ביום 15.8.2011, בשעה 11.00, ברחי החילזון 6, רמת
 גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 אייל אקוניס, עו״ד, מפרק

 ארגוס מו״פ השקעות בע״מ
 (ח״פ 51-342636-1)

 (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 17.8.2011, בשעה 10.00, ברחי זיבוטינסקי 33, רמת
 גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 רן אפק, עו״ד, מפרק

 א-ליין דנטל בע״מ
 (ח״פ 51-364432-8)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 15.8.2011, בשעה 10.00, ברחי התע״ש 20,
 כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 גיורא חומד, עו״ד, מפרק

 ט.וו.פ מחשבים בע״מ
 (ח״פ 51-416934-1)

 (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 18.8.2011, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רחי
 החשמונאים 103, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יואב וקסלמן, עו״ד, מפרק

 ביופדמקם פרויקטים 2007 בע״מ
( 9 1 7 8 6 - 4 J  (51ח״פ -

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינום אםיפה םופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום וו5.8.20ו, בשעה 2.00ו, אצל המפרק, רח׳
 הגפן 7ו, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אריק שם טוב, מפרק
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 ביו בון סיינטיפיק בע״מ
 (ח״פ 51-362531-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 18.8.2011, בשעה 10.00, אצל עו״ד יעקב אברהמס, רחי
 יפו 97, מרכז כלל, משרד 823, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 סאמי ותד, מפרק

 כרמי ח.ד. השקעות (999ו) בע״מ
 (ח״פ 51-272519-3)

 (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 ביום 18.8.2011, בשעה 10.00, אצל עו״ד יעקב אברהמס, רחי
 יפו 97, מרכז כלל, משרד 823, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 גלעד כץ, רו״ח, מפרק

 ש.ב.א.י. הובלות בע״מ
 (ח״פ 51-224234-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 18.8.2011, בשעה 10.00, אצל עו״ד יעקב אברהמס, רחי
 יפו 97, מרכז כלל, משרד 823, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אברהם בוגנים, מפרק

 נאמנות על בע״מ
 (ח״פ 51-049222-6)

 (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 18.8.2011, בשעה 10.00, אצל עו״ד יעקב אברהמס, רחי
 יפו 97, מרכז כלל, משרד 823, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דוד רוזנר, מפרק

 גילבלגן בע״מ
 (ח״פ 51-307231-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 18.8.2011, בשעה 10.00, במשרד עו״ד זילנגר
 ושותי, רחי מנחם בגין 11, קומה 18, רמת גן, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 אילן ליאור, עו״ד, מפרק

 אומגה אחד - אי.אל. בע״מ

 (ח״פ 51-263401-5)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 18.8.2011, בשעה 10.00, אצל עו״ד יעקב אברהמס, רחי
 יפו 97, מרכז כלל, משרד 823, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 דוד אבגי, רו״ח, מפרק

 א.י. לנור בע״מ
 (ח״פ 51-208182-9)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 18.8.2011, בשעה 10.00, אצל עו״ד יעקב אברהמס, רחי
 יפו 97, מרכז כלל, משרד 823, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דוד אבגי, רו״ח, מפרק

 גיזנה זינגר אבן נדל״ן בע״מ

 (ח״פ 51-403673-0)

 (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
 תתכנס ביום 18.8.2011, בשעה 10.00, אצל עו״ד יעקב אברהמס,
 רחי יפו 97, מרכז כלל, משרד 823, ירושלים, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.
 יחיאל אבן, מפרק
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 אסטויה בע״מ
 (ח״פ 51-24439-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 21.8.2011, בשעה 14.00, ברחי ברקוביץי 4, תל
 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 טל מייק, מפרק

 א.מ. יחד חברה לבנין בע״מ
 (ח״פ 51-296970-0)

 (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
 תתכנס ביום 18.8.2011, בשעה 10.00, אצל עו״ד יעקב אברהמס, רחי
 יפו 97, מרכז כלל, משרד 823, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אדמונד בן ישי, מפרק

 סייף לייף בע״מ
 (ח״פ 51-365843-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 21.8.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, קיבוץ
 דגניה בי 15130, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דניאל שחף, מפרק

 ניופורט אלקטרוניקה בע״מ
 (ח״פ 51-263124-3)

 (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 ביום 18.8.2011, בשעה 10.00, אצל עו״ד יעקב אברהמס,
 רחי יפו 97, מרכז כלל, משרד 823, ירושלים, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 דוד אבגי, רו״ח, מפרק

 רבינסקי מצבות בע״מ
 (ח״פ 51-157610-0)

 (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 תתכנס ביום 21.8.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, מושב
 ירקונה 45915, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 עודד רבינסקי, מפרק

 שכטר, מאס, קריספל, חברה לראיית חשבון בע״מ

 (ח״פ 51-326074-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 21.8.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רחי
 אלון 8, עומר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 גדעון מאס, רו״ח, מפרק

 דאבליו.אפ.אם ניהול ונכסים טכנולוגיים בע״מ
 (ח״פ 51-265044-1)

 (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 18.8.2011, בשעה 10.00, אצל עו״ד יעקב אברהמס,
 רחי יפו 97, מרכז כלל, משרד 823, ירושלים, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 אסי ברק, מפרק

