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הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

מודיעים בזה, לפי סעיף 54 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-
 53 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף  אישרה,  הממשלה  כי   ,11965

ו–76ג)10( לחוק האמור, תכניות מיתאר ארציות אלה:

תכנית מיתאר ארצית - תמ"א 46 - מיתקן שהייה וטיפול   )1(
במסתננים;

תכנית מיתאר ארצית - תמ"א 37/א/6/2 - מערכת תשתית   )2(
ומצוף לקליטת גז טבעי נוזלי מאניה מגזזת;

תכנית מיתאר ארצית - תמ"א 37/א/7/1 - חיבור תחנות   )3(
הכוח הסולריות באשלים למערכת הולכת הגז הטבעי;

מזרחית  מסילה  תת"ל/22א;   - לאומית  לתשתית  תכניות   )4(
בקטע רנתיה - גבעת כח )הפרדה מפלסית עם דרך מס' 461(.

י"ב בניסן התשע"ב )4 באפריל 2012(
)חמ 697—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ח, עמ' 798.

הודעה בדבר מינוי חברת המועצה המייעצת לעניין 
ניהולו ותפעולו של בית העצמאות
לפי חוק בית העצמאות, התשס"ט-2009

בית  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
עמית-כהן,  עירית  את  מיניתי  התשס"ט-12009,  העצמאות, 
בעלת מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה, לפי המלצת המועצה 
ניהולו  לעניין  המייעצת  המועצה  לחברת  גבוהה  להשכלה 

ותפעולו של בית העצמאות, וזאת במקום טוביה פרילינג2.

תוקף המינוי לארבע שנים.

ג' בניסן התשע"ב )26 במרס 2012(
)חמ 4071—3(  

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  __________

1 ס"ח התשס"ט, עמ' 294.

2 י"פ התש"ע, עמ' 3899.

הודעה
לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת 

שופטים(, התשמ"ד-1984

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה 
לבחירת שופטים(, התשמ"ד-11984, אני מודיע כי בישיבת ועדת 
הבחירה ביום כ"ח בניסן התשע"ב )20 באפריל 2012(, החליטה 

לבחור במפורטים להלן לכהונת שופטים:

השופטת מרים נאור - נבחרה לכהונת משנה לנשיא של בית 
המשפט העליון;

משפט  בית  של  שופט  לכהונת  נבחר   - צימרמן  אריאל  עו"ד 
השלום במחוז תל אביב;

יוסי טופף - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום  עו"ד 
במחוז הדרום;

__________
1 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2370.

הרשמת ורדה שוורץ - נבחרה לכהונת רשמת בכירה;

הרשמת רבקה ארד - נבחרה לכהונת רשמת בכירה;

הרשמת עפרה גיא - נבחרה לכהונת רשמת בכירה;

הרשם יניב בוקר - נבחר לכהונת רשם בכיר;

רשם הוצאה לפועל ניר נחשון - נבחר לכהונת רשם בכיר;

רשם הוצאה לפועל משה הולצמן - נבחר לכהונת רשם בכיר;

נבחרה   - ויינשטיין  אב–גנים  מאיה  לפועל  הוצאה  רשמת 
לכהונת רשמת בכירה.

ב' באייר התשע"ב )24 באפריל 2012(
)חמ 1803—3(  

                                                      יעקב נאמן
                                                    שר המשפטים

                                     יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים

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

אני  התשט"ו-11955,  הדיינים,  לחוק   24 לסעיף  בהתאם 
מודיע על גמר כהונתו של הרב חיים שלמה רוזנטל, ראש אבות 
בית הדין הרבני האזורי בירושלים, ביום כ"ח בניסן התשע"ב 

)20 באפריל 2012(, עקב פרישתו לגמלאות.

ב' באייר התשע"ב )24 באפריל 2012(
)חמ 643—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1 ס"ח התשט"ו, עמ' 68.

מינוי רשמת לענייני ירושה
לפי חוק הירושה, התשכ"ה-1965

התשכ"ה-11965  הירושה,  לחוק  65א)ה(  לסעיף  בהתאם 
)להלן - החוק(, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 65א)ג( 
ו–)ד( לחוק, אני ממנה את רחל שני-שרפסקי, לרשמת לענייני 

ירושה במחוזות תל אביב והמרכז2.

ב' באייר התשע"ב )24 באפריל 2012(
)חמ 2874—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 63; התשנ"ח, עמ' 240.

2 י"פ התשנ"ח, עמ' 4878.

הודעה בדבר רשמת לענייני ירושה ואזור פעולתה
לפי חוק הירושה, התשכ"ה-1965

התשכ"ה-11965  הירושה,  לחוק  65א)ה(  לסעיף  בהתאם 
רות  ו–)ד( לחוק,  65א)ב(  כי בהתאם לסעיפים  )להלן - החוק(, 
גילדה מזרחי, סגנית האפוטרופוס הכללי, היא רשמת לענייני 

ירושה במחוזות תל אביב והמרכז במקומו של יוסף זילביגר2.

ב' באייר התשע"ב )24 באפריל 2012(
)חמ 2874—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 63; התשנ"ח, עמ' 240.

2 י"פ התשנ"ח, עמ' 4878.
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מינוי סגנית לאפוטרופוס הכללי ולכונס הרשמי
לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978, לפי פקודת 

פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980, ולפי פקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983

בהתאם לסעיף 2)א( לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-
11978, סעיף 138)ד( לפקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-

21980, וסעיף 1 לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-31983, 
אני ממנה את רות גילדה מזרחי, לסגנית האפוטרופוס הכללי 
וסגנית הכונס הרשמי במחוזות תל אביב והמרכז, במקומו של 

יוסף זילביגר4.

ב' באייר התשע"ב )24 באפריל 2012(
)חמ 667—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1 ס"ח התשל"ח, עמ' 61.

2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639.

3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761.

4 י"פ התשנ"ו, עמ' 3443.

מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13יא)א( לחוק הכניסה לישראל, 
קריספין  לירון  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952 
בוקר, ת"ז 04111874, לבית דין של דן יחיד, לביקורת משמורת 

של שוהים שלא כדין לפי החוק.

תוקף המינוי לחמש שנים, החל ביום ב' באייר התשע"ב 
)24 באפריל 2012(.

ב' באייר התשע"ב )24 באפריל 2012(
)חמ 284—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1 ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 1068.

מינוי בית דין לביקורת משמורת של מסתננים
לפי חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד-1954

הסתננות  למניעת  לחוק  30ג  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ד-11954  ושיפוט(,  )עבירות 
דין  לבית  שהתמנתה   ,04111874 ת"ז  בוקר,  קריספין  לירון  אל 
לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין2 לפי סעיף 13יא לחוק 
הכניסה לישראל, התשי"ב-31952, לבית דין לביקורת משמורת 

של מסתננים לפי החוק.

תוקף המינוי למשך תוקפו של סעיף 30ג לחוק.

ב' באייר התשע"ב )24 באפריל 2012(
)חמ 284—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1 ס"ח התשי"ד, עמ' 160; התשע"ב, עמ' 119.

2 י"פ התשע"ב, עמ' 3925.

3 ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 1068.

