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הודעה על מינוי קצינות תגמולים
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[

)תגמולים  הנכים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[1, מיניתי את הרשומות 

מטה לקצינות תגמולים לעניין החוק האמור:

מטה אגף שיקום נכים - רח' שאול המלך 4, תל אביב 64733

היחידה לתביעות וקביעת זכאות:

רויטל שקלים דישלו, ת"ז 32953218

טלי פישלר, ת"ז 31832082.

ט"ז באלול התשע"ב )3 בספטמבר 2012(
)חמ 3-42(

     אהוד ברק
___________   שר הביטחון 

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
לאומי  לביטוח  המוסד  עובדי  את  בזה  מרשה  אני  )עדות(1, 
לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך  להלן,  מפורטים  ששמותיהם 
עבירות על חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-21995.

מס' זהות      השם

57913360אברג'יל שמחה

23748403איבגי מאיר 

57981706אלבוים משה

42866608אליאס שמעון

53211470אמיתי טל

63773683אמסלם רפי

56149784אשכנזי חיים

33503228בנאים משה

33913518דריי איריס

ברק פרץ
ברכאת גמאל

59724450
59359828

29527843גונן אסף

56651490הירש מרדכי

38267548הראל איתמר

67546408זילברמן יעקב

51747004חיימוביץ מוטי

32283467חן ענבל

56411705טולדנו אבי

23012420יניב רונן

מס' זהות      השם

51373975יצחק שמשון

57350530יקיר חיותה

32205510ישראל אמיתי

67559260כהן שלמה

50830025כעביה אחמד

67454942מור שמעון

27914753מצרי טלי

22387526מקמל יוסי

24554636נאור מיכאל

28093961סימון אורון

50376433עואד נזיר

56865918עזה מנסור

25979949פראג' השאם

26168534פרו וסים 

67701714קדוש יעקב

12148037קציר חגי

22507677קריספין דוד

32212870שחם אלון

54133772שמש כרמלה

59706572שרעבי גילי

59405159אחמד אמל

36306074ביטון תומר

28093409בר מאיר

23826993ברקן לירון

33316217דהאן חגי

43375443חדד יוסי

32382764חזן יאיר 

24565608כהן אודי

309860542מקונן דסטה

32923823קלדרון עומר

37568581רחמים ליאור

34185041שורקי גלעד
 

תוקפה של הרשאה זו עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 
2013( וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה.

י"ח באלול התשע"ב )5 בספטמבר 2012(
)חמ 3-279(

      יצחק אהרונוביץ'
    השר לביטחון הפנים 

___________
1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.

2  ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.
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מינוי חבר לוועדות רפואיות
לעניין גמלת ניידות

אני מודיע כי בהתאם לסעיף 28 של ההסכם בין ממשלת 
בסיוון התשל"ז  ט"ו  מיום  לאומי  לביטוח  המוסד  לבין  ישראל 
)1 ביוני 1977(1, אני מוסיף לרשימת חברי הוועדות הרפואיות 
את פרופ' מיכאל סודרי, ת"ז 068927343, מומחה באורתופדיה, 

בוועדה המחוזית חיפה.

ההודעה על מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין גמלת 
ניידות2 תתוקן לפי זה.

י"ט באלול התשע"ב )6 בספטמבר 2012(
)חמ 3-1505(

     בנימין נתניהו
___________        ראש הממשלה ושר הבריאות 

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

2  י"פ התש"ן, עמ' 2286; התשע"ב, עמ' 3510, ועמ' 4986.

מינוי חברה לוועדות רפואיות
לעניין גמלת ניידות

אני מודיע כי בהתאם לסעיף 28 של ההסכם בין ממשלת 
בסיוון התשל"ז  ט"ו  מיום  לאומי  לביטוח  המוסד  לבין  ישראל 
)1 ביוני 1977(1, אני מוסיף לרשימת חברי הוועדות הרפואיות 
את ד"ר סבטלנה ולדמן, ת"ז 304329584, מומחית בנוירולוגיה, 

בוועדה המחוזית דרום.