 עמי - ארמונד חברה לבנייה ושיפוצים בע״מ

 (ח״פ 51-438042-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 19.8.2011, בשעה 10.00, ברחי שרה אמנו
 51, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 שלומי ברקאי, עו״ד, מפרק
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 מ.ת.ת. מכונות מתקדמות לתעשיה בע״מ
 (ח״פ 6- 51-427379)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 22.8.2011, בשעה 10.00, במשרד עו״ד שמואל פלד,
 רחי מוטה גור 7, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אלכס גריצמן, מפרק

 ממוטקס בע״מ
 (ח״פ 51-273879-0)

 (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 תתכנס ביום 21.8.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, מושב
 עין ורד 40696, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אמיר לב, מפרק

 גליק מדיה בע״מ
 (ח״פ 51-330387-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 22.8.2011, בשעה 11.30, ברחי יגאל אלון 108, תל
 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 עוזי גל, מפרק

 מעוז המלך גיורג׳ 79 ת״א בע״מ
 (ח״פ 51-025625-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 21.8.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רחי סוקולוב
 13, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יוסף כהן, רו״ח, מפרק

 דני נחמיאס בע״מ
 (ח״פ 51-156413-0)

 (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 תתכנס ביום 22.8.2011, בשעה 12.00, ברחי נח מוזס 13,
 תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 מיכל גלר, עו״ד, מפרקת

 סירונית תעשית בגדי ילדים (982ו) בע״מ

 (ח״פ 51-091227-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 23.8.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רחי לסקוב
 10, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אדי בן אהרון, מפרק

 הקסמיינד בע״מ
 (ח״פ 51-355142-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 21.8.2011, בשעה 11.00, במשרדי יגאל ארנון ושותי
- עורכי דין, מרכז עזריאלי 1, קומה 46, תל אביב, לשם הגשת
 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 ישי בארי, מפרק

 עוצמה מכללה והשמה בע״מ

 (ח״פ 51-362491-6)
 (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 21.8.2011, בשעה 10.00, בשדי בן גוריון 1,
 אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 ירדנה אסייג בן שלום, עו״ד, מפרקת
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 ניהול דינמי בע״מ
 (ח״פ 51-091574-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 23.8.2011, בשעה 11.00, ברחי בילינסון 13, קרית
 אונו 55297, טלי 03-5347824, פקסי 03-5340038, לשם הגשת
 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 נתן יובל, מפרק

 ד.פ.י - הפצת מוצרים בינלאומית בע״מ
 (ח״פ 51-367007-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 10.2.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישי רודניק, מקיבוץ גלעד,

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

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

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ישי רודניק, מפרק

 ד.פ.י - הפצת מוצרים בינלאומית בע״מ

 (ח״פ 51-367007-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 28.8.2011, בשעה 16.00, במשרד עו״ד אוסנת
 נווה ושותי, רחי קויפמן 4, בית שרבט, תל אביב, לשם הגשת
 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.
 ישי רודניק, מפרק

 א.יזן הובלות בע״מ
 (ח״פ 51-297031-0)

 (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 תתכנס ביום 30.8.2011, בשעה 12.00, ברחי ראשי טייבה

 א.ד. פולקה בע״מ
 (ח״פ 51-189112-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 23.8.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רחי
 האורן 23, עשרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דורם פולקה, מפרק

 ביפ - מיט בע״מ
 (ח״פ 51-148945-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 23.8.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, שדי
 בן גוריון 15, קרית מלאכי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אמנון היינה, מפרק

 אל-דור חברים בע״מ
 (ח״פ 51-410317-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 23.8.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רחי פיט
 מונדריאון 13, קריית אתא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 עידו אבידור, מפרק

 סאונד ברייר בע״מ
 (ח״פ 51-419850-6)

 (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 23.8.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רחי הארבל
 19, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 צבי מנשה, מפרק
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 ברנדס, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יניב דרי, עו״ד, מפרק

 40400, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 אמין מסארוה, מפרק

 גי.אס.בי.סי בע״מ
 (ח״פ 51-384251-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 1.9.2011, בשעה 10.00, ברחי יגאל אלון 55,
 תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 גדעון שמיר, מפרק

 מזלקאן, גרפיקה וייעוץ בע״מ
 (ח״פ 51-382667-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 30.8.2011, בשעה 12.00, ברחי אלברכה 20,
 כפר קאסם 49940, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 בדוי אמירה, מפרק

 שרניר מדעים בע״מ
 (ח״פ 51-293103-1)

 (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 1.9.2011, בשעה 16.30, ברחי נצח ישראל 46,
 הוד השרון 45286, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 שי בן־דוד, עו״ד, מפרק

 ענק חברה לבניה ועבודות קבלניות בע״מ
 (ח״פ 51-041623-3)

 (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 ביום 1.9.2011, בשעה 10.00, במשרד המפרק, שדי
 המגינים 35, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אליהו שילה, עו״ד, מפרק

 פארטי פיול בע״מ
 (ח״פ 51-296837-1)

 (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 6.9.2011, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין שנהר
 דולב, רחי יגאל אלון 65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אורי שנהר, עו״ד, מפרק

 סביבה חדשה בע״מ
 (ח״פ 51-404180-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 1.9.2011, בשעה 10.00, במשרד המפרק, שדי
 המגינים 35, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אורי שילה, עו״ד, מפרק

