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הרשאה 
לפי חוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ו-11955 )להלן - החוק( ובהתייעצות עם שר הפנים, אני 
מרשה למקורות חברת המים הלאומית בע"מ )להלן - החברה( לסטות מהוראות חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965 )להלן - 

חוק התכנון והבנייה(, כמפורט להלן:

הגדרות

בהרשאה זו -   .1

"ביצוע שאיבת הניסיון" - כהגדרתו בתקנות הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ז-31955;

"היתר בנייה" - היתר כמשמעותו בסעיף 145 בחוק התכנון והבנייה;

"השר" - שר האנרגיה והמים;

"מבנים נלווים" - יסוד לקידוח, מבנה חשמל, מבנה איכות מים, מבנה לאחסון חומרים לטיפול במים ולדגימת איכות המים, גדר 
וקיר תמך הנדרשים להפעלת באר;

"קו מים" - קו צינורות, קו גלישה, תעלה, או מיתקן אחר להובלת מים, לוויסותם, לאגירתם, או למדידתם;

"תכנית" - כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה.

תקופת ההרשאה

החברה רשאית לסטות מהוראות חוק התכנון והבנייה, לגבי בארות, מבנים נלווים וחיבורים הנדרשים להפעלת הבארות   .2
כמפורט בתוספת, למשך התקופות הקבועות להלן, שיימנו מיום סיום ביצוע שאיבת הניסיון -

)1(  נדרש אישורו של היתר בנייה - עד 24 חודשים;

נדרש אישורה של תכנית - עד 72 חודשים.  )2(

מתן הרשאה

ההרשאה תינתן אם התקיימו כל  התנאים המפורטים להלן:  .3

סיום שאיבת  מיום  חצי שנה  בתוך  והבנייה,  חוק התכנון  לפי  למוסד התכנון המוסמך  תכנית  או  בנייה  היתר  הוגשו   )1(
הניסיון; לא החל ביצוע שאיבת הניסיון בתוך שנה מיום פרסום הרשאה זאת, לא יהיה ניתן לפעול לפי ההרשאה; נדחתה 

הבקשה להיתר בנייה או לתכנית על ידי מוסד התכנון, תפנה החברה את הבאר, מיתקניה וכל הציוד בשטחה;

התקבל אישור של השר או של מי שהוא הסמיכו לכך, כי נתקיימו לגבי הבאר כל התנאים האלה:  )2(

ניתן לחברה רישיון קדיחה לפי החוק, לבאר המשמשת במישרין למי שתייה ובלבד שהתקבל אישור משרד הבריאות  )א( 
המאפשר את התקנת הבאר במקום המבוקש;

החברה קיבלה הרשאה מבעל המקרקעין שהביע את הסכמתו להתחיל בפעולות הקידוח בשטחו וכן את הסכמת  )ב( 
בעלי הקרקעות שעליהן יחולו מגבלות בעקבות התקנת הבאר עקב רעש ושימוש בחומרי חיטוי למים ואחסונם; 
לעניין אדמות המנוהלות על ידי רשות מקרקעי ישראל, התקבלו האישורים הדרושים מהרשות והסכמות צדדים 

שלישיים שלהם חוזה חכירה במקרקעין, אם ישנם;

החברה הגישה למהנדס ועדה מקומית מפה מצבית על רקע מפה מעודכנת -  )ג( 

הכוללת מיתקנים נלווים, לרבות שטחי המיתקנים, גובהם, המרחקים ביניהם, סימון גדר, פירוט אמצעי מיגון   )1(
ובטיחות וחישובים סטטיים והכל בחתימת המורשים לעניין לפי חוק התכנון והבנייה;

שבה סומנו קווי המים המופיעים בתוספת;  )2(

שבה צוינו ההשלכות וסומנו שטחים הכלולים בתחום השפעות על הסביבה, עקב רעש ושימוש ואחסון של   )3(
חומרים מסוכנים בבאר ובמיתקניה;

מתן הרשאה בתחום שטח שיועד בתכנית לשמורת טבע, שמורת נוף, גן לאומי, מכלול נופי או יער או בתחום הסביבה   )3(
והמיתקנים  נצפות הבאר  היבטים של  בבדיקת  והבנייה, תותנה  לחוק התכנון  החופית כמשמעותה בתוספת השנייה 

הנלווים ואופן השתלבותם בנוף ובסביבה; הוראה זו לא תחול על מתן הרשאה לבאר שאושרה לגביה תכנית מפורטת; 

לעניין זה, "תכנית מפורטת" - תכנית שניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה, למעט תמ"א 34/ב/45.  

__________

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 84; התשס"ו, עמ' 349.

2  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

3  ק"ת התשט"ז, עמ' 164.

4  י"פ התשס"ט, עמ' 5762.

תחולת ההרשאה
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והפעולות  בתוספת  כמפורט  גלישה  וקווי  מים  חיבור  קווי  על  גם  חלה  והבנייה  התכנון  חוק  מהוראות  לסטייה  ההרשאה   .4
חלוקת  למערכת  הנלווים  המבנים  לחיבור  עד  נמוך  במתח  חשמל  קווי  וכן  למיתקן  מרבי  בשטח  חשמל  לחיבור  הנדרשות 

החשמל, כהגדרתה בתקנות התכנון והבנייה )הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל(, התשנ"ח-51998.

תוספת

)סעיפים 2, 3)2()ג()2( ו–4(

נ"צ שם הקידוח
שטח מיתקן )מרבי(    

היקף בנייה )מ"ר(        )דונם(
קווי מים 

)קוטר ואורך(

150 224650/7434501.5נטופה 7

"20 - 1,800 מ'120 257200/7946851.5חולה 10

1.5 )בשטח מיתקן מים 214950/767560דובא 5
קיים(

"20 - 1,200 מ'

 -120 231590/7543001.5חזון 5

 -120 224000/7724301.5גורן 2 

-120 241625/7730501.5ברעם 5

1.5 )בשטח מיתקן מים 279800/770100אלוני הבשן 4א' 
קיים(

-

"10 - 1,600 מ'120 222613/7682431.5עין השופט 1

5.5 )בשטח מיתקן מים 222400/735850שמרון 8
קיים(

-120 )תוספת לקיים(

 120 208615/7244341.5עין השופט

"20 - 900 מ'270730/7826001.5מנצורה 5
"16 - 1,600 מ'
"12 - 1,600 מ'

120 209160/7133101.5מי עמי 3

קו גלישה196210/6866651.5100יעבץ 13

196430/6890800.7100שרון צפוני 22

194000/6896001.5100תל מונד 17

שרון צפוני 
215+115

קו גלישה190135/6916951.5100

162250/6047000.550נקז מזרחי 2

162714/6070900.550נקז מזרחי 4

163952/6095190.550נקז מזרחי 6

168153/6163810.550נקז מזרחי 8

167990/6177300.550משען 2א

168442/6189380.550נקז מזרחי 9

168980/6198900.550נקז מזרחי 10

__________

5  ק"ת התשנ"ח, עמ' 672.
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נ"צ שם הקידוח
שטח מיתקן )מרבי(    

היקף בנייה )מ"ר(        )דונם(
קווי מים 

)קוטר ואורך(

170381/6210000.550נקז מזרחי 11

170465/6217990.550נקז מזרחי 12

171700/6226300.550נקז מזרחי 13

172797/6246850.550נקז מזרחי 14

173127/6255870.550נקז מזרחי 114

173434/6264940.550נקז מזרחי 15

173927/6279310.550נקז מזרחי 115

174076/6287280.550נקז מזרחי 16

174140/6289000.550נקז מזרחי 116

176398/6290060.550נקז מזרחי 17

176765/6296050.550נקז מזרחי 117

177040/6304400.550נקז מזרחי 18

175980/6309300.550נקז מזרחי 118

175956/6316030.550נקז מזרחי 19

176095/6326640.550נקז מזרחי 20

כ"א בתמוז התשע"ב )11 ביולי 2012(
)חמ 3-4481(  

                                                                                                עוזי לנדאו

                                                                                                             שר האנרגיה והמים

הודעה על העברת סמכויות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 16)א( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, העברתי לעובדי רשות 
האוכלוסין וההגירה שבמשרד הפנים, המנויים להלן, את סמכויותיי לפי סעיף 11)א( לחוק:

ראש רשות האוכלוסין וההגירה;

מנהל אגף מרשם ומעמד;

מנהלת תחום אשרות במטה רשות האוכלוסין וההגירה;

ראש דסק במטה רשות האוכלוסין וההגירה, פרט לסמכות לבטל אשרה ורישיון לישיבת קבע;