ההודעה על מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין גמלת 
ניידות2 תתוקן לפי זה.

י"ט באלול התשע"ב )6 בספטמבר 2012(
)חמ 3-1505(

     בנימין נתניהו
___________        ראש הממשלה ושר הבריאות 

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

2  י"פ התש"ן, עמ' 2286; התשע"ב, עמ' 3510, עמ' 4986, ועמ' 211.

הסמכה
לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30, 31 ו–32 לחוק הפיקוח על 
מצרכים ושירותים, התשי"ח-11957 )להלן - החוק(, אני מסמיך 
בזה את עובדי אגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה 
להלן,  המפורטים  בדרכים  והבטיחות  הלאומיות  התשתיות 
להיכנס לכל מקום שאינו למגורים בלבד, ולערוך בו חיפושים 
דוגמאות,  ידיעות,  לו  למסור  אדם  מכל  לדרוש  ותפיסות, 
פנקסים ותעודות ולחקור כל אדם, בקשר לביצוע עבירות על 
ומפעלים  )מוסכים  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  וצו  החוק 

לכלי רכב(, התש"ל-21970:

מס' זהותהשם

062931241ניסים מדינה

034453993איברהים אזברגה

034856609רביע זמירו

037719846טל בובי

306638347אבנר דוידוב

מס' זהותהשם

062116942שמעון פרץ

67884171ירדנה כהן

30085774מעדאד סלאמה

תוקפה של הסמכה זו כל עוד מקבלי ההסמכה משמשים  
בתפקידם כאמור.

כ"ב באלול התשע"ב )9 בספטמבר 2012(
)חמ 3-593(

     ישראל כ"ץ
     שר התחבורה התשתיות הלאומיות

                 והבטיחות בדרכים 

מינוי חברה בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של 
תשתיות לאומיות

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6א)א()9( ו–48א)א( לחוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה בזה את נטע פינשטיין, ת"ז 
304219710, לממלאת מקום נציג שרת החקלאות ופיתוח הכפר 
בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות2 וזאת 

כל עוד היא עובדת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

המינוי בתוקף עד יום כ"ה בחשוון התשע"ה )18 בנובמבר 
.)2014

ט"ז באלול התשע"ב )3 בספטמבר 2012(
)חמ 3-7-ה1(

     אורית נוקד
___________        שרת החקלאות ופיתוח הכפר 

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ח, עמ' 91.

2  י"פ התש"ע, עמ' 1831.

מינוי חוקרים מיוחדים
לפי חוק הליכי חקירה והעדה )התאמה לאנשים עם מוגבלות 

שכלית או נפשית(, התשס"ו-2005

חקירה  הליכי  לחוק   6 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נפשית(,  או  שכלית  מוגבלות  עם  לאנשים  )התאמה  והעדה 
התשס"ו-12005, אני ממנה את חוקרי הילדים הרשומים מטה, 

לחוקרים מיוחדים לעניין החוק האמור:

לירון שמעוני, ת"ז 066062167

אסתר טל, ת"ז 040861205

ורד שטרן, ת"ז 300284742

שי שורץ, ת"ז 043362763

שרית רחל ברקוביץ, ת"ז 062856885

ראניה סעיד, ת"ז 029947819

מיכל חנה חמודות, ת"ז 024388183

ג'ולייט שיראל קייט, ת"ז 317435857

מוסטפא אבו ואסל, ת"ז 037735487

קרן הררי סלע, ת"ז 033459215

רינת דגן יקירי, ת"ז 037417227

___________
1  ס"ח התשס"ו, עמ' 42.

___________
1  ס"ח התשי"ח, עמ' 24; התשס"ח, עמ' 196.

2  ק"ת התש"ל, עמ' 2186.
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רנא חילו חאג', ת"ז 039419650