 סגנון חיים - מגזין לתזונה נכונה, בריאות ואיכות
 חיים בע״מ

 (ח״פ 51-296838-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

 מאש״ן פיתוח יצור ושיווק בע״מ
 (ח״פ 51-226151-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 1.9.2011, בשעה 9.00, ברחי משה שרת, שכונת
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 תתכנס ביום 14.9.2011, בשעה 11.00 במשרד עו״ד רינה אורון,
 רחי החבצלת 7, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 כרמל משה מוראל, מפרק

 תתכנס ביום 6.9.2011, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין שנהר
 דולב, רחי יגאל אלון 65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אורי שנהר, עו״ד, מפרק

 פקסוורקס בע״מ
 (ח״פ 51-101270-0)

 (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
 תתכנס ביום 19.9.2011, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רחי התע״ש
 20, בית הפעמון, משרד 369, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 דני לירן, עו״ד, מפרק

 אפואשיא יציקות (2007) בע״מ
 (ח״פ ו-394833-ו5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינום אםיפה םופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום וו7.9.20, בשעה 00.וו, במשרד המפרק, רח׳ יגאל
 אלון 55ו, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אלכם שחם, רו״ח, מפרק

 מבצר אנטיפטרוס - אירועים בע״מ
 (ח״פ 51-276946-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 20.9.2011, בשעה 19.00, אצל המפרק, רחי הסירה
 12, כפר ויתקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 בר נבות, מפרק

 אשכר (973ו) בע״מ
 (ח״פ 51-065701-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום העסקים הראשון שלאחר חלוף 30 ימים ממועד
 פרסום הודעה זו ברשומות, בשעה 12.00, במשרד המפרקת, דרך
 אבא הלל סילבר 16, קומה 10, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 חן רז, עו״ד, מפרקת

 אגרינדקס יעוץ ופרוייקטים (999ו) בע״מ
 (ח״פ 51-279394-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 9.9.2011, בשעה 15.30, אצל משפחת רימון,
 רחי כצנלסון 70א, קומה 4, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ד״ר דן רימון, מפרק

 אגרינדקס יעוץ וקידום בע״מ

 (ח״פ 51-091103-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 9.9.2011, בשעה 15.30, אצל משפחת רימון,
 רחי כצנלסון 70א, קומה 4, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 שושנה רימון, מפרקת

 מפעלי פדרמן קרן להשקעות במחקר ופתוח בע״מ
 (ח״פ 51-157324-8)

 (בפירוק מרצון)

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

 גריון בע״מ
 (ח״פ 51-330111-9)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
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 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום
 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

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

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 4.10.2011,
 בשעה 10.00, במשרד המפרק, רחי ברקת 1, הרצליה, לשם הגשת
 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 שי שלום ניסים, מפרק

 חוות צורים בע״מ
 (ח״פ 51-367565-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה

 סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 12.6.2011, התקבלה החלטה במניין
 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד סקויאר, מראש

 צורים 20515, טלי 054-6700710, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום
 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 12.10.2011,
 בשעה 8.00, במשרד המפרק, רחי שירה 103/56, לשם הגשת
 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.
 דוד סקויאר, מפרק

 י. רוניס מנגימנט בע״מ
 (ח״פ 51-411903-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה

 סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 12.6.2011, התקבלה החלטה במניין
 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף רוניס, מרחי טופז

 12, סלעית, למפרק החברה.

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

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

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 13.10.2011,
 בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 יוסף רוניס, מפרק

 תתכנס ביום העסקים הראשון שלאחר חלוף 30 ימים ממועד
 פרסום הודעה זו ברשומות, בשעה 13.00, במשרד המפרקת, דרך
 אבא הלל סילבר 16, קומה 10, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 חן רז, עו״ד, מפרקת

 בומאב בע״מ
 (ח״פ 51-266291-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום העסקים הראשון שלאחר חלוף 30 ימים ממועד
 פרסום הודעה זו ברשומות, בשעה 12.30, במשרד המפרקת,
 דרך אבא הלל סילבר 16, קומה 10, רמת גן, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 חן רז, עו״ד, מפרקת

 גרר גל בע״מ
 (ח״פ 51-312236-6)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה

 סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את יגאל יקר, מרחי גורדון 19, תל אביב, למפרק

 החברה.

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

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

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.10.2011, בבית
 המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יגאל יקר, מפרק

 כסאות לוטרקי בע״מ
 (ח״פ 51-40271-0)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה

 סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 9.6.2011, התקבלה החלטה במניין
 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי שלום ניסים, ת״ז

 023768757, מת״ד 2308, בת ים, למפרק החברה.
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 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום
 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

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

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 25.10.2011,
 בשעה 16.00, אצל לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושותי - עורכי דין,
 בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 ציון לוי, עו״ד, מפרק

 א. סעיד ובניו בע״מ
 (ח״פ 51-160829-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה

 סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 11.6.2011, התקבלה החלטה במניין
 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סעיד אגבאריה, מת״ד

 81, מוסאוויה 30017, טלי 04-6355150, למפרק החברה.