מנהל לשכה ברשות האוכלוסין וההגירה, פרט לסמכות לפי סעיף 11)א()1( ולסמכות לבטל אשרה ורישיון לישיבת קבע;

סגן מנהל לשכה ברשות האוכלוסין וההגירה, פרט לסמכות לפי סעיף 11)א()1( ולסמכות לבטל אשרה ורישיון לישיבת קבע;

מנהל מינהל מעברי הגבול, פרט לסמכות לבטל אשרה ורישיון לישיבת קבע ולישיבת ארעי;

מנהל אשכול נתב"ג, פרט לסמכות לבטל אשרה ורישיון לישיבת קבע ולישיבת ארעי;

ממונה ביקורת גבולות ומעברים, פרט לסמכות לבטל אשרה ורישיון לישיבת קבע ולישיבת ארעי;

__________
1  ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א עמ' 1068.
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מנהל מינהל אכיפה וזרים, פרט לסמכות לבטל אשרה ורישיון לישיבת קבע ולישיבת ארעי;

מנהל תחום תכנון ובקרה במינהל אכיפה וזרים, פרט לסמכות לבטל אשרה ורישיון לישיבת קבע ולישיבת ארעי;

מנהל מרחב במינהל אכיפה וזרים, פרט לסמכות לבטל אשרה ורישיון לישיבת קבע ולישיבת ארעי;

מנהל תחום חקירות זרים במינהל אכיפה וזרים.

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת.

ז' בתמוז התשע"ב )27 ביוני 2012(
)חמ 3-677(  

                                                                                                אליהו ישי

                                                                                                 שר הפנים

תיקון רשימת בתי עלמין סגורים
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

]נוסח משולב[, התשל"א-11971, בהתאם להמלצות המוסד  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א)ז( לחוק שירותי הדת היהודיים 
לביטוח לאומי ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקן את רשימת בתי העלמין הסגורים כך שבטבלה2 -

בכותרת, אחרי הטור "החברה" יבוא טור "הערות";  )1(

מתחת ליישוב צפת יבוא:  )2(

בתי עלמין סגוריםהיישוב
בתי עלמין סגורים 

הערותהחברהבחלקם

ובלבד שלא יגבה סכום העולה על 25,000 צור שלום"קרית ים
שקלים חדשים בעד מכירת חלקות קבר 

בבית העלמין לרוכש בחיים או בעבור נפטר"

כ"א בתמוז התשע"ב )11 ביולי 2012(
)חמ 3-3050(  

                                                                                                יעקב מרגי

                                                                                                            השר לשירותי דת
__________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"א, עמ' 523.

1  י"פ התשס"ג, עמ' 868.

מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת 
כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21997, אני ממנה ועדת אתיקה3 כמפורט להלן, שבהרכבה חברים וממלאי מקום 

קבועים כמפורט בטורים א' עד ד':

__________
1   ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

2   ק"ת התשנ"ז, עמ' 80; התשס"ד, עמ' 837.

3   י"פ התשס"ח, עמ' 4230.

ד'ג'            ב'א'
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       יושבי ראש
ברשימת שר המשפטים

  רופאים מומחים
  )שם ― ומומחיות(

פסיכולוגים ועובדים 
נציגי ציבור ואנשי דתסוציאלים

מרכז רפואי הלל יפה

עורך הדין שלמה נשר, 
ת"ז 878124, וממלא 

מקומו עורך הדין ברוך 
אברהמי, ת"ז 005024147

ד"ר עדי קרמר-קליין, ת"ז 
13033311 - רפואת ילדים, 

וממלאת מקומה ד"ר מיכאל 
פלדמן, ת"ז 017406125 - 

נאונטולוגיה

גליה בן ארי, ת"ז 014197040 
- עובדת סוציאלית, וממלאת 

מקומה אלינה פישנזון, ת"ז 
31165520 - עובדת סוציאלית

גלוריה רוט, ת"ז 68750165, 
וממלא מקומה עמי ארגוב, ת"ז 

03230075

ד"ר אשקר גלאל, ת"ז 53828240 
- רפואה פנימית ורפואה דחופה, 

וממלא מקומו ד"ר יעקב ירחובסקי, 
ת"ז 005128036 - רפואה פנימית

תוקף המינוי לארבע שנים.

ז' בתמוז התשע"ב )27 ביוני 2012(
)חמ 2753―3( 

                                                                              רוני גמזו
המנהל הכללי של משרד הבריאות     

הודעה על בחינות
לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות )בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות(, 

התשנ"ז-1997

)בקשה לרישיון,  ובניהול תיקי השקעות  5)ב( לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות  בהתאם לתקנה 
בחינות, התמחות ואגרות(, התשנ"ז-11997, אנו מודיעים בזה כי רשות ניירות ערך תקיים בחינות בתל אביב, במועדים כלהלן:

השעההתאריךשם הבחינה

ט"ז בחשוון התשע"גכלכלה
)1 בנובמבר 2012( 

16.30

כ' בחשוון התשע"גחשבונאות
)5 בנובמבר 2012( 

16.30

כ"ג בחשוון התשע"גסטטיסטיקה ומימון
)8 בנובמבר 2012( 

16.30

אתיקה מקצועית*

דיני ניירות ערך ואתיקה

מקצועית

כ"ז בחשוון התשע"ג
)12 בנובמבר 2012( 

16.30

כ"ו בכסלו התשע"גמקצועית א'**
)10 בדצמבר 2012( 

11.00

כ"ט בכסלו התשע"גמקצועית ב'**
)13 בדצמבר 2012( 

11.00

*      הבחינה באתיקה מקצועית מיועדת רק למועמדים אשר אושר להם פטור מחלק הבחינה בדיני ניירות ערך.

**     אין אפשרות לגשת לבחינות המקצועיות בלא מעבר בחינות היסוד באותו מחזור בחינות.

הרשמה לבחינות:

-   ההרשמה תיעשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות שכתובתו: www.isa.gov.il, החל ביום י"ג באב התשע"ב )1 באוגוסט 2012(, 
ולא יאוחר מיום כ"ה בתשרי התשע"ג )11 באוקטובר 2012(, מועד סגירת ההרשמה לבחינות האמורות.

את טופסי ההרשמה ניתן למצוא בכותרת "טפסים" )"טפסים למילוי ו/או תשלום דרך האינטרנט על ידי יחידים בנושא ייעוץ    -
השקעות, משווקי השקעות וניהול תיקי השקעות"(.

__________
1   ק"ת התשנ"ז, עמ' 352; התשס"ו, עמ' 302.

יש למלא את טופסי ההרשמה ולשלם את אגרת הבחינה באמצעות כרטיס אשראי.  -
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נרשמים שפרטיהם כבר רשומים ברשות ויש בידם הקוד האישי, יוכלו לוודא את הרשמתם באתר האינטרנט יום לאחר שנרשמו.  -

נרשמים חדשים, לאחר ההרשמה הראשונית באתר האינטרנט )מילוי טופס פ10 - טופס פרטים אישיים(, יקבלו את הקוד   -
האישי באמצעות כתובת הדואר/דוא"ל/sms, ואז יוכלו לוודא באתר אם הרשמתם נקלטה.

זימונים לבחינות יישלחו עד כשבוע לפני מועד הבחינה; נוסף על כך רשימת הנבחנים וחלוקתם לכיתות תתפרסם באתר   -
הרשות )נבחן שלא קיבל זימון אך מופיע ברשימת הנבחנים יוכל לגשת לבחינה גם בלא הזימון(.

לא ניתן להירשם לאחר מועד סגירת ההרשמה.  -

ביטול הרשמה לבחינות:

המבטלים את הרשמתם לבחינה לא יקבלו החזר של אגרת הבחינה.  -

אפשר לדחות את ההרשמה לבחינה למועד עתידי באמצעות טופס פ016 "בקשה לדחיית מועד הרשמה לבחינה" וזאת לא יאוחר   -
משבוע ימים לפני מועד כל בחינה.

אפשר לוודא את ביצוע דחיית הבחינה ב"מידע האישי" באתר.  -

מקום הבחינות: הגימנסיה העברית הרצליה, רח' ז'בוטינסקי 106, תל אביב; תיכון עירוני ד', רח' ויצמן 74, תל אביב.