שלהבת חן, ת"ז 023581309

לירז רבקה מזרחי, ת"ז 036450385

הדס הודיה נמיר, ת"ז 034703587

מתתיהו סיני בראון, ת"ז 052969128

מיסא חאמד, ת"ז 032682817

לי לוי, ת"ז 033940271

מאיה ישונסקי, ת"ז 032372492

יעל לנצקרון, ת"ז 200010577

שירי קדם, ת"ז 023942402

אילת גושן, ת"ז 023541402

י"ח באלול התשע"ב )5 בספטמבר 2012(
)חמ 3-3666(

      משה כחלון
    שר הרווחה והשירותים החברתיים 

מינוי מפקחת מחוזית ארגון ומינהל 
לפי תקנות שירותי הסעד )תפקיד המנהל וועדת הסעד(, 

התשכ"ד-1963 

הסעד  שירותי  לתקנות  4)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)תפקיד המנהל וועדת הסעד(, התשכ"ד-1963, אני ממנה את 
ומינהל  ארגון  לעניין  למפקחת   ,025954017 ת"ז  זייד,  מונירה 

בלשכות לשירותים חברתיים במחוז חיפה והצפון.

י"ח באלול התשע"ב )5 בספטמבר 2012(
)חמ 3-1983(

      משה כחלון
___________   שר הרווחה והשירותים החברתיים 

1  ק"ת התשכ"ד, עמ' 94; התשכ"ו, עמ' 1884; התשס"ד, עמ' 419.

ביטול מינוי מפקח מחוזי ארגון ומינהל 
לפי תקנות שירותי הסעד )תפקיד המנהל וועדת הסעד(, 

התשכ"ד-1963 

הסעד  שירותי  לתקנות  4)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)תפקיד המנהל וועדת הסעד(, התשכ"ד-11963, אני מבטל את 
ארגון  לעניין  למפקח   ,2056938418 ת"ז  שנאן,  מינויו של שכיב 

ומינהל בלשכות לשירותים חברתיים במחוז חיפה והצפון.

י"ח באלול התשע"ב )5 בספטמבר 2012(
)חמ 3-1983(

      משה כחלון
___________   שר הרווחה והשירותים החברתיים 

1  ק"ת התשכ"ד, עמ' 94; התשכ"ו, עמ' 1884; התשס"ד, עמ' 419.

2  י"פ התשנ"ח, עמ' 2701.

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

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

לנוער, לפי החוק האמור:

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

   עמ' 88.

אביב  תל  במחוז   -  300587979 ת"ז  טאובר,  אסתר  אורית 
והמרכז;

שי קלוש, ת"ז 039502372 - במחוז ירושלים; 

יעל חובב, 039899976 - במחוז ירושלים.

י"ח באלול התשע"ב )5 בספטמבר 2012(
)חמ 3-141(

      משה כחלון
    שר הרווחה והשירותים החברתיים 

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מטה  הרשומים  של  מינוים  את  מבטל  אני  התשכ"ט-11969, 

לקציני מבחן לנוער, לעניין החוק האמור:

קרן שעיר, ת"ז 037640430 - במחוז חיפה והצפון2;

שרה סולב, ת"ז 046227591 - במחוז באר שבע והדרום3;

סמאר פאדי, ת"ז 037225331 - במחוז תל אביב והמרכז 4.

י"ח באלול התשע"ב )5 בספטמבר 2012(
)חמ 3-141(

      משה כחלון
___________   שר הרווחה והשירותים החברתיים 

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

   עמ' 88.
2  י"פ התשס"ג, עמ' 1857.

3  י"פ התשע"ב, עמ' 1279.

4  י"פ התשס"ג, עמ' 717.