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

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

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30.10.2011,
 בשעה 17.00, אצל המפרק, כביש ראשי, מועאויה, לשם הגשת
 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.
 סעיד אגבאריה, מפרק

 יורו קונטקט בע״מ
 (ח״פ 51-168404-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 1.8.2011, בשעה 12.00, ברחי חשמונאים 100, תל
 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 אריה כהן, עו״ד, מפרק

 סילביה טורס בע״מ
 (ח״פ 51-320608-6)

 (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 2.8.2011, בשעה 10.00, בשדי משה גושן 12,

 הנשירים סלק בע״מ
 (ח״פ 51-161946-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה

 סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 14.6.2011, התקבלה החלטה במניין
 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח נעים משה, נחלת

 יצחק 34א, תל אביב 67448, טלי 03-6912999, למפרק החברה.

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

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

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 16.10.2011,
 בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 נעים משה, רו״ח, מפרק

 יאג האטר בע״מ
 (ח״פ 51-369482-8)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה

 סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 13.6.2011, התקבלה החלטה במניין
 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אברהם פרטוש,
 ת״ז 022478655, מרחי בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר. 2, קומה 20, בני ברק

 51201, טלי 03-6142166, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום
 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 23.10.2011,
 בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 אברהם פרטוש, עו״ד, מפרק

 ציון לוי שירותים משפטיים
 (ח״פ 51-328352-3)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה

 סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 12.6.2011, התקבלה החלטה במניין
 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ציון לוי, מרחי אבא

 הלל סילבר 14, רמת גן, 03-6017000, למפרק החברה.
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 הנ״ל תתכנס ביום 15.8.2011, בשעה 12.00, במשרד המפרקת,
 רחי בן גוריון 22, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 כרמית שניידר, עו״ד, מפרקת

 סטון גאלרי ניו-יורק בע״מ

 (ח״פ 51-373423-6)

 (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 15.8.2011, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רחי
 דרך חברון 64, ירושלים 93626, טלי 02-6720700, לשם הגשת
 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 חגי דניאל, עו״ד, מפרק

 ד.אור מוצרים יחודיים בע״מ
 (ח״פ 51-235463-0)

 (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 תתכנס ביום 15.8.2011, בשעה 11.30, אצל המפרק, רחי
 בלוך 48, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 רונן ליבוביץ, עו״ד, מפרק

 ר.מ. מערכות ממוחשבות בע״מ

 (ח״פ 51-407923-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 15.8.2011, בשעה 11.00, אצל המפרק, רחי
 בלוך 48, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 רונן ליבוביץ, עו״ד, מפרק

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

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 שמואל נצר, מפרק

 נורט אושן 2000 בע״מ

 (ח״פ 51-298946-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 13.8.2011, בשעה 12.00, במשרד המפרק,
 רחי זיבוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יעקב שפיגלמן, עו״ד, מפרק

 גוש 36ו8ו חלקה 54 בע״מ

 (ח״פ 51-061411-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 14.8.2011, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רחי
 ברקוביץ 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 שי פינס, עו״ד, מפרק

 ד״ר אידה אמודאי

 (ח״פ 51-332260-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 15.8.2011, בשעה 11.00, אצל ארדינסט, בן
 נתן ושותי, עורכי דין, מגדל המוזאון, קומה 13, רחי ברקוביץ
 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 יו.אס. פלימוט פרודקטס בע״מ ניר אמודאי, עו״ד, מפרק

 (ח״פ 51-313675-4)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

 מגורי בן יהודה 2000 בע״מ
 (ח״פ 51-288370-3)

 (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

5 ילקוט הפרסומים 6257, כ״ז בסיוון התשע״א, 29.6.2011 1 9 4 



 הנ״ל תתכנס ביום 15.8.2011, בשעה 13.00, אצל המפרק, רחי
 בלוך 48, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 רונן ליבוביץ, עו״ד, מפרק

 הנ״ל תתכנס ביום 15.8.2011, בשעה 10.30, אצל המפרק, רחי
 בלוך 48, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 רונן ליבוביץ, עו״ד, מפרק

 טראקבול קרנות נאמנות בע״מ
 (ח״פ 51-393102-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 15.8.2011, בשעה 12.00, בחברת יגאל שפירא
- עורכי דין, רחי זיבוטינסקי 33, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 אברהם לוי, מפרק

 מעבדות דנמור בע״מ
 (ח״פ 51-171500-5)

 (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 28.5.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את חן שקרו, ת״ז 014478317,

 מרחי העצמאות 79/3, קרית אתא, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 חן שקרו, מפרק

 מעבדות דנמור בע״מ
 (ח״פ 51-171500-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 15.8.2011, בשעה 16.00, אצל המפרק, רחי
 העצמאות 79/3, קרית אתא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 חן שקרו, מפרק

 חברה ישראלית לפילטרס 8ומי בע״מ
 (ח״פ 51-313674-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 15.8.2011, בשעה 10.00, אצל המפרק, רחי
 בלוך 48, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 רונן ליבוביץ, עו״ד, מפרק

 רואים עולם המכללה ללימודי תיירות בע״מ

 (ח״פ 51-377927-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 15.8.2011, בשעה 12.00, אצל המפרק, רחי
 בלוך 48, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 רונן ליבוביץ, עו״ד, מפרק

 שהם הצעירה 2009 בע״מ

 (ח״פ 51-430404-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 15.8.2011, בשעה 12.30, אצל המפרק, רחי
 בלוך 48, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 רונן ליבוביץ, עו״ד, מפרק