י"א בתמוז התשע"ב )1 ביולי 2012(

)חמ 2766—3( 
עודד שפירר    

המזכיר הכללי    
                    רשות ניירות ערך

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט
לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-2002, וצו פיקוח על מחירי מצרכים 

ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)ד( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-12002, 
וסעיף 2 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-21992, אני מודיע כי 

החל ביום י"א בתמוז התשע"ב )1 ביולי 2012(, המחירים המרביים של מוצרי נפט הם כמפורט להלן:

חלק א': מחיר מרבי לבנזין בתחנות תדלוק בשקלים חדשים

המוצר
בנזין 95 אוקטן 

נטול עופרת

7.27א. מחיר לליטר בתחנה )כולל 16% מע"מ(

6.27ב. מחיר לליטר בתחנה באילת

תוספת בעד שירות מלא:

 בכל הארץ )כולל מע"מ( 0.16 שקלים חדשים לליטר.
 באילת )לא כולל מע"מ( 0.14 שקלים חדשים לליטר.

חלק ב': מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק )אינם כוללים בלו(

טור א'
מוצר נפט

טור ב'
מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית

2,195.59מזוט כבד 4000 3.5%

2,418.76זפת 80/100

2,338.94זפת ה.ב.

ח' בתמוז התשע"ב )28 ביוני 2012(
)חמ 3-2152(  

חן בר יוסף  
מנהל מינהל הדלק  

__________
1 ק"ת התשס"ב, עמ' 909; התשס"ז, עמ' 737.

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

 הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות
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המחוזיות ולהשגות הציבור
תמ"א 10/ ג/ 5 - תחנת מיתוג ירקון ורצועות לקווי חשמל במתח 400 ק"ו ממנה ואליה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

 ,)2012 במרס   6( התשע"ב  באדר  י"ב  מיום   ,543 מס'  בישיבתה  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
החליטה על העברת תמ"א 10/ ג/ 5 - תחנת מיתוג ירקון ורצועות לקווי חשמל במתח 400 ק"ו ממנה ואליה )להלן - התכנית(, 

להערות הוועדות המחוזיות לפי סעיף 52 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ולהשגות הציבור.

מטרת התכנית: ייעוד קרקע לתחנת מיתוג ולמסדרון תשתיות עילי לקווי חשמל ראשיים.

תיאור המקום: תחנת המיתוג - בתוך אתר תחמ"ש ירקון, באזור התעשייה רמת החייל צמוד לקרית עתידים בתל אביב; רצועת 
מעבר לקווים - בין אזור תחמ"ג פתח תקוה לבין אתר תחמ"ש ירקון.

מרחב תכנון  מקומי: תל אביב, פתח תקוה, בני ברק.

רשות מקומית: תל אביב, פתח תקוה, בני ברק.

גושים וחלקות בתחום התכנית: 

                      חלקות בחלקןחלק / כל הגושסוג גושגוש

13, 21חלק מהגושמוסדר6343

2, 3, 6, 7, 22, 25חלק מהגושמוסדר6344

13, 15, 18, 19, 20, 23חלק מהגושמוסדר6345

30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 43חלק מהגושמוסדר6569

1, 2, 3חלק מהגושמוסדר6570

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11חלק מהגושמוסדר6571

1חלק מהגושמוסדר6576

20-10, 36, 37, 38, 49, 50, 61, 63, 65, 68, 86, 105, 106חלק מהגושמוסדר6639

14-7, 27, 29חלק מהגושמוסדר6640

הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

מקום הצגת התכנית: התכנית האמורה, נמצאת במשרדי מזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, משרד הפנים, 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' 04-8633451/2.

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' 03-7632603.

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

מחוז הדרום, רח' התקוה 4, קריית הממשלה, באר שבע, טל' 08-6263791.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובתיאום מראש.

)תקליטור( של מסמכי התכנית במרכז המידע הגאוגרפי - תכנוני של משרד  ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב 
http:// הפנים. מידע נוסף ניתן לקבל בטל' 03-9298115 )בימים א' - ה' בשעות 9:00 - 16:00( ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

.www.moin.gov.il/planinfo

כל מעוניין בקרקע, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו 
לתכנית בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות למזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, משרד הפנים, ת"ד 6158, 
ירושלים 91061. הפנייה למועצה הארצית תהיה בכתב, בשלושה העתקים ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

כ"ג בסיוון התשע"ב )13 ביוני 2012(
)חמ 3-697(  

עמרם קלעג'י  
יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה  

__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
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לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-11986, אני מודיע כי 
בתי משפט השלום: קרית שמונה, מסעדה, קצרין, צפת, טבריה, נצרת, עפולה, בית שאן, נהריה, עכו, קריות, חיפה, חדרה, נתניה, 
כפר סבא, הרצליה, תל אביב, פתח תקוה, ראשון לציון, רמלה, רחובות, ירושלים, בית שמש, אשדוד, אשקלון, קרית גת, באר שבע, 

דימונה ואילת מבקשים לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:

       זמני החומר                   פירוט התעודות השגרתיות )תקנות(מס' הפריט בתוספת

 תובענות כספיות, שבהן ניתן פסק דין בהעדר הגנה או בהעדר3.ב)6(
רשות להתגונן

 מיום כ"ג בטבת התשס"ח
 )1 בינואר 2008(

 עד יום כ"ז בסיוון התשס"ח
)30 ביוני 2008(

 מיום כ"ג בטבת התשס"חתובענות כספיות שנמחקו3.ב)7(
 )1 בינואר 2008(

עד יום כ"ז בסיוון התשס"ח
)30 ביוני 2008(

 מיום כ"ג בטבת התשס"חתיקי תביעות קטנות4.)1(
 )1 בינואר 2008(

 עד יום כ"ז בסיוון התשס"ח
)30 ביוני 2008(

מס' ההודעה בגנזך המדינה הוא 531/2012.

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים.

כ' בסיוון התשע"ב )10 ביוני 2012(
יעקב לזוביק )חמ 3-82-ה1(  
גנז המדינה   

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-11986, אני מודיע כי 
בתי משפט השלום: קרית שמונה, מסעדה, קצרין, צפת, טבריה, נצרת, עפולה, בית שאן, נהריה, עכו, קריות, חיפה, חדרה, נתניה, 
כפר סבא, הרצליה, תל אביב, פתח תקוה, ראשון לציון, רמלה, רחובות, ירושלים, בית שמש, אשדוד, אשקלון, קרית גת, באר שבע, 

דימונה ואילת מבקשים לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:

       זמני החומר                   פירוט התעודות השגרתיות )תקנות(מס' הפריט בתוספת

 תובענות כספיות, שבהן ניתן פסק דין בהעדר הגנה או בהעדר3.ב)6(
רשות להתגונן

 מיום ה' בטבת התשס"ט
 )1 בינואר 2008(

  עד יום ח' בתמוז התשס"ט
)30 ביוני 2009(

 מיום ה' בטבת התשס"טתובענות כספיות שנמחקו3.ב)7(
 )1 בינואר 2009(

 עד יום ח' בתמוז התשס"ט
)30 ביוני 2009(

 מיום ה' בטבת התשס"חתיקי תביעות קטנות4.)1(
 )1 בינואר 2009(

 עד יום ח' בתמוז התשס"ט
)30 ביוני 2009(

מס' ההודעה בגנזך המדינה הוא 530/2012.

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים.

כ' בסיוון התשע"ב )10 ביוני 2012(
יעקב לזוביק )חמ 3-82-ה1(  
גנז המדינה   __________

1  ק"ת התשמ"ו, עמ' 1342.

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
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לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-11986, אני מודיע כי 
בתי הדין האזוריים לעבודה בנצרת, חיפה, תל אביב, ירושלים ובאר שבע מבקשים לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:

       זמני החומר                   פירוט התעודות השגרתיות )תקנות(מס' הפריט בתוספת

 מיום ה' בטבת התשס"טתיקי תביעה בסכסוך יחיד אשר נמחקו או הגיעו לפשרה )3(7.)5(
 )1 בינואר 2009(

 עד יום ח' בתמוז התשס"ט
)30 ביוני 2009(

 מיום ה' בטבת התשס"טדיון מהיר בסכסוך היחיד7.)6(
 )1 בינואר 2009(

עד יום ח' בתמוז התשס"ט
)30 ביוני 2009(

 מיום ה' בטבת התשס"טתיק בעניין הבטחת הכנסה7.)10(
 )1 בינואר 2009(

עד יום ח' בתמוז התשס"ט
)30 ביוני 2009(

 מיום ה' בטבת התשס"טתיק בעניין ביטוח אבטלה7.)14(
)1 בינואר 2009(

עד יום ח' בתמוז התשס"ט
)30 ביוני 2009(

תיק בקשה לרשות ערעור או להארכת מועדו למעט בקשה לרשות 7.)16(
ערעור שנדונה כערעור

 מיום ה' בטבת התשס"ט
 )1 בינואר 2009(

עד יום ח' בתמוז התשס"ט
)30 ביוני 2009(

 מיום ה' בטבת התשס"טערעור שירות תעסוקה7.)17(
 )1 בינואר 2009(

עד יום ח' בתמוז התשס"ט
)30 ביוני 2009(

 מיום ה' בטבת התשס"טסעד זמני7.)18(
 )1 בינואר 2009(

עד יום ח' בתמוז התשס"ט
)30 ביוני 2009(

 מיום ה' בטבת התשס"טהלנת שכר בסמכות רשם )דיון מהיר(7.)19(
 )1 בינואר 2009(

עד יום ח' בתמוז התשס"ט
)30 ביוני 2009(

 מיום ה' בטבת התשס"טתיק דמי טיפול ארגוני7.)20(
 )1 בינואר 2009(

עד יום ח' בתמוז התשס"ט
)30 ביוני 2009(

מס' ההודעה בגנזך המדינה הוא 529/2012.