מינוי חברים בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד )טיפול במפגרים(, 
פסיכולוגים,  מטה,  הרשומים  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 

לחברים בוועדת אבחון לעניין החוק האמור:

אברהים אבו געפר, ת"ז 040027898 - במחוז באר שבע )יכהן גם 
כממלא מקום במחוזות ירושלים, תל אביב והמרכז, חיפה 

והצפון(;

גנט גרינספן, ת"ז 303655054 - במחוז תל אביב והמרכז )תכהן 
חיפה  שבע,  באר  ירושלים,  במחוזות  מקום  כממלאת  גם 

והצפון(;

אברהים אבו סאלח, ת"ז 028358448 - במחוז חיפה והצפון )יכהן 
גם כממלא מקום במחוזות תל אביב והמרכז, ירושלים ובאר 

שבע(.

י"ח באלול התשע"ב )5 בספטמבר 2012(
)חמ 3-228(

      משה כחלון
___________   שר הרווחה והשירותים החברתיים 

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 132.

מינוי חברות בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד )טיפול במפגרים(, 
מחנכות,  מטה,  הרשומות  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 

לחברות בוועדת אבחון לעניין החוק האמור:

___________
1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 132.
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רנא חרזאללה, ת"ז 300600285 - במחוז תל אביב והמרכז;

לימור ברן, ת"ז 05614791 - במחוז תל אביב והמרכז.

במחוזות  מקום  כממלאות  גם  יכהנו  האמורות  החברות 
ירושלים, באר שבע וחיפה והצפון.

י"ח באלול התשע"ב )5 בספטמבר 2012(
)חמ 3-228(

      משה כחלון
    שר הרווחה והשירותים החברתיים 

מינוי עובדת סוציאלית
 לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם

ומעמד היילוד(, התשנ"ו-1966

לנשיאת  הסכמים  לחוק  20)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן  התשנ"ו-11996  היילוד(  ומעמד  הסכם  )אישור  עוברים 
עובדת   ,307166645 ת"ז  ביבי,  לובה  את  ממנה  אני  החוק(,   -
סוציאלית בשירות למען הילד, לעובדת סוציאלית לפי החוק, 

באזור תל אביב והמרכז.

י"ח באלול התשע"ב )5 בספטמבר 2012(
)חמ 3-2769(

      משה כחלון
___________   שר הרווחה והשירותים החברתיים 

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 176; התשע"א, עמ' 84.

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 

ילדים  אימוץ  לחוק  36)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 ,307166645 ת"ז  ביבי,  לובה  את  ממנה  אני  התשמ"א-11981, 
סוציאלית  לעובדת  הילד,  למען  בשירות  סוציאלית  עובדת 

באזור תל אביב והמרכז, לעניין החוק האמור.

י"ח באלול התשע"ב )5 בספטמבר 2012(
)חמ 3-475(

      משה כחלון
___________   שר הרווחה והשירותים החברתיים 

1  ס"ח התשמ"א, עמ' 293.

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966 

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 309660512 ת"ז  ציפיס,  אנה  את  ממנה  אני   ,11966 התשכ"ו- 

לעובדת סוציאלית, לעניין החוק האמור.

י"ח באלול התשע"ב )5 בספטמבר 2012(
)חמ 3-1769(

      משה כחלון
___________   שר הרווחה והשירותים החברתיים 

1  ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

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

סוציאליים לפי החוק האמור:

___________
1  ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.

מיכל מאשה נייר כהן, ת"ז 021344213 - בקרית ביאליק;

אהרון פולט, ת"ז 058356742 - בקרית ביאליק;

קרן מסעודה לוי, ת"ז 034922435 - באשדוד;

שירלי צימרמן, ת"ז 037295854 - בבני ברק;

תחיה גלובינסקי, ת"ז 043142629 - בבני ברק;

נירה צפורה רבינוביץ, ת"ז 066677535 - בירושלים;

לאה לוין, ת"ז 023879299 - בירושלים.