 סיטונאות מזון וחומרי ניקוי עובד רמי בע״מ

 (ח״פ 51-317593-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
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 הנ״ל תתכנס ביום 15.8.2011, בשעה 13.00, אצל המפרק, רחי נס
 ציונה 11, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 שאול סופר, מפרק

 אבי את אילן תדמית מערכות בנייה בע״מ
 (ח״פ 51-277193-2)

 (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 29.5.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון אילן, ת״ז 025497603,

 מרחי מגד, פרדס חנה-כרכור, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

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

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אהרון אילן, מפרק

 אבי את אילן תדמית מערכות בנייה בע״מ
 (ח״פ 51-277193-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 15.8.2011, בשעה 13.00, אצל המפרק, רחי מגד,
 פרדס חנה-כרכור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אהרון אילן, מפרק

 א. נחמן מערכות בנייה בע״מ
 (ח״פ 51-333920-0)

 (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 29.5.2011, התקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם נחמן,
 ת״ז 058309154, מרחי בית השיטה 43, בת חפר 42842, למפרק

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

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

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אברהם נחמן, מפרק

 רהב מרפאות שיניים בע״מ
 (ח״פ 51-292705-4)

 (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 28.5.2011, התקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מלכה סלומון, ת״ז

 055657399, מרחי שפירא 26, עכו, למפרקת החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

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

 מלכה סלומון, מפרקת

 רהב מרפאות שיניים בע״מ
 (ח״פ 51-292705-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 15.8.2011, בשעה 15.00, אצל המפרקת, רחי
 שפירא 26, עכו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 מלכה סלומון, מפרקת

 איזבל ויעקב השקעות בע״מ
 (ח״פ 51-296757-1)

 (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 19.6.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול סופר, ת״ז 072151038,

 מרחי נס ציונה 11, תל אביב, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

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

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 שאול סופר, מפרק

 איזבל ויעקב השקעות בע״מ
 (ח״פ 51-296757-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
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 דרור פסו נכסים והשקעות בע״מ
 (ח״פ 51-411601-1)

 (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 16.8.2011, בשעה 12.30, ברחי סוקולוב 92,
 חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 יהושע סגל, עו״ד, מפרק

 א. נחמן מערכות בנייה בע״מ
 (ח״פ 51-333920-0)

 (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
 תתכנס ביום 15.8.2011, בשעה 15.00, אצל המפרק, רחי בית
 השיטה 43, בת חפר 42842, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אברהם נחמן, מפרק

 אמירי גזית בע״מ
 (ח״פ 51-375181-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 16.8.2011, בשעה 10.00, ברחי סוקולוב 92,
 חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 יהושע סגל, עו״ד, מפרק

 אמירי חולון בע״מ
 (ח״פ 51-328747-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 16.8.2011, בשעה 11.00, ברחי סוקולוב 92,
 חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 יהושע סגל, עו״ד, מפרק

 אמירי בת ים החדשה בע״מ
 (ח״פ 51-378390-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 16.8.2011, בשעה 10.30, ברחי סוקולוב 92,
 חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 יהושע סגל, עו״ד, מפרק

 פסו-יוסקוביץ פרויקט כפר־סבא בע״מ
 (ח״פ 51-210207-0)

 (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 תתכנס ביום 16.8.2011, בשעה 11.30, ברחי סוקולוב 92,
 חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 יהושע סגל, עו״ד, מפרק

 אס.די.אי טקראם בע״מ
 (ח״פ 51-387510-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 18.8.2011, בשעה 14.00, במשרדי ש. פרידמן
 ושותי, עורכי דין, רחי ויצמן 2, בית אמות השקעות, קומה 5, תל
 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 הראל לוקר, עו״ד, מפרק

 יהודה פסו נכסים והשקעות בע״מ
 (ח״פ 51-411618-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 16.8.2011, בשעה 12.00, ברחי סוקולוב 92,
 חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 יהושע סגל, עו״ד, מפרק
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 אלרוטק מערכות מתקדמות בע״מ
 (ח״פ 51-179208-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 26.8.2011, בשעה 10.00, ברחי דבורה הנביאה
 1, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אדגר בראונשטיין, מפרק

 עופר אריאלי אחזקות וניהול ו200 בע״מ

 (ח״פ 51-307351-0)

 (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 תתכנס ביום 28.8.2011, בשעה 10.00, במשרדי החברה,
 רחי חוף השנהב 30, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 עופר אריאלי, מפרק

 לאה גולדברג (996ו) בע״מ
 (ח״פ 51-228885-3)

 (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 ביום 30.8.2011, בשעה 10.00, ברחי הירדן 21, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 לאה גולדברג, מפרקת

 שרותי אחזקה או.קיי. בע״מ

 (ח״פ 51-321778-6)

 (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 31.8.2011, בשעה 16.00, ברחי העצמאות 9,
 חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 רונן בן חמו, רו״ח, מפרק

 פרםומון בשרון בע״מ
 (ח״פ 51-267095-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינום אםיפה םופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 18.8.2011, בשעה 11.00, אצל ציטבר ושות׳,
 עורכי דין, רח׳ בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 17, רמת גן, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 חגית דום, עו״ד, מפרקת