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים.

כ' בסיוון התשע"ב )10 ביוני 2012(
יעקב לזוביק )חמ 3-82-ה1(  
גנז המדינה   

__________
1  ק"ת התשמ"ו, עמ' 1342.

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986
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בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-11986, אני מודיע כי 
בית הדין הרבני האזורי באשדוד מבקש לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:

       זמני החומר                   פירוט התעודות השגרתיות )תקנות(מס' הפריט בתוספת

 עד יום ד' בטבת התשס"טהצהרת בת מטעמי דת ומצפון לקבלת פטור מצה"ל8)19(
)31 בדצמבר 2008(

עד יום כ"ט בכסלו התשס"וצו עיכוב יציאה וביטולו8)20(
)30 בדצמבר 2005(

עד יום ה' בטבת התשס"אצו עיקול וביטולו8)21(
)31 בדצמבר 2000(

עד יום ה' בטבת התשס"אצווים שונים8)22(
)31 בדצמבר 2000(

מס' ההודעה בגנזך המדינה הוא 532/2012.

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים.

כ' בסיוון התשע"ב )10 ביוני 2012(
יעקב לזוביק )חמ 3-82-ה1(  
גנז המדינה   

__________
1  ק"ת התשמ"ו, עמ' 1342.

הודעה על הסמכה בסמכויות המנהל
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

כ' בתמוז  ביום  )להלן - החוק(, הסמכתי  לחוק הטיס, התשע"א-12011  169)א(  לפי סעיף  כי בתוקף סמכותי  אני מודיע   
התשע"ב )10 ביולי 2012(, את עובדי רשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים )להלן 

- הרשות( המפורטים להלן, בסמכויותי לעניין סעיף 79 לחוק:

                          תפקידמס' זהות     השם

מנהל תחום )שדות תעופה ומנחתים(025276148אבנר שילו

מפקח )מובילים אוויריים(000862011אברהם תירוש                  

מנהל תחום )רישוי עובדי טיס(312021587אדוארד שטיין                  

מרכז בכיר )מפקח כשירות טיסה(320589302 אולג מולין                    

מנהל תחום )תעופה כללית(028665206              אורי ליפשיץ

 מפקח )מובילים אוויריים(022575989אורן רימוק

מנהל תחום )אישור טיסות(024233025אייל גולן

מרכז בכיר )מפקח כשירות טיסה(004990545אפרים זילברשטין               

מרכז בכיר )מפקח כשירות טיסה(065384588אריה בר זאב                    

מנהל מחלקת רישוי עובדי טיס055662456ארז פלס

מנהל תחום בכיר )מערכי כטב"מ אזרחיים(022935498בני דוידור

מנהל תחום )תקינת כשירות אווירית(027454073גבע שטרן

מנהל תחום )רישוי פקחי טיסה ותדריכנים(067219089              ג'וני שלזינגר

מרכז בכיר )תעופה ספורטיבית(001453588גלעד אושרובסקי

מרכז בכיר )מפקח כשירות טיסה(001578343דוד גרוס

__________
1  ס"ח התשע"א, עמ' 830.
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                          תפקידמס' זהות     השם

מרכז בכיר )מפקח כשירות טיסה(050190347זאב גאליס

מנהל תחום )תעופה כללית(027304005              זיו רייש

מרכז בכיר )מפקח כשירות טיסה(067320085יוסף קליין

מנהל תחום בכיר )תשתיות קרקעיות(069187391יוסף שפיצר

מרכז בכיר )מפקח כשירות טיסה(007086507יורם שילוח           

מפקח )מובילים אוויריים(009339945יצחק ניר

מרכז בכיר )רישוי טכנאי בדק כלי טיס(028047769ליאור מילשטיין

מנהל אגף בכיר )מבצעים(077274553מיכאל אברהמי

מפקח ראשי )מובילים אוויריים(003883808              מיכאל גיל 

מפקח )מובילים אוויריים(050968734מרדכי שטופר          

מנהל תחום )רישוי עובדי טיס(058045691עמיר שלום

מנהל אגף בכיר )כשירות אווירית(303729479פוול גרנדל

מרכז בכיר )מפקח כשירות טיסה(057212813רון חובב

מנהל תחום )תעופה ספורטיבית(007243587רן בג

מנהל תחום )תעופה כללית(029711496רן קליין

מרכז בכיר )מפקח כשירות טיסה(043843135רפאל כהן

מנהל תחום )תעופה כללית(09407073שאול נצר

מפקח )מובילים אוויריים(025584541שי גיל

מנהל תחום )מערכי כטב"מ אזרחיים(051711927שמואל ויזל

מפקח )מובילים אוויריים(008097271שמשון הררי
 

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך הוא עובד הרשות.

גיורא רוםכ"א בתמוז התשע"ב )11 ביולי 2012(
מנהל רשות התעופה האזרחית)חמ 3-4274(     

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה 
)לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 1855, שהודעה בדבר   .1
ולבנייה תל–אביב- ולתכנון  867, מוסרת בזה הוועדה המקומית  2403, התשל"ח, עמ'  אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן הפקודה(, כי הקרקע 

המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של  דרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים   .2
מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור,   .3
התשכ"ד-1964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין 
זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים 

להוכחת זכותו בקרקע.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -   .4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, לפי הפירוט הזה:  
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שטח ההפקעה במ"רשטח רשום במ"ר          חלקה             גוש

14737066 )בעבר חלקה 74(7092 )בעבר גוש 6903(

14540270 )בעבר חלקה 75(7092 )בעבר גוש 6903(

14439451 )בעבר חלקה 597(7092 )בעבר גוש 6903(

14239951 )בעבר חלקה 68(7092 )בעבר גוש 6903(

14140052 )בעבר חלקה 67(7092 )בעבר גוש 6903(

14039853 )בעבר חלקה 66(7092 )בעבר גוש 6903(

13740254 )בעבר חלקה 65(7092 )בעבר גוש 6903(

13640049 )בעבר חלקה 63(7092 )בעבר גוש 6903(

13440452 )בעבר חלקה 62(7092 )בעבר גוש 6903(

13335052 )בעבר חלקה 61(7092 )בעבר גוש 6903(

129703136 )בעבר חלקה 60(7092 )בעבר גוש 6903(

128406157 )בעבר חלקה 59(7092 )בעבר גוש 6903(

709110540121

709110639832

709110739929

709110839330

709110938728

709111139957

709111239142

709115640552

709115740654

709115839756

709115939357

709116040661

709116141456

709116640273

69066139757

69066240753

69066440255

690610840069

690610939168

690611039971

690611139673

690612836065

69057464691

69057334847

69057234350

69057069575
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שטח ההפקעה במ"רשטח רשום במ"ר          חלקה             גוש

69056931199

6911153702106

691114439656

691114342056

691112539433

691112439956

691112340256

691112240348

691110840451

691110739650

691110640651

691110539350

691110437648

69112341627

69112241745

69112137948

69112041851

69111939356

69111835123

69111736820

69111635025

69111534624

69111434820

6911136917

11640545 )בעבר חלקה 54(6907 )בעבר גוש 6908(

11539456 )בעבר חלקה 53(6907 )בעבר גוש 6908(

10937543 )בעבר חלקה 52(6907 )בעבר גוש 6908(

10837645 )בעבר חלקה 51(6907 )בעבר גוש 6908(

10637745 )בעבר חלקה 50(6907 )בעבר גוש 6908(

10537246 )בעבר חלקה 49(6907 )בעבר גוש 6908(

10439648 )בעבר חלקה 48(6907 )בעבר גוש 6908(

10338181 )בעבר חלקה 47(6907 )בעבר גוש 6908(

10238873 )בעבר חלקה 43(6907 )בעבר גוש 6908(

10138469 )בעבר חלקה 42(6907 )בעבר גוש 6908(

10039171 )בעבר חלקה 88(6907 )בעבר גוש 6908(

6539952 )בעבר חלקה 87(6907 )בעבר גוש 6908(

6439658 )בעבר חלקה 40(6907 )בעבר גוש 6908(

6338156 )בעבר חלקה 6(6907 )בעבר גוש 6908(
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שטח ההפקעה במ"רשטח רשום במ"ר          חלקה             גוש