י"ח באלול התשע"ב )5 בספטמבר 2012(
)חמ 3-142(

      משה כחלון
    שר הרווחה והשירותים החברתיים 

שינוי מינוי עובדת סוציאלית

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
ת"ז  מנשה,  איילת  של  מינויה  את  משנה  אני  התש"ך-11960, 
מחוזית  סוציאלית  לעובדת  יהיה  שמינויה  כך   ,2022543334

באזור תל אביב והמרכז לפי החוק האמור.

י"ח באלול התשע"ב )5 בספטמבר 2012(
)חמ 3-142(

      משה כחלון
___________   שר הרווחה והשירותים החברתיים 

1  ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.

2  י"פ התשנ"ה, עמ' 4044.

ביטול מינוי עובדת סוציאלית 

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
ת"ז  יאסין,  אמאני  של  מינויה  את  מבטל  אני  התש"ך-11960, 

2066397258, לעובדת סוציאלית לעניין החוק האמור.

י"ח באלול התשע"ב )5 בספטמבר 2012(
)חמ 3-142(

      משה כחלון
___________   שר הרווחה והשירותים החברתיים 

1  ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 1279.

מינוי חבר בוועדת ערר

לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958

הסעד,  שירותי  לחוק  2)ה()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ח-11958, אני ממנה את צביקה הויזליך, ת"ז 005046248, 
והמרכז,  אביב  תל  במחוז  ערר  בוועדת  לחבר  סוציאלי,  עובד 

לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.

י"ח באלול התשע"ב )5 בספטמבר 2012(
)חמ 3-1082(

      משה כחלון
___________   שר הרווחה והשירותים החברתיים 

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 103.
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הודעה על עדכון סכום 
לפי חוק–יסוד: משק המדינה 

בהתאם לסעיף 3ג)ה( לחוק–יסוד: משק המדינה1 )להלן - 
93)ו( לתקנון הכנסת2, אני מודיע כי עקב  חוק היסוד( ולסעיף 
שינוי במדד המחירים לצרכן השתנה הסכום הנקוב בהגדרות 
3ג)ד(  בסעיף  תקציבית"  ו"הסתייגות  תקציבית"  חוק  "הצעת 
לחוק היסוד והוא החל ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 

5,906,696 שקלים חדשים.

ט"ו באלול התשע"ב )2 בספטמבר 2012(
)חמ 3-4494(

      חיים אבידור
___________       חשב הכנסת 

1  ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשס"ג, עמ' 498.

2  י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התשע"ב, עמ' 5730.

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות 
לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992 

אני  התשנ"ב-11992,  המפלגות,  לחוק   12 לסעיף  בהתאם 
מודיע כי ביום כ"ב באלול התשע"ב )9 בספטמבר 2012(, רשמתי, 
לפי סעיף 7 לחוק האמור, את מפלגת הפיראטים בפנקס המפלגות.

כ"ב באלול התשע"ב )9 בספטמבר 2012(
)חמ 3-2424(

            אלון בכר
ראש רשות התאגידים    

___________          רשם המפלגות 
1  ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.

מינוי מנהל ארנונה בקרית ביאליק 
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976 

2 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
העירייה(,   - )להלן  ביאליק  קרית  עיריית  מועצת  מינתה 
בישיבתה מס' 52 מיום י' באלול התשע"ב )28 באוגוסט 2012(, 
גזבר העירייה, למנהל ארנונה לעניין החוק  לירן סולומון,  את 

האמור.

עליו  שהודעה  הארנונה  למנהל  חכם  עזרא  של  מינויו 
פורסמה בילקוט הפרסומים התשע"ב, עמ' 5602 - בטל.

ט"ז באלול התשע"ב )3 בספטמבר 2012(
)חמ 3-265(

      אלי דוקורסקי
___________             ראש עיריית קרית ביאליק 

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

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

התשכ"ט-1969
נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 
הוצגו  רמלה,  נפת   )4448 מגוש שומה  )חלק  5627/רמלה   ,5629
היום למשך 30 ימים, לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין מחוז 
תל אביב והמרכז, דרך מנחם בגין 125, קרית הממשלה, קומה 
7, תל אביב, בעיריית רמלה, אגף הנכסים, ובלשכת הממונה על 

מחוז המרכז, רמלה.