מינוי רשם הקבלנים
לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969

קבלנים  רישום  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-11969, ובאישור הממשלה 
לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-21959, 
את  שינהל  לרשם   ,029594785 ת"ז  כהן,  אמנון  את  ממנה  אני 

פנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות.

כ"ה בניסן התשע"ב )17 באפריל 2012(
)חמ 1173—3(  

אריאל אטיאס  
שר הבינוי והשיכון  __________

1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 218.

2 ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

תיקון טעות
לחוק  שבתוספת  המשרות  רשימת  עדכון  בדבר  בהודעה 
בילקוט  שפורסמה  התשי"ט-1959,  )מינויים(,  המדינה  שירות 
הפרסומים 5822, התשס"ח, עמ' 3520, בתוספת, תחת הכותרת 
"משרד הבינוי והשיכון", אחרי פרט 16 צריך להיות "16א. רשם 

הקבלנים".

כ"ז בניסן התשע"ב )19 באפריל 2012(
)חמ 1173—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  

מינוי ממלא מקום נציג שר האנרגיה והמים במועצה 
הארצית לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  2)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965, אני ממנה את איגור סטפנסקי, ת"ז 304479611, 
והמים במועצה הארצית  נציג משרד האנרגיה  לממלא מקום 

לתכנון ולבנייה.

י"א בניסן התשע"ב )3 באפריל 2012(
)חמ 3-7-ה1(  

עוזי לנדאו  
שר האנרגיה והמים  __________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשל"ו, עמ' 253.

הסמכה לשמש מוסמך
לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 52)א( לחוק תאגידי מים וביוב, 
 ,024282147 ת"ז  זס"ק,  אלון  את  מסמיך  אני  התשס"א-12001, 
משמש  הוא  עוד  כל  האמור,  החוק  לפי  המוסמך  בסמכויות 

בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

כ"ו בניסן התשע"ב )18 באפריל 2012(
)חמ 3277—3(  

גלעד ארדן  
השר להגנת הסביבה  __________

1 ס"ח התשס"א, עמ' 454.
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מינוי מפקחי הגנת הסביבה
 לפי חוק הגנת הסביבה )סמכויות פיקוח ואכיפה(,

התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הסביבה )סמכויות 
פיקוח ואכיפה(, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני ממנה את 
עובדי המשרד להגנת הסביבה שלהלן, אשר עומדים בתנאים 
לעניין  הסביבה,  הגנת  למפקחי  לחוק   4 בסעיף  הקבועים 

הסמכויות המפורטות בחוק:

אריאלי דרור, ת"ז 023083629

בטלהיים גידי, ת"ז 054026877

גולומבק חנן, ת"ז 058343864

גורן עוז, ת"ז 056737604

ורבורג אלי, ת"ז 055456230

לוינסקי ניר, ת"ז 037574134

סקס אילן, ת"ז 069995041

עדי שרון, ת"ז 037574134

עמיר רני, ת"ז 056568744

פסטרנק גליה, ת"ז 028917540

פרידמן אריאל, ת"ז 067810341

קודוביצקי יצחק, ת"ז 051943553

שי יעל, ת"ז 038648051

משמשים  המתמנים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.

כ"ט באדר התשע"ב )23 במרס 2012(
)חמ 4319—3(  

גלעד ארדן  
השר להגנת הסביבה  __________

1 ס"ח התשע"א, עמ' 738.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את מנהלת מחלקת הגבייה במועצה 
המקומית בסמת טבעון )להלן - המועצה( עליא זובידאת, ת"ז 
057603888, לממונה על הגבייה לצורך גביית ארנונה ותשלומי 
חובה המגיעים למועצה על פי דין ולצורך גבייתם לפי סעיף 70 
לחוק העונשין, התשל"ז-1977, של קנסות שפסק בית המשפט 

לעניינים מקומיים לטובת המועצה.

ל' בניסן התשע"ב )22 באפריל 2012(
)חמ 18—3(  

עמרם קלעג'י  
המנהל הכללי  __________

1 חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2 י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

מינוי פקידת גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את פקידת הגבייה במועצה האזורית 

חבל אילות )להלן - המועצה( אסתר מרציאנו, ת"ז 22144398, 
לפקידת גבייה, לצורך גביית ארנונה ותשלומי חובה המגיעים 

למועצה על פי דין.

ל' בניסן התשע"ב )22 באפריל 2012(
)חמ 18—3(  

עמרם קלעג'י  
המנהל הכללי  

הוראות בדבר הגשת כתב בי–דין
לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי תקנות 68)ב( ו–215ו לתקנות סדר הדין 
האזרחי, התשמ"ד-11984 )להלן - התקנות(, אני מורה כי בעל 
דין המגיש כתב בי–דין אלקטרוני לפי פרק ט"ז 3 לתקנות, יגיש 
לבית המשפט, לפי דרישת מזכירות בית המשפט, עותק אחד 
לו  ויסמן את הנספחים  בנייר,  בי–דין, המודפס  נוסף של כתב 
לאתרם  ניתן  שיהיה  באופן  סימון  דגלוני  ובאמצעות  בספרות 
כתב  הגשת  בדבר  להוראות   2 לסעיף  ברישה  כאמור  בקלות, 

בי–דין2.

ותוקפה  פרסומה  מיום  ימים   30 זו  הוראה  של  תחילתה 
למשך שנה.

ז' באייר התשע"ב )29 באפריל 2012(
)חמ 1778—3(  

מיכאל שפיצר, שופט  
מנהל בתי המשפט )בפועל(  __________

1 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשע"ב, עמ' 160.

2 י"פ התש"ע, עמ' 1570.

הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה

לפקודת   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
התעבורה1, אצלתי את סמכויותי כרשות רישוי לעניין סעיף 9 

לפקודה האמורה למעדאד סלאמה, ת"ז 30085774.

כ"ה בניסן התשע"ב )17 באפריל 2012(
)חמ 214—3(  

עוזי יצחקי  
רשות הרישוי  __________

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

תיקון הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית 
חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות 

 ולהשגות הציבור תמ"א 10/ ה/ 2 - תחנת כוח
פוטו–וולטאית בקיבוץ קטורה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

נמסרת בזה הודעה, כי בפרסום תמ"א 10/ ה/ 2 - תכנית 
מיתאר ארצית לתחנת כוח פוטו–וולטאית בקיבוץ קטורה מיום 
התכנון  חוק  לפי   ,)2011 בנובמבר   11( התשע"ב  בחשוון  י"ד 
וחלקות  גושים  של  ציון  נשמט  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בתחום רצועת התשתיות כמפורט להלן:

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

1 חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2 י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.
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גושים וחלקות בתחום התכנית:

סוג גושגוש
חלק / 

כל הגוש
חלקות 
בשלמותן

חלקות 
בחלקן

8, 18-חלק מהגושמוסדר39105

-חלק מהגושמוסדר39123
 ,14-10
18-16

מטרת התכנית: הקמת תחנת כוח פוטו–וולטאית והתשתיות 
הנלוות לה.

תיאור המקום: מדרום לקיבוץ קטורה.

מרחב תכנון מקומי: חבל אילות.

רשות מקומית: המועצה האזורית חבל אילות.

התכנית נדונה בישיבת המועצה הארצית מס' 544, מיום 
י"א בניסן התשע"ב )3 באפריל 2012( והוחלט להמליץ לממשלה 

על אישורה בכפוף לפרסום הודעה זו.