6242846 )בעבר חלקה 5(6907 )בעבר גוש 6908(

6140545 )בעבר חלקה 4(6907 )בעבר גוש 6908(

6040746 )בעבר חלקה 3(6907 )בעבר גוש 6908(

4827663 )בעבר חלקה 2(6907 )בעבר גוש 6908(

4736565 )בעבר חלקה 1(6907 )בעבר גוש 6908(

46391101 )בעבר חלקה 16(6907

4234585 )בעבר חלקה 63(6907

י"א בתמוז התשע"ב )1 ביולי 2012(
רון חולדאי )חמ 3-2(  

יושב ראש הוועדה המקומית   
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו   

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 14/118/03/3, שהודעה   .1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5691, התשס"ז, עמ' 3534, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה 
בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6419, 

התשע"ב, עמ' 4166, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית אשדוד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

ייעודשטח במ"רמגרש לפי תב"ע    חלק מחלקהגוש

דרך3731,147 )לשעבר ח"ח 32(2019

201829

שטח לבנייני ציבור3715463 )לשעבר ח"ח 32(2019

שצ"פ37963,096 )לשעבר ח"ח 32(2019

201829

שצ"פ201829142,292

חניה ציבורית37128,842 )לשעבר ח"ח 32(2019

201829

חניה ציבורית371111,610 )לשעבר ח"ח 32(2019

שטח למיתקנים הנדסיים3713749 )לשעבר ח"ח 32(2019

כ"א בתמוז התשע"ב )11 ביולי 2012(
)חמ 3-4(

            יחיאל לסרי
               יושב ראש הוועדה המקומית

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

רוי ולימור רגב בע"מ
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)ח"פ 51-359481-2(

)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 12.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוי רגב, ת"ז 013511068, 

מרח' איתן 12, ניר צבי, 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.

 ,15.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, 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.

                                    רוי רגב, מפרק

מ ב ס )מאצ' ביו סיסטמס( בע"מ
)ח"פ 51-367206-3(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי הילדסהיימר, ת"ז 

027477157, מרח' מצפה כרמים 3, כוכב השחר, 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.

 ,15.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, 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.

                                    רועי הילדסהיימר, מפרק

ממסאן וורלדווייד )יל( בע"מ
)ח"פ 51-438978-2(

)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 8.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא לוי, מרח' מוטה 

גור 7, פתח תקוה, טל' 03-7443433, 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 8.11.2012, 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.

                                    גיא לוי, עו"ד, מפרק

אורנה לודמיר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-290568-8(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338 לפקודת  בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א(  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לימור גבריאל, מרח' 

ויצמן 24, בית דנאי, כפר סבא, טל' 09-7488919, 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 11.11.2012, בשעה 
10.00, 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.

                                    לימור גבריאל, עו"ד, מפרקת

מוטי שאשא מוסך כיווני פרונט ישראל
)ח"פ 51-377309-3(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק, ת"ד 5805, 

הרצליה, 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.

 ,11.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  אביב,  תל   ,4 ברקוביץ'  רח'  המפרק,  במשרדי   ,14.00 בשעה 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

                                    טל מייק, עו"ד, מפרק

ג'ויקום בע"מ
)ח"פ 51-332648-8(

)בפירוק מרצון(
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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 16.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תומר שזר, מרח' 

הסדנא 7, אזור תעשייה רעננה, טל' 09-7480840, 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 19.11.2012, 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 שזר, עו"ד, מפרק

יגל י.ל. ייזום והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-447622-5(

)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 10.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  לבון,  חן  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

עמנואל הרומי 19, תל אביב, טל' 03-5237979, 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.

 ,22.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    חן לבון, רו"ח, מפרק

מילכה - הוצאה לאור בע"מ
)ח"פ 51-068385-7(

)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 15.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
בן–ארי, מרח'  ולמנות את מילכה  חוקי לפרק את החברה מרצון 
למפרקת   ,03-6410417 טל'  אביב,  תל  ג',  אביב  רמת   ,14 רקאנטי 

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 22.11.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,18.00
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מילכה בן–ארי, מפרקת

א.ד.מ.י. יבוא בע"מ
)ח"פ 51-382887-1(

אי.די.די. סחר יבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-398757-8(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של החברות 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.7.2012, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק 
את החברות מרצון ולמנות את אייל מנדלוביץ, ת"ז 027474998, מרח' 

דב פרומר 13, קרית שמואל, חיפה, למפרק החברות.

את  יגיש  הנ"ל  החברות  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.

 ,15.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברות  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.

                                    אייל מנדלוביץ, מפרק

אפיקי העתיד בע"מ
)ח"פ 51-370293-6(

)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 
החלטה  התקבלה   ,16.7.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רז גמליאל, ת"ז 

060464039, משד' האמירים 41, קציר, 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.

 ,15.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, 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.

                                    רז גמליאל, מפרק

איי. ג'י. ליינס בע"מ
)ח"פ 51-432851-7(
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)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 15.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
גינזבורג,  אריק  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

מרח' התע"ש 3, רמת גן 52512, טל' 03-7361280, 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.

 ,16.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    אריק גינזבורג, עו"ד, מפרק

שיטה - יעוץ וטיפול במיסוי עירוני בע"מ
)ח"פ 51-413284-4(

)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 15.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חיים פינץ, מרח'  

מנחם בגין 7, רמת גן, טל' 03-6777899, 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.

 ,16.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    חיים פינץ, עו"ד, מפרק

י. לוי אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-396340-5(

)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 3.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב ליאור לוי, מרח' 

בית ישראל 31, עמנואל, 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.

 ,3.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.00, 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.

                                    יעקב ליאור לוי, מפרק

נטע גרינרג'י בע"מ
)ח"פ 51-427812-6(

)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 26.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
ממושב  וינרוט,  נטע  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

גיאה 91, טל' 08-6726196, 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.

 ,5.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד שלום קרמר, רח' אליאש 16א, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    נטע וינרוט, מפרקת

זוננשיין ברדרס בע"מ
)ח"פ 51-277302-9(

)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   ,11.7.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
אלעזר  ד"ר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
 זוננשיין, מבניין 7A, פארק תעשייה, ת"ד 3030, עומר 84965, טל' 

08-6466880, 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.

 ,11.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    ד"ר אלעזר זוננשיין, מפרק

יורם אלמגור בע"מ
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)ח"פ 51-091568-9(

)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   ,13.7.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
יורם אלמגור,  ולמנות את  במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
מרח' שארית הפליטה 32, חיפה 34987, טל' 04-8341767, 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.

 ,25.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 18.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    יורם אלמגור, מפרק

ט.ע. דור שיווק וסחר בע"מ
)ח"פ 51-323906-1(

)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 9.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
אצל  אברז'ל,  יהודה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 08-9477080, 

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.

 ,9.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  פריד,  רונן  עו"ד  אצל   ,12.00 בשעה 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    יהודה אברז'ל, מפרק

יאיר פרטוק בע"מ
)ח"פ 51-323101-9(

)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 10.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
ולמנות את עו"ד שלומי פרידמן,  חוקי לפרק את החברה מרצון 

פקס'   ,09-8611118 טל'  סבא,  כפר   ,16/1 טשרניחובסקי  מרח' 
03-6959295, 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.

 ,10.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.30, במשרדי המפרק, בכתובת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    שלומי פרידמן, עו"ד, מפרק

זאב זינגר בע"מ
)ח"פ 51-317431-8(

)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 10.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
ולמנות את עו"ד שלומי פרידמן,  חוקי לפרק את החברה מרצון 
פקס'   ,09-8611118 טל'  סבא,  כפר   ,16/1 טשרניחובסקי  מרח' 

03-6959295, 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.

 ,10.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.30, במשרדי המפרק, בכתובת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    שלומי פרידמן, עו"ד, מפרק

פנחס פרטוק בע"מ
)ח"פ 51-317451-6(

)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 10.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
ולמנות את עו"ד שלומי פרידמן,  חוקי לפרק את החברה מרצון 
פקס'   ,09-8611118 טל'  סבא,  כפר   ,16/1 טשרניחובסקי  מרח' 

03-6959295, 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.