כ"ד באלול התשע"ב )11 בספטמבר 2012(
תמר אריאלי  

                     פקידת הסדר מקרקעין
    מחוז תל אביב והמרכז

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.8.2012
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1194/2012

.212.7.2012

אגן יצרני כימיקלים בע"מ,3.
הסתדרות מרחב אשדוד

תעשיית כימיקלים4.

כלל העובדים5.

הקמת קרן סיוע6.

.75.8.2012

12.7.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1195/2012

.210.7.2012

הבית של תמר בע"מ )חל"צ( ח.פ 3,512255167.
כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי

חינוך4.

מורים ועובדי הוראה5.

תנאי עבודה6.

.714.8.2012

.826.8.2014 - 10.7.2012

.1196/2012
226.7.2012
אלביט מערכות אלקטרו אופטיקה אל - אופ בע"מ,3.

הסתדרות החדשה
הסתדרות עובדי המתכת חשמל והאלקטרוניקה

תעשיית רכיבים4.

כלל העובדים5.

תוספות שכר6.

.711.8.2012

26.7.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1197/2012

.21.7.2012

בנק ערבי ישראלי בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

בנקאות4.

45 עובדים5.

העסקה זמנית6.

.714.8.2012

1.7.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1198/2012

.21.8.2012
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התעשייה האווירית לישראל בע"מ3.
אלת"א מערכות בע"מ,

הסתדרות החדשה /ארגון ארצי
תעשיית אלקטרוניים4.
כאמור בסעיף 52.
הקצאת יתרת עלות תוספת שנקבעה בהסכם מסגרת 6.

)בשיעור 0.35% מ–4.7% ל–55(
.79.8.2012
1.8.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1199/2012

.224.7.2012

תזמורת הקאמרטה הישראלית ירושלים,3.
אגודת המוסיקאים העצמאיים

פעילויות פנאי4.

נגנים5.

תנאי עבודה6.

.79.8.2012

.831.8.2015 - 1.9.2012

.1200/2012
. 23.7.2012
סוויס אינטרנשיונל איירליינס בע"מ,3.

הסתדרות העובדים הלאומית
הובלה אווירית4.
כאמור בנספח א'5.
תנאי עבודה6.
.71.8.2012
3.7.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1201/2012

.226.6.2012

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

כאמור בסעיף 54.

תנאי עבודה6.

.71.8.2012

26.6.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1202/2012

.227.6.2012

מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

ביטוח4.

כלל העובדים5.

תיקון הסכם מיום 6.1.02 לעניין שיעור חלק מבטחים 6.
בדמי וועד

.76.8.2012

1.7.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1203/2012

.225.7.2012

שבח ייצור ושיווק מפוחים )1989( בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

תעשיית מתכת4.

כלל העובדים5.

הסכם הבראה6.

.76.8.2012

25.7.2012 - לתקופה בלתי מסויימת 8.

.1204/2012

.222.7.2012

מרכז החאן,3.
הסתדרות החדשה /איגוד האמנים

תרבות4.

שחקנים ועובדים5.

תוספות שכר6.

.71.8.2012

22.7.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1205/2012

.223.7.2012

אוסם בע"מ )מפעל בונז'ור(,3.
הסתדרות החדשה / עובדי המזון והפרמצבטיקה

תעשיית מזון4.

כלל העובדים למעט במפורט בנספח ב'5.

תנאי עבודה ושכר6.

.79.8.2012

.831.8.2013 - 1.9.2011

.1206/2012

.230.7.2012

אשקלית 268 בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית עץ4.

כלל העובדים למעט כאמור בסעיף 53.3.

תנאי עבודה ושכר6.