כל מעוניין בקרקע, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את 
עצמו נפגע על ידי הוספת הגושים והחלקות שהושמטו רשאי 
להגיש את השגותיו לתכנית בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 
ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  למזכירות  בעיתונות  זו 
למועצה  הפנייה   .91061 ירושלים   ,6158 ת"ד  הפנים,  משרד 
בתצהיר  ותלווה  העתקים  בשלושה  בכתב,  תהיה  הארצית 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן 

בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

מקום הצגת התכנית: התכנית האמורה, נמצאת במשרדי 
הפנים,  משרד  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  מזכירות 
קרית בן גוריון, רח' קפלן 2, ירושלים, טל': 02-6701639/581/2, 

ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון, קריית הממשלה, נצרת עילית, טל' 04-6508553;

מחוז חיפה, רח' פל-ים 15א, מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, 
טל' 04-8863344;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה, טל' 08-9788459/61;

מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב, 
טל' 03-7632589;

מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263;

טל'  שבע,  באר  הממשלה,  קריית   ,4 התקוה  רח'  הדרום,  מחוז 
.08-6263793

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים 
עותק  לרכוש  ניתן  מראש.  ובתיאום  לקהל,  פתוחים  האמורים 
מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של מסמכי התכנית במרכז 
ניתן  נוסף  מידע  הפנים.  משרד  של  הגאוגרפי-תכנוני  המידע 
 )16:00-9:00 )בימים א'-ה' בשעות   03-9298115 לקבל בטלפון: 
http://www.moin.gov. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר 

.il/planinfo

ל' בניסן התשע"ב )22 באפריל 2012(
)חמ 697—3(  

עמרם קלעג'י  
המנהל הכללי של משרד הפנים  
ויושב ראש המועצה הארצית  

לתכנון ולבנייה   

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, 

התשל"ב-1972

בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 
מבקשי  רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-¹1972,  )רישיונות(, 
רישיונות, בתוך 15 ימים מיום מפרסום הודעה זו רשאי כל אדם 
להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים, 
ושירותי  פרטיים  חוקרים  חוק  לפי  הרישוי  ועדת  המען:  לפי 
או   ,91342 ירושלים   ,34357 ת"ד  התשל"ב-²1972,  שמירה, 
לפקס' שמספרו: 02-6467936. כמו כן ניתן לשלוח מייל לדואר 

:hokrimpz@justice.gov.il :אלקטרוני

סוג הבקשההמעןהשם

א.א. איסוף 
מידע 

יעקב פרימן 20, ראשון 
לציון 

תאגיד חוקרים 
פרטיים

חוקר פרטישיכון 24, אבו גוש אבו גוש שאדי 

חוקר פרטייל"ג 28, קרית אתא 28068איפרגן אלעד 

שחל 25, הוד השרון אשל יעקב 
45303

חוקר פרטי

הסייפן 34, ת"ד 7064, גן בן–חמו מרדכי 
יבנה 

חוקר פרטי 

מושב תומר, בקעת גל דותן 
הירדן, בית 47, תומר 

90680

חוקר פרטי 

משק 27, ד"נ ערבה עדן דניאל אלון 
86840

משרד 
לחקירות 

פרטיות

חוקר פרטיאייזיק רמבה 6, נתניההולט יונתן 

משרד דוכיפת 55, הוד השרון הוכמן יהודה 
לחקירות 

פרטיות

חוקר פרטי,  ת"ד 6238, נתניה 42160חורי הרצל 
משרד 

לחקירות

פרטיות

רח' שרגא רפאלי 12/34, חנן יוסף
פתח תקוה 49064

חוקר פרטי

חוקר פרטיהרב חי טייב 7/3, רמת גן ישראלי יוסף

תאשור 52ב, עפולה לוי גדעון 
18361

חוקר פרטי

מושב נוב, רמת הגולן ליבנה חגי 
12921

משרד 
לחקירות 

פרטיות

הרי יהודה 2, גני תקוה מאסטי יעקב 
55900

חוקר פרטי

__________
1  ק"ת התשל"ב, עמ' 1236.

2  ס"ח התשל"ב, עמ' 90.
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סוג הבקשההמעןהשם

חוקר פרטיבר יוחאי 3, ראשון לציון מזר סיגל 

אהרונוביץ 96, חולון נבו ליאור 
58587

חוקר פרטי

מושב אמנון 30, ד"נ דרום עמיחי זאב 
גולן, אמנון 12935

חוקר פרטי

שדרות ויצמן 9א, קרית פישר יאיר 
ביאליק 

חוקר פרטי

קהילת לבוב 12, פריימן אורן 
תל–אביב- יפו 69703

חוקר פרטי

חוקר פרטינחל דולב 37/3, בית שמש פרץ שמעון 

אביטל 6/1, יקנעם עילית ציפורי ניר 
20690

חוקר פרטי

כפר שיבלי, ת"ד 404, שבלי האני 
שבלי 16805

משרד 
לחקירות 

פרטיות

אריה דולציון 19/4, שורט מיכל 
תל–אביב-יפו 69360

משרד 
לחקירות 

פרטיות
א' באייר התשע"ב )23 באפריל 2012(

)חמ 2319—3(  
                                                      חיים קלוגמן

                                     יושב ראש הוועדה לרישוי לחוקרים
                                             פרטיים ושירותי שמירה

הודעה על הסמכת פקחים - עיריית יבנה
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הרשויות 
התשס"ח- פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות 
 4( התשע"ב  בניסן  י"ב  ביום  הסמכתי  החוק(,   - )להלן   12008
באפריל 2012( את פקח העירייה דוד שמעוני, ת"ז 037716438, 
סביבתית  אכיפה  לפקח  לכך,  מתאימה  הכשרה  קיבל  אשר 

בתחום עיריית יבנה לפי החוק.

משמש  המוסמך  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידו בעיריית יבנה.

י"ב באב התשע"ב )4 באפריל 2012(
)חמ 4029—3(  

צבי גוב ארי  
ראש עיריית יבנה  __________

1 ס"ח התשס"ח, עמ' 534.

הודעה על החלטת המועצה המקומית כפר יונה 
לאכוף את חיקוקי הסביבה

לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 
פקחים(, התשס"ח-2008

)אכיפה  המקומיות  הרשויות  לחוק  11)ד(  לסעיף  בהתאם 
סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-2008 )להלן - החוק(, 
מפורסם בזה כי המועצה המקומית כפר יונה החליטה בתוקף 
סמכותה לפי סעיפים 2)ב( ו–11)ג( לחוק, לפעול בתחום שיפוטה 
להוראות  בהתאם  חוק  שבתוספת  הסביבה  חיקוקי  לאכיפת 

החוק.

תוקף ההחלטה מיום פרסומה.