 קלמנםון ושות׳ 2007 עורכי דין

 (ח״פ 51-394425-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינום אםיפה םופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 20.8.2011, בשעה 11.00, ברח׳ לינקולן 20, תל
 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 אייל מלכה, מפרק

 אילן רונן, משדד עורכי דין
 (ח״פ 51-330440-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינום אםיפה םופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 21.8.2011, בשעה 10.00, ברח׳ הרימון 265,
 מושב גאליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 עומר דקל, עו״ד, מפרק

 ניים יעוץ וכירופרקטיקה בע״מ
 (ח״פ 51-327358-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינום אםיפה םופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 25.8.2011, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח׳
 המלאכה 3, תל אביב 67215, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 רז בן-ארצי, עו״ד, מפרק
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 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 שיר אברהם, עו״ד, מפרקת

 טעים מאוד שירותי קייטרינג בע״מ

 (ח״פ 51-214438-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 3.9.2011, בשעה 12.00, ברחי דוד מזרחי 3,
 רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 שיר אברהם, עו״ד, מפרקת

 ציוני אמריקה - יזום וניהול בע״מ

 (ח״פ 51-350680-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 4.9.2011, בשעה 16.00, במשרד המפרק, רחי אחד
 העם 9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דורון ערוסי, עו״ד, מפרק

 ב.ל. חברה לייצור בע״מ

 (ח״פ 51-026020-1)

 (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 4.9.2011, בשעה 12.00, במשרד עו״ד אורן שריקי,
 דרך בן גוריון 17, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אורן שריקי, עו״ד, מפרק

 אלמוזליני בע״מ
 (ח״פ 51-050895-5)

 (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 14.6.2011, התקבלה החלטה

 אודיו ווידאו גייד בע״מ
 (ח״פ 51-422076-3)

 (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 ביום 1.9.2011, בשעה 18.30, ברחי יהלום 33/5,
 מודיעין 71725, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 בת־חן צרויה, מפרקת

 חצית בע״מ
 (ח״פ 51-168678-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 1.9.2011, בשעה 8.00, ברחי הברזל 23, תל
 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 ישראל חיים, רו״ח, מפרק

 חיבת אחים בע״מ
 (ח״פ 51-063129-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 1.9.2011, בשעה 15.00, במשרדי המפרקת, רחי יפה
 נוף 27, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נץ, עו״ד, מפרקת  עדנה ויצמן-מי

 טעים מאוד שירותי קייטרינג בע״מ
 (ח״פ 51-214438-7)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 5.6.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שיר אברהם, מרחי

 דוד ישראל 73, רחובות, למפרקת החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
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 א.ע. החברה לאירועים בע״מ
 (ח״פ 51-368226-0)

 (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 תתכנס ביום 14.9.2011, בשעה 11.00, ברחי גיבורי ישראל
 5א, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אורי רפאל, עו״ד, מפרק

 גת מפלטים לרכב בע״מ

 (ח״פ 51-183113-3)

 (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 ביום 15.9.2011, בשעה 12.00, במשרד המפרקת, רחי
 רוטשילד 95, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 עדי גיסיס שטינמן, עו״ד, מפרקת

 א. שקד מערכות הגנה בע״מ
 (ח״פ 51-124073-1)

 (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 15.9.2011, בשעה 12.00, במשרדי המפרקת, רחי
 רוטשילד 95, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 עדי גיסיס שטינמן, עו״ד, מפרקת

 טופסיס מערכות שיווק ומסחר בע״מ

 (ח״פ 51-220225-0)

 הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323(ב) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 16.10.2011, בשעה 16.30, במשרד המפרק,

 רחי תובל 34, רמת גן,
 על סדר היום: פירוק החברה.

 יורם פלץ, עו״ד, מפרק

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את חמי אלמוג, מרחי תובל 5,
 תל אביב 67897, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 חמי אלמוג, מפרק

 אלמוזליני בע״מ
 (ח״פ 51-050895-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 15.9.2011, בשעה 12.00, במשרד עורכי דין
 גינסבורג ושותי, שדי רוטשילד 65, תל אביב, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 חמי אלמוג, מפרק

 אקוני תעשיות מיזוג אויר בע״מ
 (ח״פ 51-084728-8)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 7.9.2011, בשעה 13.00, במשרדו של עו״ד אלון
 סרי, רחי סוקולוב 39, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דניאל אקוני, מפרק

 ש.מ. הביצה 2009 בע״מ

 (ח״פ 51-427922-3)

 (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 ביום 14.9.2011, בשעה 9.00, ברחי גיבורי ישראל
 5א, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אורי רפאל, עו״ד, מפרק
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 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום
 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

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

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 25.10.2011,
 בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 אבנר יהודאי, מפרק

 פגוט ניהול והשקעות 2009 בע״מ
 (ח״פ 51-428616-0)

 (בפירוק מרצון)

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

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 14.6.2011, התקבלה החלטה במניין
 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב פגוט, מרחי הלילית

 3010א, עין שריד, טלי 054-6603279, למפרק החברה.