 ,10.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 11.30, במשרדי המפרק, בכתובת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    שלומי פרידמן, עו"ד, מפרק

טלקוויז בע"מ
)ח"פ 51-365655-3(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
ויצמן,  יצחק  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
מרח' מורדי הגטאות 8, רחובות 76464, טל' 052-6805044, 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.

 ,14.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, 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.

                                    יצחק ויצמן, עו"ד, מפרק

דוד רשף בע"מ
)ח"פ 51-064036-0(

)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 14.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד, רו"ח עלאא עוייד, 

מרח' ראשי, ת"ד 1041, כפר אעבלין 30012, 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.

 ,14.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 14.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    עלאא עוייד, עו"ד, רו"ח, מפרק

אדריאנה פרננדז ישראל בע"מ
)ח"פ 51-425934-0(

)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 15.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
בוהארון, מרח'  ולמנות את משה  לפרק את החברה מרצון  חוקי 

בארי 43, נתניה, נייד 050-7410444, 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.

 ,16.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל חברת בראון מוזס בע"מ, רח' שיינקין 13, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    משה בוהארון, מפרק

כרמל אור אוטוטרוניקה בע"מ
)ח"פ 51-421500-3(

)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   ,7.7.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את והבי פואד, ת"ז 

050105162, מת"ד 90, דלית אל כרמל 30056, 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.

 ,31.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 19.00, במשרדי החברה, שכונת ואדי אלהש, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    והבי פואד, מפרק

ג'סאן חברה להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-076557-1(

)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 
החלטה  התקבלה   ,20.12.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ד"ר רפעאת 

עזאם, מרח' 6050/6, ת"ד 2062, נצרת 16000, 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.

 ,15.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    ד"ר רפעאת עזאם, עו"ד, מפרק

קוליל ביוטק בע"מ
)ח"פ 51-456233-9(

)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 10.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  גולדלסט,  אריה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

054872866, מרח' מכבי 7, נס ציונה 74046, 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.

 ,11.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,44864 יאיר  כוכב   ,90 אגוז  רח'  החברה,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    אריה גולדלסט, מפרק

טלמור-משאבי אנוש בע"מ
)ח"פ 51-259456-5(

)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 5.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עירית טלמור, מרח' סולד 

48, רמת השרון, טל' 03-5404836, 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.

 ,13.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,19.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    עירית טלמור, מפרקת

גלידת ויטמן 1979 בע"מ
)ח"פ 51-080346-3(

)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   ,18.6.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם אביגד, ת"ז 

27920974, 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.

 ,15.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי גלידת שטראוס, רח' הגלבוע 3, קרית שדה 
התעופה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יורם אביגד, מפרק

פריוויב יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-363736-3(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אביב כרמי, ממרכז 
 ,03-6097796 טל'  אביב,  תל   ,35 קומה  העגול,  הבניין   ,1 עזריאלי 

פקס' 03-6070830, 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.

 ,15.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    אביב כרמי, עו"ד, מפרק

דולב אוטומטים בע"מ
)ח"פ 51-392457-1(

)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 16.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
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חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום קלבנסקי, מרח' לוי 
אשכול 23, פתח תקוה, טל' 03-9232308, 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.

 ,16.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.

                                    שלום קלבנסקי, מפרק

יו טל מי בע"מ
)ח"פ 51-418848-1(

)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 18.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  יבלונקה,  עידו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

053058285, 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.

 ,29.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
גבעתיים 53300,  רח' המפנה 20,  בשעה 11.00, במשרדי החברה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    עידו יבלונקה, מפרק

ימסק בע"מ
)ח"פ 51-371568-0(

)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 17.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אדר אלוני-חנן, 
 ,09-8663310 טל'   ,40200 ויתקין  כפר   ,423 ת"ד  המחלבה,  מרח' 

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.

 ,30.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 

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

                                    אדר אלוני-חנן, עו"ד, מפרקת

טימרן סוכנות לביגוד בע"מ
)ח"פ 51-282950-8(

)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 26.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומי פרידמן, מרח' 

טשרניחובסקי 16/01, כפר סבא, 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.

שלומי פרידמן, עו"ד, מפרק

זברה מחסני אפנה - רחובות בע"מ
)ח"פ 51-338297-8(

)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 26.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומי פרידמן, מרח' 

טשרניחובסקי 16/01, כפר סבא, 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.

שלומי פרידמן, עו"ד, מפרק

זברה מחסני אפנה - אשדוד בע"מ
)ח"פ 51-317448-2(

)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 26.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומי פרידמן, מרח' 

טשרניחובסקי 16/01, כפר סבא, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שלומי פרידמן, עו"ד, מפרק

זברה מחסני אפנה - באר שבע בע"מ
)ח"פ 51-317420-1(

)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 26.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומי פרידמן, מרח' 

טשרניחובסקי 16/01, כפר סבא, 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.

שלומי פרידמן, עו"ד, מפרק

זברה מחסני אפנה - ראשל"צ בע"מ
)ח"פ 51-320951-0(

)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 26.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומי פרידמן, מרח' 

טשרניחובסקי 16/01, כפר סבא, 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.

שלומי פרידמן, עו"ד, מפרק

זברה מחסני אפנה - אשקלון בע"מ
)ח"פ 51-317441-7(

)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 26.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומי פרידמן, מרח' 

טשרניחובסקי 16/01, כפר סבא, 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.

שלומי פרידמן, עו"ד, מפרק

מרקעי שיא - שילוט חוצות בע"מ
)ח"פ 51-294029-7(

)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 1.3.2010, התקבלה החלטה 
בית–און,  מאיה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
פקס'   ,03-6272021 טל'  אביב,  תל   ,15 מסלויטא  האחים   מרח' 

03-6272019, 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.

מאיה בית–און, עו"ד, מפרקת

סופר טרוניקס בע"מ
)ח"פ 51-162564-2(

)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 8.5.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  סגל,  בנימין  ישראל  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 
למפרק   ,03-5567458 טל'  אזור,   ,3 המצודה  מרח'   ,050359900

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.

ישראל בנימין סגל, מפרק

מימורי מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-338513-8(

)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 20.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני שירחן, מרח' חנקין 56, 

חולון, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען רו"ח שמואל רוסק, רח' סמולנסקין 4, תל אביב.

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

בני שירחן, מפרק

אי. פי. אם פולק בע"מ
)ח"פ 51-346558-3(

)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 21.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר פולק, מרח' האודם 

10, הוד השרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען רו"ח יוסף שמעוני, רח' בדנר 5, רמת גן.

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

אליעזר פולק, מפרק

ד"ר בר אור - שירותי רפואה בע"מ
)ח"פ 51-339208-4(

)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 1.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר יצחק רוברטו בר–אור, 

מרח' מנוחה ונחלה 18, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ד"ר יצחק רוברטו בר–אור, מפרק

י. מור יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-371937-7(

)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 3.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב מור, מרח' קרן היסוד 

22, רעננה 43305, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 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 מור, מפרק

י.מ ברמן בע"מ
)ח"פ 51-111638-6(

)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 8.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מריו ברמן, מרח' יערה 8, 

רעננה, 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.

מריו ברמן, מפרק

ד.ד. אימפקס בע"מ
)ח"פ 51-229086-7(

)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 9.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן טולידאנו, מרח' יעקב 

דורי 45/6, נתניה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, למען המפרקת הנ"ל.

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

קרן טולידאנו, מפרקת

מכביס אשכנזי בע"מ
)ח"פ 51-208938-4(

)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 9.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל אשכנזי, מרח' עמק 

דותן 52, מודיעין, 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.

ישראל אשכנזי, מפרק

סהרה ביגוד ייחודי בע"מ
)ח"פ 51-394620-2(

)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 9.7.2012, התקבלה החלטה 
טל  ממושב  צוברי,  אסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שחר, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אסף צוברי, מפרק

שרעבי שילה ושות' חברה לבנין בע"מ
)ח"פ 51-071619-4(

)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 9.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שילה שרעבי, מרח' יגאל 

יחיא 12, רחובות, 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.

שילה שרעבי, מפרק

מכביס א.י. בע"מ
)ח"פ 51-226475-5(

)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 9.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל אשכנזי, מרח' עמק 

דותן 52, מודיעין, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישראל אשכנזי, מפרק

גילגמש הפקות בע"מ
)ח"פ 51-182252-0(

)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 9.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מעין מילוא, מרח' שלום 

עליכם 18, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מעין מילוא, מפרקת

אבי ים שירותי ניהול נכסים בע"מ
)ח"פ 51-403216-8(

)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 9.7.2012, התקבלה החלטה 
האילנות  מרח'  ים,  אבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

112, צורן, 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 ים, מפרק

ו.ר. כנרת והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-161153-5(

)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 10.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שירי ברימה-חשאי, 

מת"ד 103, יד חנה 42840, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שירי ברימה-חשאי, עו"ד, מפרקת

סוקאסה טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-463152-2(

)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 10.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל קנת, מ"ר 15745, 
למפרק   ,65202 אביב  תל   ,60 העם  אחד  מרח'   ,059240549 ת"ז 

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.