י"ב בניסן התשע"ב )4 באפריל 2012(
)חמ 4455—3(  

אפרים דרעי  
המועצה המקומית כפר יונה  

הודעה על החלטת המועצה המקומית כפר קרע 
לאכוף את חיקוקי הסביבה

לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 
פקחים(, התשס"ח-2008

)אכיפה  המקומיות  הרשויות  לחוק  11)ד(  לסעיף  בהתאם 
סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 )להלן - החוק(, 
מפורסם בזה כי המועצה המקומית כפר קרע החליטה, בתוקף 
סמכותה לפי סעיפים 2)ב( ו–11)ג( לחוק, לפעול בתחום שיפוטה 

לאכיפת חיקוקי הסביבה שלהלן בהתאם להוראות החוק:

חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-21984;  )1(

חוק הדרכים )שילוט(, התשכ"ו-31966;  )2(

חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג-41993;  )3(

חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-51999;  )4(

חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-61961;  )5(

חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-72007.  )6(

תוקף ההחלטה מיום פרסומה.

י' בניסן התשע"ב )2 באפריל 2012(
)חמ 4455—3(  

נזיה מסארוה  
__________ ראש המועצה המקומית כפר קרע

1 ס"ח התשס"ח, עמ' 534.

2 ס"ח התשמ"ד, עמ' 142.

3 ס"ח התשכ"ו, עמ' 6.

4 ס"ח התשנ"ג, עמ' 116.

5 ס"ח התשנ"ט, עמ' 170.

6 ס"ח התשכ"א, עמ' 58.

7 ס"ח התשס"ז, עמ' 96.

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969
הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של כפר קאסם, ביום 

כ"ח באייר התשע"ב )20 במאי 2012(, או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

מקרקעין הנכללים בגוש 8856 - צפון: גוש 8869 )מוסדר(; 
דרום: גוש 8875 )מוסדר(; מזרח: גוש 8858 )לא מוסדר(; מערב: 
גוש 8861 )מוסדר(. גוש 8857 - צפון: גוש 8869 )מוסדר(; דרום: 
)לא מוסדר(; דרום-מזרח:   8858 גוש  )מוסדר(; מזרח:   8875 גוש 

גוש 8859 )לא מוסדר(; מערב: גוש 8856 )לא מוסדר(.

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגיש לפקיד ההסדר 
הממשלה,  קרית   ,125 בגין  מנחם  דרך  בלשכתו,  או  במחנהו 
תל אביב, בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על 
תזכיר  בטופס  התביעות  את  להגיש  יש  ההסדר.  התקדמות 
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את 

כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.
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שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.
מי שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות החלקה 
שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד ההסדר 
של  חשבונו  על  קבע  בציוני  יצוינו  החלקה  שגבולות  לצוות 

אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח הזכויות.

כ"ה בניסן התשע"ב )17 באפריל 2012(
תמר אריאלי  

פקידת הסדר מקרקעין  
אזור הסדר מרכז   

הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים, יתחיל 

ביום ט"ז באייר התשע"ב )8 במאי 2012(.

תיאור המקרקעין

ירושלים   -  30760 מס'  רישום  בגוש  הנכללים  מקרקעין 
)חלק מגוש 30554 - שועפאט(.

כ"ג בניסן התשע"ב )15 באפריל 2012(
דניאל אוסטר  

פקיד הסדר מקרקעין  
אזור הסדר ירושלים  

הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
ביום  יתחיל  למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר מרכז, 

כ"ח באייר התשע"ב )20 במאי 2012(.

תיאור המקרקעין

מקרקעין הנכללים בגוש 8856 - צפון: גוש 8869 )מוסדר(; 
דרום: גוש 8875 )מוסדר(; מזרחי: גוש 8858 )לא מוסדר(; מערב: 
גוש 8861 )מוסדר(. גוש: 8857 - צפון: גוש 8869 )מוסדר(; דרום: 
)לא מוסדר(; דרום-מזרח:   8858 גוש  )מוסדר(; מזרח:   8875 גוש 

גוש 8859 )לא מוסדר(; מערב: גוש 8856 )לא מוסדר(.

כ"ה בניסן התשע"ב )17 באפריל 2012(
תמר אריאלי  

פקידת הסדר מקרקעין  
אזור הסדר מרכז  

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' 5628/רמלה 
למשך  היום,  הוצג  רמלה,  נפת   ,)4448 מס'  שומה  מגוש  )חלק 

30 ימים, לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין מחוז תל אביב 
תל   ,7 קומה  הממשלה,  קריית   ,125 בגין  מנחם  דרך  והמרכז, 
אביב, בעיריית רמלה, אגף הנכסים, ובלשכת הממונה על מחוז 

המרכז, רמלה.

כ"ה בניסן התשע"ב )17 באפריל 2012(
תמר אריאלי  

פקידת הסדר מקרקעין  
מחוז תל אביב והמרכז  

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גוש רישום מס' 
 )2012 במרס   29( התשע"ב  בניסן  ו'  ביום  הוצגו  אילות,   40190
המקרקעין  הסדר  פקיד  בלשכת  לעיון  ימים  שלושים  למשך 
אזור הסדר הדרום, קרית הממשלה, רח' התקוה 4, באר שבע, 
בלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים, רח' התקוה 4, 

באר שבע, ובמועצה האזורית חבל אילות.

רמי דמארי  
פקיד הסדר מקרקעין  
אזור הסדר הדרום  

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

טק - איי טי בע"מ 
)ח"פ  51-378264-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17.6.2012 בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' 
שמואל הנביא 20, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               עמי בן עיון, מפרק

גורדון גקו ניהול )2005( בע"מ 
)ח"פ  51-371881-7(

)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 17.6.2012 בשעה 9.00, אצל ד"ר מ' דרוקר ושות' - 
עורכי דין ונוטריונים, דרך מנחם בגין 82, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               ארז ברזילי, מפרק
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א.פ.פ.ל יזום והחזקות בע"מ 
)ח"פ  51-294074-3(

)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 
לשם  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   28.6.2012 ביום  תתכנס 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

 אם לא יהיה באסיפה מניין חוקי, תיערך אסיפה נדחית 
חוקית  תהיה  והיא  מקום,  באותו   12.00 בשעה   5.7.2012 ביום 

בכל מספר של נוכחים.
                                                              שי נגור, מפרק

  
נפקות בע"מ 

)ח"פ  51-268872-2(

)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 
לשם  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   28.6.2012 ביום  תתכנס 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

נדחית  אסיפה  תיערך  חוקי,  מניין  באסיפה  יהיה  לא  אם 
חוקית  תהיה  והיא  מקום,  באותו   12.00 בשעה   5.7.2012 ביום 

בכל מספר של נוכחים.              
                                                              שי נגור, מפרק

אילן, כץ נאמנויות )1996( בע"מ 
)ח"פ  51-238713-5(

)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 
לשם  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   28.6.2012 ביום  תתכנס 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

נדחית  אספה  תיערך  חוקי,  מניין  באסיפה  יהיה  לא  אם 
חוקית  תהיה  והיא  מקום,  באותו   12.00 בשעה   5.7.2012 ביום 

בכל מספר של נוכחים.                                             
                                                              שי נגור, מפרק

א.ר.ז המכון להכשרת מאמני קבוצות בע"מ 
)ח"פ  51-439272-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

תל   ,3 קרליבך  ברח'   ,10.00 1.7.2012 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               רם לוי, עו"ד, מפרק

שמן יווני בע"מ 
)ח"פ  51-282773-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 5.7.2012 בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' 
הסתת 13, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               עודד רהב, מפרק

צבעוני נופש וטיולים בע"מ 
)ח"פ  51-261781-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   5.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גבעת ישעיהו 42, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                                       דורון בן דוד, מפרק