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

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

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 14.11.2011,
 בשעה 18.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 יניב פגוט, מפרק

 נתנאל ג.א שירותי רכב בע״מ

 (ח״פ 51-249281-0)

 (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
 תתכנס ביום 31.7.2011, במשרד עו״ד יואל נעים, רחי האבות 58,
 באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אלון קרן, מפרק

 סופה חניונים (997ו) בע״מ
 (ח״פ 51-252846-4)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

 י.ד. גדרון ייעוץ ושרותים בע״מ
 (ח״פ 51-263007-0)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה

 סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.5.2011, התקבלה החלטה במניין
 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח יאיר גדרון, מרחי

 לוי אשכול 20, תל אביב 69361, למפרק החברה.

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

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

 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.10.2011, בשעה
 18.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יאיר גדרון, רו״ח, מפרק

 מינהלינה בע״מ
 (ח״פ 51-382414-4)

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

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.6.2011, התקבלה החלטה במניין
 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילנית סויבלמן, מרחי

 בר כוכבא 30, רמת גן, טלי 050-8266479, למפרקת החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום
 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש

 את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 16.10.2011,
 בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 אילנית סויבלמן, מפרקת

 היידה פורטובלו בע״מ
 (ח״פ 51-436976-8)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה

 סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) ו־338 לפקודת
 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 14.6.2011, התקבלה החלטה במניין
 חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר יהודאי, מרחי

 תבואת הארץ 3, תל אביב, טלפון 03-6478007, למפרק החברה.
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 תתכנס ביום 7.8.2011, בשעה 10.00, ברחי אבא אבן 1, הרצליה
 פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 תומר אברהמי, עו״ד, מפרק

 תתכנס ביום 1.8.2011, בשעה 9.30, ברחי חרוץ 6, תל אביב, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.
 עמי גרינבאום, עו״ד, מפרק

 רוטרי עבודות מתכת בע״מ
 (ח״פ 51-023016-2)

 (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 16.6.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אליהו עמר, מרחי

 הרברט סמואל 59, חדרה 38202, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 אליהו עמר, עו״ד, מפרק

 ג.י.ס - גלובל פתרונות אינטרנט בע״מ
 (ח״פ 51-320987-4)

 (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 8.5.2011, התקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גיא נצר, ת״ז

 029427200, מרחי אבא הלל סילבר 7, רמת גן, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

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

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 גיא נצר, עו״ד, מפרק

 ביל מכשירי כתיבה בע״מ
 (ח״פ 51-191671-0)

 (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 22.5.2011, התקבלה
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחזקאל עזיז, ת״ז
 008058091, מרחי הרב נריה 10, ראשון לציון 58337, למפרק

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 בירה קורונה-קורונה - הבירה המקסיקנית מספר ו
 בעולם בע״מ

 (ח״פ 51-319880-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 2.8.2011, בשעה 9.00, אצל חברת תימקו בירה בע״מ,
 רחי היובלים 30, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יוסי סרנגה, רו״ח, מפרק

 ר.גי.א חברה לגנרטורים בע״מ

 (ח״פ 51-351719-3)

 (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 ביום 1.8.2011, בשעה 12.00, ברחי 728, טייבה, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
 נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.
 חוסני גיאבר, מפרק

 ג.י.ד. הנדסת חשמל בע״מ
 (ח״פ 51-370000-0)

 (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
 תתכנס ביום 7.8.2011, בשעה 10.00, ברחי אבא אבן 1, הרצליה
 פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 תומר אברהמי, עו״ד, מפרק

 דורון גרין בע״מ
 (ח״פ 51-221759-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
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 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 עודד לוינטון אמנון כפכפי

 מ פ ר ק י ם

 טלמונים בע״מ
 (ח״פ 51-226108-2)

 (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 14.6.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ארז אלמוג, מרחי

 משכית 22, הרצליה 46733, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 ארז אלמוג, עו״ד, מפרק

 פוראסט ליה השקעות בע״מ
 (ח״פ 51-301338-3)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 10.6.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עפר אספורמס, מרחי

 נחל שניר 21, קרית אונו, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

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

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 עפר אספורמס, עו״ד, מפרק

 זאב רז שיווק והפצה בע״מ
 (ח״פ 51-364756-0)

 (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 14.6.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ארז אלמוג, מרחי

 משכית 22, הרצליה 46733, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

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

 יחזקאל עזיז, מפרק

 ד.ק. ארנן (995ו) בע״מ
 (ח״פ 51-215348-7)

 (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 15.6.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ארז אלמוג, מרחי

 משכית 22, הרצליה 46733, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 ארז אלמוג, עו״ד, מפרק

 אבי לוי 994ו בע״מ
 (ח״פ 51-197408-1)

 (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 15.6.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי לוי, מרחי מונטיפיורי

 15, קרית אונו, טלי 052-2897083, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

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

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אבי לוי, מפרק

 הום טק רהיטים בע״מ
 (ח״פ 51-275310-4)

 (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 15.6.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד לוינטון, מרחי
 החשמונאים 38, רעננה, ואת אמנון כפכפי, ת״ד 5239, מראש

 העין, למפרקי החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקים הנ״ל.
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 אל. סי. פי. השמת כח אדם בע״מ
 (ח״פ 51-212271-4)

 (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 22.2.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אורית לוי, מרחי

 ברודצקי 19, תל אביב, למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

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

 אורית לוי, עו״ד, מפרקת

 אנוירונמנטל סיסטמס אי. אס. בע״מ
 (ח״פ 51-282753-6)