טל קנת, עו"ד, מפרק

טורבקס בע"מ
)ח"פ 51-354314-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנוך מילר, מרח' סביונים, 

כפר ידידיה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חנוך מילר, מפרק

גלובלמארק בע"מ
)ח"פ 51-372363-5(

)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 11.7.2012, התקבלה החלטה 
אשכנזי,  שלמה  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' נחלת יצחק 8, תל אביב 67448, טל' 03-5621832, 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.

שלמה אשכנזי, רו"ח, מפרק

אוסיף מגדלי בורכוב בע"מ
)ח"פ 51-384304-5(

)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 12.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הגר גורי, מרח' מנחם 

בגין 7, רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

הגר גורי, עו"ד, מפרקת

אר.אי.אס ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-356087-0(

)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 13.7.2012, התקבלה החלטה 
רועי רחמים, מרח'  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 

שלמה בן יוסף 30, 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.

רועי רחמים, עו"ד, מפרק

חב' לנהול סוקולוב סנטר בע"מ
)ח"פ 51-138297-0(

)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 15.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית אבן, מרח' בת יפתח 

14, 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.
רונית אבן, מפרקת

סילבר סטרים בע"מ
)ח"פ 51-316088-7(

)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 1.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יריב שי ישינובסקי, 
ת"ז 025441536, מרח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב, טל' 

03-6713412, 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.

יריב שי ישינובסקי, עו"ד, מפרק

כוכב חדש - יבוא ושווק מוצרים וצעצועים בע"מ
)ח"פ 51-351876-1(

)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 15.3.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  רואש,  אלי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המגינים 56, חיפה, 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.

אלי רואש, רו"ח, מפרק

א.ש. אורות קפה ומאפה בע"מ
)ח"פ 51-451065-0(

)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 30.5.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלמה אנטר, מרח' 

סוקולוב 26, 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.

שלמה אנטר, עו"ד, מפרק

קרוקס אמירים )1( בע"מ
)ח"פ 51-113582-4(

)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 1.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק קרמר, מרח' התנאים 

1/16, נוה אמירים, הרצליה 46447, 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.

יצחק קרמר, עו"ד, מפרק

פ.ל.א. - יועצים בע"מ
)ח"פ 51-324435-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהוד פרידמן, מרח' גרניט 

2א, 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.

אהוד פרידמן, מפרק

אב-גד הרכבות ואריזות בע"מ
)ח"פ 51-399961-5(

)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 14.6.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  עפר שטורך,  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

ילקוט הרועים 3, תל אביב 67449, 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.

עפר שטורך, עו"ד, מפרק

שג שג השקעות בע"מ
)ח"פ 51-252249-1(

)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 20.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר בוטנרו, ממשרד 
עו"ד תדמור ושות', רח' מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 5, המגדל 

המרובע, תל אביב 67021, 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.

ניר בוטנרו, עו"ד, מפרק

א.טלמור טכנולוגיות משולבות בע"מ
)ח"פ 51-213965-0(

)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 22.6.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  אזולאי,  מירי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

055131536, מרח' הרצל 8, חדרה, 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.

מירי אזולאי, רו"ח, מפרקת

גד זרעים בע"מ
)ח"פ 51-409688-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורטל לוי, מדרך בר 
יהודה 50, בית ג.ר.א.ס., ת"ד 444, נשר 36680, טל' 04-8218060, 

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.

אורטל לוי, עו"ד, מפרקת

במה כהלכה הפקות )1997( בע"מ
)ח"פ 51-242920-0(

)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 5.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמעון גרוס, מרח' בן 

גוריון 11, בני ברק, 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.

שמעון גרוס, עו"ד, מפרק

במה כהלכה גל פז )1996( בע"מ
)ח"פ 51-233005-1(

)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 5.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמעון גרוס, מרח' בן 

גוריון 11, בני ברק, 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.

שמעון גרוס, עו"ד, מפרק

במה כהלכה בע"מ
)ח"פ 51-242274-2(

)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 5.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמעון גרוס, מרח' בן 

גוריון 11, בני ברק, למפרק החברה.
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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.

שמעון גרוס, עו"ד, מפרק

ינאופטיק אופטיסיס בע"מ
)ח"פ 51-425443-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
6.7.2012, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה הלוי, ת"ז 

000936708, מרח' י"ל פינסקר 32, ראשון לציון, 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.

שלמה הלוי, מפרק

ארבוב יצחקוב יהלומים )1988( בע"מ
)ח"פ 51-126074-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.7.2012, התקבלה החלטה 
עמוס  ואת  ארבוב  דוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יצחקוב, מרח' ז'בוטינסקי 1, רמת גן, למפרקי החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

דוד ארבוב     עמוס יצחקוב 

                                           מ פ ר ק י ם

פליים יזמות בע"מ
)ח"פ 51-440700-6(

)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 8.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד סתר, מרח' חשון 7, 

דירה 4, מודיעין, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 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.

עודד סתר, מפרק

מיצד יזמות בע"מ
)ח"פ 51-426975-2(

)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 8.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צבי הדרי, מרח' קרן 

היסוד 27, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צבי הדרי, עו"ד, מפרק

אנליירס בע"מ
)ח"פ 51-332393-1(

)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 9.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את הלה גלבוע, מרח' המדע 7, 

הרצליה, 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.

הלה גלבוע, מפרקת

דורון עירן הפקות בע"מ
)ח"פ 51-100993-8(

)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 9.7.2012, התקבלה החלטה 
מיכאלי, מרח'  גבי  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

אנצ'ו סירני 40, גבעתיים 53241, 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.

גבי מיכאלי, עו"ד, מפרק

ביטוויין ישראל בע"מ
)ח"פ 51-385399-4(

)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 9.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלעד בר–און, מרח' הלני 

המלכה 6, 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.

אלעד בר–און, מפרק

דנה ואבי המר בע"מ
)ח"פ 51-455451-8(

)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 10.7.2012, התקבלה החלטה 
מקיבוץ  דקל,  בני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

גבעת ברנר, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 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 דקל, עו"ד, מפרק

פרקום-טק בע"מ
)ח"פ 51-258367-5(

)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 10.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חיים עשהאל, ת"ז 

053654273, משד' מנחם בגין 5, בית דגן, 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 עשהאל, עו"ד, מפרק

מינואט - תראפיוטיקס בע"מ
)ח"פ 51-351165-9(

)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 10.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ריצ'רד רוברטס, ת"ז 

069433522, מרח' ברקוביץ 4, 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.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק

קיסוסית מטפסת בע"מ
)ח"פ 51-113573-3(

)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 10.7.2012, התקבלה החלטה 
מיכאלי, מרח'  גבי  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

אנצ'ו סירני 40, גבעתיים 53241, 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.

גבי מיכאלי, עו"ד, מפרק

בולווארד מגיל יפו
)ח"פ 51-463538-2(

)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 10.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון פדרמן, ת"ז 048081970, 

מרח' הירקון 111, תל אביב-יפו, 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.

רון פדרמן, מפרק

עמוקה ניהול תיירות )1994( בע"מ
)ח"פ 51-203473-7(

)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 10.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן לבל, ת"ז 055871941, 

ממצפה עמוקה, 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.

איתן לבל, מפרק

שממה רועי בע"מ
)ח"פ 51-323222-3(

)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 10.7.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  פלדה,  יובל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החושלים 4, כניסה ב', הרצליה פיתוח, 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.

יובל פלדה, עו"ד, מפרק

הכורמים יצור יבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-203533-8(

)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 10.7.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  אפלקר,  ערן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

032921264, מרח' יפו 216, ירושלים, 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.

ערן אפלקר, עו"ד, מפרק

אדשר ניהול, השקעות וייזום בע"מ
)ח"פ 51-251794-7(

)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 10.7.2012, התקבלה החלטה 
אברהמי,  שמואל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' כנפי נשרים 15, ירושלים, 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.

שמואל אברהמי, עו"ד, מפרק

לאביה החזקות בע"מ
)ח"פ 51-432699-0(

)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 11.7.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  אדר,  ענבל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הסדנאות 8, הרצליה, 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.

ענבל אדר, עו"ד, מפרקת

נגרית שער העמקים בע"מ
)ח"פ 51-360434-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל רביד, ת"ז 058678277, 

מרח' העצמאות 61, חיפה, למפרקת החברה.