מירה שורץ בע"מ 
)ח"פ  51-254656-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 5.7.2012 בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' 
קדושי סטרומה 20, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               דרור שורץ, מפרק

נויאורסון בע"מ 
)ח"פ  51-002585-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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הנ"ל תתכנס ביום 5.7.2012 בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' 
דובנוב 18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ראודור ורדימון, מפרק

מקספל בע"מ 
)ח"פ  51-079374-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 5.7.2012 בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' 
טורי זהב 59, אלקנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              חיים פלדמן, מפרק

פרמקלאס בע"מ 
)ח"פ  51-179982-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 5.7.2012 בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' 
המרי 14, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               מאיר בן משה, מפרק

שמעון יצחקי שרותי ניהול בע"מ 
)ח"פ  51-329431-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   5.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרק,  דוח  מודיעין, לשם הגשת  ד"נ  דולב,  יישוב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               שמעון יצחקי, מפרק

נתן טייג סחר בע"מ 
)ח"פ  51-203824-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

הנ"ל תתכנס ביום 5.7.2012 בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' 
חבצלת 1, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               נתן טייג, מפרק

מונקו אקסס בע"מ 
)ח"פ  51-458364-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 5.7.2012 בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, רח' 
לילך 2, נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              אתי צדיקי, עו"ד, מפרקת

ווי. טי. ווי אירופארטס סרויסס בע"מ 
)ח"פ  51-388936-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 11.7.2012 בשעה 12.00, ברח' קפלינסקי 17, 
ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              ילנה זריהן, מפרקת

פולימריקס בע"מ 
)ח"פ  51-153360-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 12.7.2012 בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' 
ויצמן 72, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן שטבהולץ, עו"ד, מפרק 

טרנספורטל בע"מ 
)ח"פ  51-333512-5(

)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 
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מגריזו  ראב"ד  במשרדי   ,10.00 בשעה   15.7.2012 ביום  תתכנס 
 ,37 ונוטריונים, שדרות שאול המלך  בנקל ושות' - עורכי דין 
בית אירופה, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               רונן ציוני, מפרק 

פילו אש מערכות )1993( בע"מ 
)ח"פ  51-176980-4(

)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 25.7.2012 בשעה 9.00, ברח' הסמדרל 5, אילת, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
                                               נטלי אבן, עו"ד, מפרקת 

א.ג וואזה לבניה בע"מ 
)ח"פ  51-269410-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,4 המעלות  ברח'   ,10.30 בשעה   30.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
קומה 4, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ג'לאל רדואן, מפרק 

יחד )חמואל( - שיווק פטם אשדוד בע"מ 
)ח"פ  51-189102-0(

)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 15.8.2012 בשעה 12.00, אצל עו"ד אבי ממן, רח' בן 
יהודה 14, שדרות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יצחק חמואל, מפרק 

י.א.י.ד. ניהול ואחזקות בע"מ 
)ח"פ  51-212879-4(

)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 

זו במשרדי המפרק, רח'  תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה 
ק"ם 71, רמת החייל, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אלי קלמרו, עו"ד, מפרק 

אלי קלמרו ניהול ואחזקות בע"מ 
)ח"פ  51-218972-1(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, רח' 
ק"ם 71, רמת החייל, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אלי קלמרו, עו"ד, מפרק 

אוונצ'ר פרופרטיס בע"מ
)ח"פ 51-391206-3(

)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 10.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח מאיר שמאמה, ת"ז 
19, אזור התעשייה רעננה, למפרק  028422004, מרח' החרושת 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאיר שמאמה, רו"ח, מפרק

אולאשופ בע"מ
)ח"פ 51-425892-9(

)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 10.1.2012 , התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח מאיר שמאמה, ת"ז 
למפרק  רעננה,  התעשייה  אזור   ,19 החרושת  מרח'   ,02842204

החברה.

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

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

מאיר שמאמה, רו"ח, מפרק

פי אנד די קוסמטיקס בע"מ
)ח"פ 51-441932-4(

)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 2.3.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  שרון,  רם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אבוקדו 20ב, יבנה, טל' 072-2513668, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רם שרון, עו"ד, מפרק

אי.פי.סי. המחשות בע"מ
)ח"פ 51-319582-6(

)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 13.3.2012, התקבלה החלטה 
יונתן, אצל  לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח איל בן 
 ,03-6706333 טל'  גן,  רמת   ,1 ארלוזרוב  רח'  אבירד,  משרדי 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איל בן יונתן, רו"ח,  מפרק

מיסטר קי אילת בע"מ
)ח"פ 51-286963-7(

)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 4.4.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  רהב,  עו"ד אפרים  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

המלאכה 12, אילת 88135, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אפרים רהב, עו"ד, מפרק

ירקוני בע"מ
)ח"פ 51-000880-8(

)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 5.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים סטרז', ת"ז 010861953, 

מרח' סיפן 6, ערד, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חיים סטרז', מפרק

מוניות כרמיאל שלי בע"מ
)ח"פ 51-320846-2(

)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 10.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חוסאם סבית, מרח' 

החרושת 49, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חוסאם סבית, עו"ד, מפרק

מוחארב מידיקל סנטר בע"מ
)ח"פ 56-1234785-7(

)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 14.4.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  פואד,  מוחארב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שועפאט, למפרק החברה.

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

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

מוחארב פואד, מפרק

קאטה פרופשנל )קמחי את טישלר( בע"מ
)ח"פ 51-160151-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור טישלר, ת"ז 056807654, 

מרח' הכלנית 69, מבשרת ציון 90805, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דרור טישלר, מפרק

א.ג.ב. דלדרופ בע"מ
)ח"פ 51-259813-7(

)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 17.4.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  שני,  שמואל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
053651469, מרח' מעלה השחרור 9, חיפה, שכתובתו להמצאת 

מסמכים ת"ד 5814, חיפה 31057, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמואל שני, עו"ד, מפרק

נץ פרויקטים )א.ג.( בע"מ
)ח"פ 51-240646-3(

)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 17.4.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  שני,  שמואל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
053651469, מרח' מעלה השחרור 9, חיפה, שכתובתו להמצאת 

מסמכים ת"ד 5814, חיפה 31057, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמואל שני, עו"ד, מפרק

דן הלת'קר בע"מ
)ח"פ 51-213153-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חן רז, מרח' אבא הלל 

סילבר 16, רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

חן רז, עו"ד, מפרקת

חלקה 723 בגוש 6158 בע"מ
)ח"פ 51-019134-9(

)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 18.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידן שמש, מרח' בוקי בן 

יוגלי 8, תל אביב, טל' 052-8388889, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עידן שמש, מפרק

עד הלום חלוקת גז טבעי בע"מ
)ח"פ 51-443125-3(

)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 22.4.2012, התקבלה החלטה 
מלמד,  אילן  רו"ח  עו"ד,  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' שד' אבא אבן 1, הרצליה 46725, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אילן מלמד, עו"ד, רו"ח, מפרק

נטספיר טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-424743-6(

)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 24.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוהד בן–קיש, מרח' נחל 

גמלא 3, קרית אונו 55450, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אהרון בן–קיש, מפרק

חגי מוצרי עץ ומתכת בע"מ
)ח"פ 51-127354-2(

)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 24.4.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  ליכטר,  אלי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