.76.8.2012

.81.7.2015 - 30.7.2012

.1207/2012

.219.7.2012

טבעול תעשיות מזון בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מזון4.

כלל העובדים5.

נספח ט' להסכם מיום 630.8.11.

.75.8.2012

19.7.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1208/2012

.230.6.2012

עמידר חברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים עובדי המנהל והשירותים 

בנייה4.

כאמור ברשימה המצורפת )37(5.

הארכת תקופת ניסיון6.

.726.8.2012

30.6.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1209/2012

.210.7.2012

רשות שדות התעופה בישראל,3.
הסתדרות ההנדסאים והטכנאים ומהנדסים

הובלה אווירית4.

כאמור בסעיף 54.

תנאי עבודה ושכר6.

.726.8.2012

.831.3.2015 - 1.7.2012
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.1210/2012

.222.7.2012

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

עובדי המדינה בשטחים5.

תיקונים ותוספות בהסכמים קודמים )93, 2000(6.

.715.8.2012

22.7.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1211/2012

.218.7.2012

מרכז משען בע"מ )חל"צ(,3.
הסתדרות החדשה / הפקידים

בריאות4.

כלל העובדים5.

תוספות להסכם מיום 612.11.97.

.71.8.2012

18.7.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1212/2012

.225.7.2012

מועצה אזורית לב השרון,3.
הסתדרות הכללית

רשויות מקומיות4.

כלל העובדים5.

צמצומים והתייעלות6.

.71.8.2012

25.7.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1213/2012

.227.2.2012

עופר )אחזקת אוניות( בע"מ )החברה או עופר(,3.
הסתדרות החדשה

הובלה ימית4.

רבי חובלים ומכונאים ראשיים5.

תנאי עבודה ושכר6.

.71.8.2012

27.2.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1214/2012

.227.2.2012

עופר )אחזקת אוניות( בע"מ )החברה או עופר(,3.
הסתדרות החדשה

הובלה ימית4.

קציני ים5.

תנאי עבודה ושכר6.

.71.8.2012

27.2.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1215/2012

.25.8.2012

שיכון ובינוי בע"מ3.
שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ
שיכון ובינוי סולל בונה )בניין ותשתיות( בע"מ

שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות
אס בי איי - איי אנד אם )שרותי הנדסה וכח אדם 

בע"מ(
הסתדרות החדשה

בנייה4.

כלל העובדים5.

הארכת הסכם ז'ילוני6.

.722.8.2012

.830.6.2014 - 5.8.2012

.1216/2012

.22.8.2012

התעשייה הצבאית לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

כלל העובדים5.

תשלומי מקדמות6.

.722.8.2012

2.8.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1217/2012

.211.7.2012

כרמל אולפינים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הנדסאים - מהנדסים - מח"ר

תעשיית מתכת4.

כלל העובדים5.

תוספות שכר ותנאי עבודה6.

.71.8.2012

.831.12.2017 - 1.1.2011

.1218/2012

.216.7.2012

בתי זיקוק לנפט בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / מהנדסים, הנדסאים, מח"ר

הפקת נפט4.

מהנדסים, הנדסאים, מח"ר5.

תנאי עבודה ושכר6.

.71.8.2012

.831.12.2017 - 1.1.2011

.1219/2012

.28.8.2012

מדינת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

כאמור בנספח א' )אשר לא צורף(5.

גיוס עובדים במשטרה כשוטרים6.

.722.8.2012

8.8.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

י"ח באלול התשע"ב )5 בספטמבר 2012(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 36326-06-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

 )5 )סדרה  בטוחות  אלבר  חברת  של   מרצון  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-293236-9 )בפיקוח בית המשפט(.

מרח'  דגני,  יובל  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מבצע קדש 64, בני ברק 51200.
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נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.11.2012, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 ,8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 22.10.2012.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל דגני, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 36371-06-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק מרצון של חברת אלבר בטוחות )סדרה 3( בע"מ, 
ח"פ 51-277930-7 )בפיקוח בית המשפט(.