 (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 16.6.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ארז אלמוג, מרחי

 משכית 22, הרצליה 46733, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

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

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ארז אלמוג, עו״ד, מפרק

 צבר ייצור (2002) בע״מ
 (ח״פ 51-319467-0)

 (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 16.6.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ניר שגיא, ת״ז

 035918788, מרחי משה לוי 11, ראשון לציון, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

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

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 ניר שגיא, עו״ד, מפרק

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

 ארז אלמוג, עו״ד, מפרק

 אף.אי.אם.איי. (אחזקות) בע״מ
 (ח״פ 51-250861-5)

 (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 15.6.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד אוסבורן, ממשרד יגאל

 ארנון ושותי, מרכז עזריאלי 1, תל אביב, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 דוד אוסבורן, עו״ד, מפרק

 מורג דיספליי בע״מ
 (ח״פ 51-388983-2)

 (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 17.6.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אורן שריקי, מדרך בן

 גוריון 17, בני ברק 51263, טלי 03-5250130, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

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

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אורן שריקי, עו״ד, מפרק

 אורי לוי - סוכנות לביטוח (2000) בע״מ
 (ח״פ 51-301128-8)

 (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 14.6.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי לוי, מרחי איינשטיין

 36, תל אביב 69102, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 גבריאל הנר, עו״ד
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 אר. אן. בי. הפקות בע״מ
 (ח״פ 51-220234-2)

 (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 1.6.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רם נעמן, ממושב רמות

 נפתלי, משק 90, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 רם נעמן, מפרק

 אל - ו2 בע״מ
 (ח״פ 51-300885-4)

 (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 13.6.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עופר פיינשטיין,

 מדרך חברון 101, ירושלים, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 עופר פיינשטיין, עו״ד, מפרק

 דניאל נסים השקעות בע״מ
 (ח״פ 51-386058-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 17.4.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יואל קינן, מרחי מוזס

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

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

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 יואל קינן, עו״ד, מפרק

 רזניצקי טכנולוגיות בע״מ
 (ח״פ 51-275117-3)

 (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 1.6.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שי בייזר, משדי

 רוטשילד 134, תל אביב, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 שי בייזר, עו״ד, מפרק

 זאפ הפקות בע״מ
 (ח״פ 51-220634-3)

 (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 7.6.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי צאודרר, מרחי אדם

 הכהן 14, תל אביב, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

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

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 שי צאודרר, מפרק

 מ.א.ח. יזמות בע״מ
 (ח״פ 51-383680-9)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 27.4.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אייל יצחקי, מרחי

 הלל יפה 28א, חדרה, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 אייל יצחקי, עו״ד, מפרק
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 ממטירים (ו200) בע״מ
 (ח״פ 51-316672-8)

 (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 15.6.2011, לאחר שכל
 החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים
 מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את

 אלכס בנשלום, מקיבוץ דן, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 אלכס בנשלום, מפרק

 קאט פרסומים בע״מ

 (ח״פ 51-341917-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על הפסקת כהונתו של מפרק ומינוי מפרק במקומו
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 13.6.2011, התקבלה החלטה
 מיוחדת להפסיק את כהונתו של עו״ד דולב זורע למפרק
 החברה, וזאת החל מיום 13.6.2011, ולמנות את עו״ד יניב שקל,

 ממרכז עזריאלי 3, תל אביב, למפרק החברה במקומו.
 יניב שקל, עו״ד, מפרק

 הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון ואחרון
 בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש״ר 1332/08

 שם החייב: יעקב מוחה, ת״ז 22873392, מרח• שפירא 7, רמת גן 52506.

 משלח יד: מוכר בחנות כלי מטבח.

 שם הנאמן ומענו: עו״ד יריב שי ישינובסקי, מרח׳ לינקולן 20,
 תל אביב.

 סוג הדיבידנד: רגיל ודין קדימה.

 אחוז הדיבידנד: 23.6%.

 יריב שי ישינובסקי, עו״ד, מנהל מיוחד

 תיקון טעות
 בהארכת מינוי חברים לוועדות ערעור שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 6250, התשע״א, עמ׳ 4753, לצד ״צבי חפץ״, במקום
 ״רופא״ צריך להיות ״חבר אחר״ ולצד ״ז׳אן אשכנזי״, במקום

 ״חבר אחר״ צריך להיות ״רופא״.

 (חמ 321—3)

 תנין טכנולוגיות בע״מ
 (ח״פ 51-344218-6)

 (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 14.6.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר אדם, ת״ז 056603095,

 מרח׳ הבעל שם טוב 33, פתח תקוה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 עופר אדם, מפרק

 קוראל רידג׳ בע״מ
 (ח״פ 51-344949-6)

 (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 17.4.2011, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרגא פלד, ת״ז 050064443,

 מרח׳ ישראל גלילי 6, נתניה, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 שרגא פלד, מפרק

 אפק גרופ בע״מ
 (ח״פ 51-281158-9)

 (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 16.6.2011, לאחר שכל
 החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים
 מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
 רון בן סימון, ת״ז 23671506, מרח׳ מצדה 88/4, אשדוד, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 אסף גילר, עו״ד

 בא כוח החברה
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