006179824, מרח' הרצל 76, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלי ליכטר, רו"ח, מפרק

בת שלמה סנטר בע"מ
)ח"פ 51-321165-6(

)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 25.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יעקב בן דוד, מרח' 

שד' יהודית 19, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב בן דוד, רו"ח, מפרק

מרכז חנה בע"מ
)ח"פ 51-326998-5(

)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 25.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יעקב בן דוד, מרח' 

שד' יהודית 10, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב בן דוד, רו"ח, מפרק

מוריה נתיבי סחר בע"מ
)ח"פ 51-397779-3(

)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 29.4.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  סגל,  עמי  אברהם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

51567246, מרח' מעלה הארז 1/9, מוצא, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם עמי סגל, מפרק

אלטשולר שחם ניהול תיקים בע"מ
)ח"פ 51-401481-0(

)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 29.4.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  זלטין,  מאיה  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

הברזל 19א, תל אביב, למפרקת החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מאיה זלטין, עו"ד, מפרקת

רכב הרצליה ע.נ. בע"מ
)ח"פ 51-279146-8(

)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 29.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר ישראל מלמן, מרח' 

הקדמה 72, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאיר ישראל מלמן, מפרק

קשר - קום בע"מ
)ח"פ 51-278499-2(

)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 29.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר ישראל מלמן, מרח' 

הקדמה 72, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאיר ישראל מלמן, מפרק

נס פן אנרגיה ירוקה בע"מ
)ח"פ 51-389928-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.4.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ששון שילה, ת"ז 

053271011, משד' יעלים 53, באר שבע, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ששון שילה, מפרק

דור רקובר בע"מ
)ח"פ 51-323031-8(

)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 29.4.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  בן–צור,  רפאל  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 
015480585, אצל שפטניצקי, חלפין - עורכי דין, טל' 7527915-

03, פקס' 03-7527919, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רפאל בן–צור, עו"ד, מפרק

פסג' גרנות ש.ר.פ.ד. בע"מ
)ח"פ 51-158369-2(

)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 29.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי גרנות, ת"ז 000580654, 

מרח' הרב קוק 17, בני ברק, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צבי גרנות, מפרק

אומניסלר בע"מ
)ח"פ 51-287274-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים בכור, מרח' משה סנה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חיים בכור, מפרק

שילובים בנייה ירוקה בע"מ
)ח"פ 51-443164-2(

)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 1.5.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  גולדברג,  אבי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

056468085, מרח' הרצל 76, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבי גולדברג, רו"ח, מפרק

סב-אל חברה לבניה בע"מ
)ח"פ 51-211032-1(

)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 2.5.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור פבריקנט, מרח' 

הרברט סמואל 59, חדרה 38202, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ליאור פבריקנט, עו"ד, מפרק

רכס טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
)ח"פ 51-423142-2(

)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 29.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עפר בן יהודה, מרח' 

ברקוביץ' 4, תל אביב 64238, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עפר בן יהודה, עו"ד, מפרק

אופטיביקום בע"מ
)ח"פ 51-436000-7(

)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 12.4.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  בר–זיק,  יניב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
תל  החייל,  רמת   ,2 וולנברג  ראול  מרח'   ,48580 מ"ר   ,37376738

אביב, למפרק החברה.
יניב בר–זיק, עו"ד, מפרק

היכל חלקה 444 בגוש 6043
)ח"פ 51-026322-1(

)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 8.5.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  רווח,  ליאור  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יהודה המכבי 95, תל אביב 62300, למפרק החברה.

ליאור רווח, עו"ד, מפרק

מסעדת לימונענע בע"מ
)ח"פ 51-348635-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.6.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  מלול,  אלי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

038308516, מרח' דרך מנחם בגין 132, תל אביב, למפרק החברה.

אלי מלול, עו"ד, מפרק

אופנת יו.אר.אמ. בע"מ
)ח"פ 51-407090-3(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 15.3.2012, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מלכה פרבשטיין, 

מרח' דרוק שלמה זלמן 97/5, ירושלים, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 
זו, לכתובת 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 1.7.2012, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, רח' הישיבה 3, ירושלים, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מלכה פרבשטיין, מפרקת

מגד דלקים בע"מ
)ח"פ 51-446567-3(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 22.3.2012, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוריס סוויסה, 

מרח' סן דייגו 513/5, קרית מלאכי, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, לכתובת 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 22.7.2012, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, 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.

                                    מוריס סוויסה, מפרק

ג'יי - סק בטחון - יעוץ ותוכנה בע"מ
)ח"פ 51-341053-0(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 22.3.2012, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עינן יפת, מרח' 

שאול המלך 11, גבעת זאב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, לכתובת 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 22.7.2012, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, 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.

                                    עינן יפת, מפרק

טל אקווא ספא בע"מ
)ח"פ 51-418881-2(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 15.4.2012, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמי הרוש, מרח' 

משה שרת 16/6, טבעון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, לכתובת 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 15.8.2012, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, 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.

                                    סמי הרוש, מפרק

מדע ומעבדה בע"מ
)ח"פ 51-069897-0(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 8.11.2010, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון פלז, מרח' 

אדם 7, אבן יהודה, טל' 09-8991838 , למפרק החברה.

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

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

 ,31.8.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
רח' לכיש 147, שוהם,  גלעד שילה,  עו"ד  בשעה 17.30, במשרדי 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    אלון פלז, מפרק

אלינד בע"מ
)ח"פ 51-063044-5(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 8.11.2010, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון פלז, מרח' 

אדם 7, אבן יהודה, טל' 09-8991838, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, לכתובת המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

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

 ,31.8.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
רח' לכיש 147, שוהם,  גלעד שילה,  עו"ד  בשעה 17.30, במשרדי 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    אלון פלז, מפרק

מדיה 44 בע"מ
)ח"פ 51-440430-0(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2.5.2012, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואל קינן, 

מרח' מוזס 13, תל אביב, טל' 03-6963884, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, לכתובת 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 2.9.2012, 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.

                                    יואל קינן, עו"ד, מפרק

רהיטי אוניל בע"מ
)ח"פ 51-360280-5(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.4.2012 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קרן 
נייד 050-4439127,  לציון,  איס-פישר, מרח' התזמורת 32, ראשון 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 
זו, לכתובת 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 3.9.2012, בשעה 
12.00, במשרדי המפרקת, 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.

                                    קרן איס-פישר, עו"ד, מפרקת

סטולר וכהן חב לבניין בע"מ
)ח"פ 51-045020-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נצח ישראל כהן, מרח' 

נחל מאור 8/13, בית שמש, טל' 02-9999583, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25.8.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נצח ישראל כהן, מפרק

חי יעוץ ושיווק בחקלאות בע"מ
)ח"פ 51-156336-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,17.4.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר חי, ממושב 

מרחביה, טל' 04-6402777, למפרק החברה.