רחל רביד, מפרקת
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נ. יבנאי סוכנות לביטוח בע"מ
)ח"פ 51-112786-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן יבנאי, ת"ז 007775919, 

מרח' בלום 18, תל אביב, למפרק החברה.

נתן יבנאי, מפרק

קסוטו הרלב חברת עורכי דין
)ח"פ 51-341745-1(

)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 15.7.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  קיירה,  משה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

029645165, מרח' מנחם בגין 132, תל אביב, למפרק החברה.

משה קיירה, עו"ד, מפרק

שלמה קופילוב, ניהול ותכנון פרויקטים )1993( בע"מ
)ח"פ 51-189033-7(

)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 2.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה קופילוב, ממשרד 

עו"ד ע. קסירר, רח' גבעון 16, גני תקוה, למפרק החברה.

שלמה קופילוב, מפרק

פרה-דטה בע"מ 
)ח"פ 51-266027-5(

)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 8.7.2012, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
שרון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
דביר, ת"ז 55496376, מרח' המזח 1, כפר ויתקין, למפרק החברה.

שרון דביר, מפרק

מצר מרצפות פאר ואכות )1984( בע"מ 
)ח"פ 51-102878-9(

)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 8.7.2012, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
רונית  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  התקבלה החלטה 
לכטמן, ת"ז 06110225, מרח' דאונס 34, חיפה, למפרקת החברה.

רונית לכטמן, מפרקת

פלאנר אינטראקטיב בע"מ 
)ח"פ 51-384236-9(

)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 3.7.2012, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שגיא לנגר, 

ת"ז 032057564, מרח' תור הזהב 6, הרצליה, למפרק החברה.

שגיא לנגר, מפרק

השבים השקעות בע"מ
)ח"פ 51-076190-1(

)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 17.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסנת לייבוביץ מלכה, ת"ז 

033897026, מרח' החרוב 9, רמת השרון, 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.

אסנת לייבוביץ מלכה, מפרקת

סקסיד ליווי יזמים בע"מ
)ח"פ 51-402043-7(

)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 
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המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.6.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמוליק דקל, ת"ז 

032785123, מרח' הגולן 60, יבנה, 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.

שמוליק דקל, מפרק

הלו תימן בע"מ
)ח"פ 51-336105-5(

)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 1.7.2012, התקבלה החלטה 
 ,45 ממשק  קודמן,  את משה  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מושב רמות מאיר, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה קודמן, מפרק

ביו בור בע"מ
)ח"פ 51-375707-0(

)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 11.7.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצן שמואלי, 
למפרק  ירושלים,   ,24 רמב"ן  מרח'   ,024540916 ת"ז   ,22146 מ"ר 

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.

ניצן שמואלי, עו"ד, מפרק

אביאן - טק בע"מ
)ח"פ 51-345106-2(

)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 11.7.2012, התקבלה החלטה 
מ"ר  שמואלי,  ניצן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
22146, ת"ז 024540916, מרח' רמב"ן 24, ירושלים, 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.

ניצן שמואלי, עו"ד, מפרק

פלוריסל בע"מ
)ח"פ 51-315304-9(

)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 11.7.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצן שמואלי, 
למפרק  ירושלים,   ,24 רמב"ן  מרח'   ,024540916 ת"ז   ,22146 מ"ר 

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.

ניצן שמואלי, עו"ד, מפרק

אקופיל בע"מ
)ח"פ 51-197541-9(

)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 11.7.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצן שמואלי, 
למפרק  ירושלים,   ,24 רמב"ן  מרח'   ,024540916 ת"ז   ,22146 מ"ר 

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.

ניצן שמואלי, עו"ד, מפרק

סי. טי. סי. טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-157053-3(

)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 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.7.2012, התקבלה החלטה 
מ"ר  שמואלי,  ניצן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
22146, ת"ז 024540916, מרח' רמב"ן 24, ירושלים, 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.

ניצן שמואלי, עו"ד, מפרק

חממות מדע בע"מ
)ח"פ 51-156190-4(

)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 11.7.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצן שמואלי, 
למפרק  ירושלים,   ,24 רמב"ן  מרח'   ,024540916 ת"ז   ,22146 מ"ר 

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.

ניצן שמואלי, עו"ד, מפרק

חולדה ייזום ופרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-221056-8(

)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 12.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יריב שי ישינובסקי, 
ת"ז 025441536, מרח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב, טל' 

03-6713412, 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.

יריב שי ישינובסקי, עו"ד, מפרק

מר-ג'יי פרופרטיס בע"מ
)ח"פ 51-437099-8(

)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 15.7.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  יקיר,  עמרי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הארבעה 21, 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.

עמרי יקיר, עו"ד, מפרק

אם.אי.אפ - מסיל שילוח בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-264591-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זיו בר–און, מרח' דרך 

ההגנה 66, תל אביב, 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.

זיו בר–און, עו"ד, מפרק

על-עץ חב' לשיווק וממכר עצים בע"מ
)ח"פ 51-153725-0(

)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 15.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל צבע, ת"ז 30426803, 

מרח' שביל החבצלת 10, עכו, 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 צבע, מפרק

הורייזן מדיקל טכנולוג'יס בע"מ
)ח"פ 51-427702-9(

)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 16.7.2012, התקבלה החלטה 
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי רוה, מרח' מנחם 
 ,03-6131007 פקס'   ,03-5762000 טל'   ,52681 גן  רמת   ,11 בגין 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   90 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.

שי רוה, עו"ד, מפרק

לה לון בע"מ
)ח"פ 51-449542-3(

)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 16.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אפרת כוכבא וייס, 

מדרך מנחם בגין 52, בית סונול, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אפרת כוכבא וייס, עו"ד, מפרקת

עתידים )מ.ג.ע.( יעוץ וניהול פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-274701-5(

)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 17.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרדכי גלוסקה, מרח' 

אבא הלל סילבר 15, 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.

מרדכי גלוסקה, עו"ד, מפרק

מוסך לובינסקי תא בע"מ
)ח"פ 51-023528-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2012, התקבלה החלטה 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל אלמוג, מרח' האורנים 
5, סביון, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 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.

יעל אלמוג, מפרקת

 ארגופלוס, פיזיוטרפיה, ארגונומיה ורפואה
משלימה בע"מ

)ח"פ 51-302744-1(

)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 15.7.2012, התקבלה החלטה 
אבן  מרח'  אפל,  מאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

גבירול 63, תל אביב, למפרק החברה.

מאיר אפל, מפרק

דני ופיני ניהול עסקי מזון בע"מ
)ח"פ 51-447534-2(

)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 20.12.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שבתאי אברהם, מרח' 
למפרק   ,02-6222004 פקס'   ,02-6222003 טל'  ירושלים,   ,97 יפו 

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.

שבתאי אברהם, עו"ד, מפרק

בי.די.בי. שרותי רפואה בע"מ
)ח"פ 51-345247-4(

)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 9.3.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אריק קטורזה, מרח' 

הגת 2, פארק התעשייה עומר, 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.

אריק קטורזה, רו"ח, מפרק

אי.ג'י.סי.ג'יי. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-212760-6(

)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 19.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב זהר, מת"ד 3545, רמות 

השבים 45930, 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.

דב זהר, מפרק

פריד ציוד למעבדות בע"מ
)ח"פ 51-163182-2(

)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 21.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב שטרן, ת"ז 052088937, 

מרח' התעשייה 16, נשר, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זאב שטרן, מפרק

ורהפטיג ונציאן צילום פרסומת ותעשייה בע"מ
)ח"פ 51-205658-1(

)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 27.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב שטרן, ת"ז 052088937, 

מרח' התעשייה 16, נשר, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זאב שטרן, מפרק

יו.אמ.איי ליס 2010 בע"מ
)ח"פ 51-448717-2(

)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 10.7.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  שלו,  מרדכי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
054196670, מרח' שד' שאול המלך 8, 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.

מרדכי שלו, עו"ד, מפרק

כיל מימון והנפקות בע"מ
)ח"צ 52-003215-2(

)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 11.7.2012, התקבלה החלטה 
זנבה דרבאו, מרח'  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 

ארניא 23, מגדל המילניום, 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.

זנבה דרבאו, עו"ד, מפרק

כרמל רום א.ש. בע"מ 
)ח"פ 51-203098-2(

)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 
שכל  לאחר   ,16.7.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
רו"ח שלום פרידריך אברדם, ת"ז 004434205, מרח' בן ארצי 19, 

חיפה, למפרק החברה.
שלום פרידריך אברדם, רו"ח, מפרק