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

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

 ,21.8.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי רכס, רוזנזפט, נורקין, עורכי דין, רח' חטיבה 
תשע 23, עפולה 18122, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עופר חי, מפרק

ברינק השקעות ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-407069-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירון בן–נון, מרח' 

בן יהודה 238, תל אביב, טל' 03-5255553, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

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

 ,20.8.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.30, במשרדי המפרק, רח' דיזינגוף 50, מגדל על דיזנגוף, 
סופי של המפרק, המראה  דוח  קומה 21, תל אביב, לשם הגשת 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לירון בן–נון, עו"ד, מפרק

ע.ב.ר נכסים בע"מ
)ח"פ 51-361142-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גל שבתאי, מרח' 
דרויאנוב 5, בניין כלל, קומה 14, תל אביב, טל' 03-5251790, למפרק 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21.8.2012, בשעה 
15.00, 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.

                                    גל שבתאי, עו"ד, מפרק

ח. מתנה בע"מ
)ח"פ 51-307060-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו לודויג, מרח' הנביאים 

20, חיפה, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.8.2012, 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.

                                    זיו לודויג, מפרק

שניידר הדוכס בע"מ
)ח"פ 51-346108-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאלה שניידר, מרח' 

בן–גמלא 41, הוד השרון, טל' 054-5995922, למפרקת החברה.

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

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

 ,12.8.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
גן,  ז'בוטינסקי 7, רמת  בשעה 10.00, אצל עו"ד עמית חרחס, רח' 
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    דניאלה שניידר, מפרקת

רובין בראיין תעשיות מזון בע"מ
)ח"פ 51-235747-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.5.2012, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  בריאן,  רובין  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

התקומה 18, רעננה, טל' 054-5606518, למפרק החברה.

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

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

 ,17.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי שטרק את שטרק רואי חשבון, רח' היצירה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,12
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רובין בראיין, מפרק

א.אן 2006 בע"מ
)ח"פ 51-389898-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.5.2012, התקבלה החלטה במניין 
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חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תומר כרמי, מרח' 
התעשייה 4, תל אביב, טל' 03-6240222, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.9.2012, 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.

                                    תומר כרמי, עו"ד, מפרק

נאיה בע"מ
)ח"פ 51-279046-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.10.2011, התקבלה החלטה במניין 
ולמנות את עו"ד אלון גבאי, ת"ז  חוקי לפרק את החברה מרצון 

024865842, מרח' סחרוב 26, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2012, 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.

                                    אלון גבאי, עו"ד, מפרק

עומר קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-409222-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
בן  מרח'  ירום,  עומר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

יהודה 236, תל אביב, טל' 052-8593033, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.9.2012, בשעה 
12.00, אצל חברת ברק קפיטל, רח' 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.

                                    עומר ירום, מפרק

גולד מרקטינג י.צ בע"מ
)ח"פ 51-447342-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.5.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודית צוקרברון, מרח' 

הורקנוס 14/11, אשדוד, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.9.2012, בשעה 
דוח סופי של  10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יהודית צוקרברון, מפרקת

ג.ו. אליעז אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-461952-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זכריה לבי, מרח' היהלום 

42, רחובות, טל' 03-9112222, למפרק החברה.

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

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

 ,2.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד אבי זוכוביצקי ממשרד ולדמן, סומך, רח' 
שד' שאול המלך 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    זכריה לבי, מפרק

דירה 4 בחלקה 214 בגוש 6125 בע"מ
)ח"פ 51-023499-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ראובן לדיאנסקי, 

מרח' בני אפרים 219, תל אביב, טל' 03-6484019, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.9.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,20.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ראובן לדיאנסקי, עו"ד, מפרק

בי.סי.די )עשר( השקעות בע"מ
)ח"פ 51-290745-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'ק רבין, מרח' יגאל אלון 

65, תל–אביב-יפו, טל' 054-4241417, למפרק החברה.

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

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

 ,10.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי שטרק את שטרק רואי חשבון, רח' היצירה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,12
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ג'ק רבין, מפרק

מעוגי מרחשת א.ב בע"מ
)ח"פ 51-369501-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתי פריימן, משד' 

פל"ים 16, חיפה 33095, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 13.9.2012, בשעה 
15.00, 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.

                                    איתי פריימן, עו"ד, מפרק

אי. בי. אי. ישראל - טורקיה בע"מ
)ח"פ 51-193367-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,29.4.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל עירוני, ת"ז 
כהן  דין  עורכי  ממשרד  משיקובסקי,  רוני  עו"ד  אצל   ,025228883
בן–נר דורון ושות', רח' ברקוביץ' 4, תל אביב 64238, טל' 6099166-

03, למפרק החברה.

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

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

 ,10.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, במשרדו של עו"ד רוני מישקובסקי, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    גיל עירוני, מפרק

התנועה נגד אפרטהייד בישראל בע"מ
)ח"פ 51-313710-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
ג'השאן,  עו"ד תגריד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי 

מרח' יפת 82, תל–אביב-יפו, טל' 03-6816777, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.11.2012, בשעה 
17.00, במשרדי 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.

                                    תגריד ג'השאן, עו"ד, מפרקת

דורון פרידמן בע"מ
)ח"פ 51-373850-0(

)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 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהוד יער, מרח' ז'בוטינסקי 

33, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אהוד יער, מפרק

נכסים לשימור ברחוב רוטשילד בע"מ
)ח"פ 51-346237-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
4.4.2012, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר רבינוביץ, ת"ז 

7274616, מרח' השלושה 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר רבינוביץ, מפרק

קסם רשת מטבחים בע"מ
)ח"פ 51-240551-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מעיין תהל כהן, מרח' 

הרצל 91, ראשון לציון, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   50 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מעיין תהל כהן, עו"ד, מפרקת

ס.ספיד רשת מסעדות מזון סיני מהיר בע"מ
)ח"פ 51-251545-3(

)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 26.4.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף בקל, ת"ז 023972615, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
הודעה זו, למען  בא כוח המפרק , עו"ד אבי שמש, רח' כרכום 

12, אלפי מנשה 44851.

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

אסף בקל, מפרק

דקל את בן דוד יזום פרויקטים והשקעות בנדל"ן 
בע"מ

)ח"פ 51-251521-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.4.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי בן דוד, ת"ז 

024288862, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
הודעה זו, למען  בא כוח המפרק , עו"ד אבי שמש, רח' כרכום 

12, אלפי מנשה 44851.

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

אורי בן דוד, מפרק

שרוני אורנית בע"מ
)ח"פ 51-236638-6(

)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 2.5.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע שרון, ת"ז 05339573, 

מרח' החשמונאים 123, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו,למען המפרק הנ"ל.

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

יהושע שרון, מפרק

ספקיטו בע"מ
)ח"פ 51-205439-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.5.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  שחם,  נועם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 ,03-5626040 פקס'   ,03-5626333 טל'  אביב,  תל   ,20 לינקולן 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נועם שחם, עו"ד, מפרק

אריסון טריידינג בע"מ
)ח"פ 51-104367-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
4.5.2012, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
גפן,  איתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  החלטה 
שדרות  דין,  עורכי  ושות',  גורניצקי  ממשרד   ,024371189 ת"ז 

רוטשילד 45, תל אביב 65784, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
העתק  עם   ,03-5606555 פקס'  באמצעות  למפרק  זו  הודעה 

בדואר רשום לכתובת הנ"ל.

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

איתי גפן, עו"ד, מפרק

א.ב. בראון בע"מ
)ח"פ 51-178425-8(

)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 6.5.2012, התקבלה החלטה 
ו/או  גולדברג  ולמנות את עו"ד אסי  לפרק את החברה מרצון 
יורם גולדברג ו/או גלית גולדברג, מרח' דרך רמתיים 55, הוד 

השרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אסי גולדברג, עו"ד, מפרק

א.א. לנדסמן בע"מ
)ח"פ 51-306333-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלה אסתר לנדסמן, מרח' 

אביבים 12, כפר סבא, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אלה אסתר לנדסמן, מפרקת

נק תקשורת ומחשבים בע"מ
)ח"פ 51-321948-5(

)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 19.5.2012, התקבלה החלטה 
כוכב, מרח'  עו"ד מלכה  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

דרך נבון 24, מגשימים, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מלכה כוכב, עו"ד, מפרקת

סלולאר סביונים בע"מ
)ח"פ 51-282003-6(

)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 5.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני איטח, ת"ז 23794357, 

מרח' יהלום בנימין 22, פתח תקוה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בני איטח, מפרק
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פידבק חברת כח אדם לאספקה שרותי עבודה בע"מ
)ח"פ 51-225500-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 14.6.2012, בשעה 11.00, בשד' העצמאות 59, 
בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    גיל בר–און, מפרק

ייעוץ ברמה בע"מ
)ח"פ 51-465589-3(

)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 21.6.2012, בשעה 10.00, ברח' גבעת שאול 30/13, 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,95477 ירושלים 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    ד"ר הררי מרקו, מפרק

גולדק השקעות 2000 בע"מ
)ח"פ 51-298216-6(

)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 
לשם  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,28.6.2012 ביום  תתכנס 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אסיפה  תיערך  חוקי,  מניין  הנ"ל  באסיפה  יהיה  לא  אם 
תהיה  והיא   12.00 בשעה   ,5.7.2012 ביום  מקום  באותו  נדחית 

חוקית בכל מספר של נוכחים.
                                    שי נגור, מפרק

מאדיקה ספורט איכות בע"מ
)ח"פ 51-408839-2(

)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 28.6.2012, בשעה 12.00, במשרד עו"ד יורם אסלמן, 
רח' 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.

     לרינה רוזביץ, עו"ד
      באת כוח החברה

"קודן" שירותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-147132-8(

)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 
לשם  המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,28.6.2012 ביום  תתכנס 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אסיפה  תיערך  חוקי,  מניין  הנ"ל  באסיפה  יהיה  לא  אם 
תהיה  והיא   12.00 בשעה   ,5.7.2012 ביום  מקום  באותו  נדחית 

חוקית בכל מספר של נוכחים.
                                    שי נגור, מפרק

ג. ג'ולי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-298217-4(

)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 
לשם  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,28.6.2012 ביום  תתכנס 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אסיפה  תיערך  חוקי,  מניין  הנ"ל  באסיפה  יהיה  לא  אם 
תהיה  והיא   12.00 בשעה   ,5.7.2012 ביום  מקום  באותו  נדחית 

חוקית בכל מספר של נוכחים.
                                    שי נגור, מפרק

קני כץ השקעות בע"מ
)ח"פ 51-298228-1(

)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 
לשם  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,28.6.2012 ביום  תתכנס 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אסיפה  תיערך  חוקי,  מניין  הנ"ל  באסיפה  יהיה  לא  אם 
תהיה  והיא   12.00 בשעה   ,5.7.2012 ביום  מקום  באותו  נדחית 

חוקית בכל מספר של נוכחים.
                                    שי נגור, מפרק

תמציות הגליל בע"מ
)ח"פ 51-245951-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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 ,25 השיש  ברח'   ,11.00 בשעה   ,28.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ארי רוזנטל, מפרק

השוק של גוש דן בע"מ
)ח"פ 51-331821-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עזריה  עו"ד  אצל   ,16.00 בשעה   ,1.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אריאל פנחסוב, רח' סוקולוב 35, חולון, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    סמי אשורוב, מפרק

ישראל קומרס קומיוניטי איי.סי.סי בע"מ 
)ח"פ 51-283252-8(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323)ב( לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 3.6.2012, בשעה 10.30, במשרדי חב' אלרון 
תעשייה אלקטרונית בע"מ, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, 

קומה 42, תל אביב.

על סדר היום: פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק קבוע ועוד.

רועי כרמונה, עו"ד, מפרק    

הגוף הכלכלי - אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן 
גוריון בנגב 

)ח"פ 51-254780-3(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 322 ו–323 לפקודת 
של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
במשרדי   ,10.30 בשעה   ,3.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה 
באר  בנגב,  גוריון  בן  באוניברסיטת  הסטודנט  בבית  החברה, 
פירוק  של  בתהליך  החברה,  בפירוק  דיון  לצורך  וזאת  שבע, 
סעיף  לפי  פירעון  כושר  הצהרת  לגביו  ניתנה  לא  אשר  מרצון 

322 לפקודה.
כפיר יחזקאלי, דירקטור    

עמותת ידידי המוסיקה 
)ע"ר 58-007002-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 

שהתכנסה ביום 19.1.2012 התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד ונוטריון גלעד בן–עמי, מרח' בן יהודה 

34, מגדל העיר, קומה 9, ירושלים 94230, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

גלעד בן–עמי, עו"ד, מפרק

ר.א.י טכנולוגיות גילוי בע"מ
)ח"פ 51-272013-7(

הודעה על ביטול 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 22.4.2012, התקבלה החלטה 
מרצון  פירוק  בדבר  הקודמת  ההחלטה  את  לבטל  חוקי  במניין 

של החברה.

יהודית ביכלר    סם ביכלר    

             דירקטורים

אן.ג'י.טי - וי.סי 2012
)ש"מ 55-024577-3(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי -

040191298, את  ת"ז  יגאל שניידר,  24.4.2012, המחה  ביום   )1(
ש"ח, המהווים   99 בסך  בשותפות,  וחובותיו  זכויותיו  כל 
 Jacobs Investiments–99% מהזכויות בהון השותפות, ל

.Company LLC

את   ,022149066 ת"ז  הריס,  תמר  המחתה   ,24.4.2012 ביום   )2(
1 ש"ח, המהווים  וחובותיה בשותפות, בסך  זכויותיה  כל 
1% מהזכויות בהון השותפות, לחברת ג'י.טי.אם גלילי-טק 

מאנג'מנט בע"מ, ח"פ 51-476373-9.

               תמר הריס 

              השותף הכללי

עיזבון המנוחה חנה בלילתי 
הודעה בדבר מינוי מנהל עיזבון והזמנה לנושים

נמסרת בזה הודעה, לפי סעיף 99 לחוק הירושה, התשכ"ה-
1965, כי עו"ד איתי ליאון, מרח' יפו 99, ירושלים, מונה לפי צו 
בית המשפט לענייני משפחה בירושלים, בתיק ת"ע 314-06-11, 
למנהל עיזבון זמני של המנוחה חנה בלילתי, ת"ז 030613053, 

אשר מענה היה ברח' אברהם ניסן 3, ירושלים.

כל הטוען כי הוא נושה העיזבון הנ"ל, מוזמן להודיע בכתב 
מהעיזבון  תביעותיו  את  הנ"ל  העיזבון  למנהל  רשום  ובדואר 

וזאת בתוך שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו.

לאחר תום המועד הנ"ל לא תתקבל כל תביעה.

איתי ליאון, עו"ד, מנהל עיזבון