מרח'  דגני,  יובל  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מבצע קדש 64, בני ברק 51200.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.11.2012, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 ,8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 22.10.2012.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל דגני, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 36405-06-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

 )16 )סדרה  בטוחות  אלבר  חברת  של  מרצון  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-317410-2 )בפיקוח בית המשפט(.

מרח'  דגני,  יובל  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מבצע קדש 64, בני ברק 51200.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.11.2012, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 ,8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 22.10.2012.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל דגני, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 36514-06-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק מרצון של חברת אלבר בטוחות )סדרה 2( בע"מ, 
ח"פ 51-277929-9 )בפיקוח בית המשפט(.

מרח'  דגני,  יובל  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מבצע קדש 64, בני ברק 51200.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.11.2012, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 ,8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 22.10.2012.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל דגני, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 36562-06-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק מרצון של חברת אלבר בטוחות )סדרה 4( בע"מ, 
ח"פ 51-288259-8 )בפיקוח בית המשפט(.

מרח'  דגני,  יובל  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מבצע קדש 64, בני ברק 51200.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.11.2012, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 ,8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 22.10.2012.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל דגני, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 36630-06-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק מרצון של חברת אלבר בטוחות )סדרה 8( בע"מ, 
ח"פ 51-293235-1 )בפיקוח בית המשפט(.

מרח'  דגני,  יובל  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מבצע קדש 64, בני ברק 51200.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.11.2012, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 ,8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 22.10.2012.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל דגני, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 36699-06-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק מרצון של חברת אלבר בטוחות )סדרה 9( בע"מ, 
ח"פ 51-302772-2 )בפיקוח בית המשפט(.

מרח'  דגני,  יובל  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מבצע קדש 64, בני ברק 51200.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.11.2012, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 ,8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 22.10.2012.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל דגני, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 36732-06-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק מרצון של חברת אלבר בטוחות )1996( בע"מ, 
ח"פ 51-241128-1 )בפיקוח בית המשפט(.

מרח'  דגני,  יובל  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מבצע קדש 64, בני ברק 51200.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.11.2012, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 ,8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 22.10.2012.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל דגני, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 36732-06-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

 )17 )סדרה  בטוחות  אלבר  חברת  של  מרצון  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-317414-4 )בפיקוח בית המשפט(.

מרח'  דגני,  יובל  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מבצע קדש 64, בני ברק 51200.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.11.2012, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 ,8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 22.10.2012.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל דגני, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 36786-06-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

 )19 )סדרה  בטוחות  אלבר  חברת  של  מרצון  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-327925-7 )בפיקוח בית המשפט(.

מרח'  דגני,  יובל  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מבצע קדש 64, בני ברק 51200.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.11.2012, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 ,8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 22.10.2012.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל דגני, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 36822-06-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

 ובעניין פירוק מרצון של חברת אלבר בטוחות )סדרה 6( בע"מ,
ח"פ 51-293238-5 )בפיקוח בית המשפט(.

מרח'  דגני,  יובל  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מבצע קדש 64, בני ברק 51200.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.11.2012, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 ,8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 22.10.2012.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל דגני, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 36857-06-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק מרצון של חברת אלבר בטוחות )סדרה 7( בע"מ, 
ח"פ 51-293234-4 )בפיקוח בית המשפט(.

מרח'  דגני,  יובל  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מבצע קדש 64, בני ברק 51200.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.11.2012, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 ,8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 22.10.2012.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל דגני, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 22587-07-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

 ובעניין פירוק חברת סרג'לינק אסטטיק פרודקטס בע"מ, ח"פ
.51-290087-9

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד גיל רון, קינן ושות', 
מרח' ויצמן 32, תל אביב 62091, טל' 03-6967676, פקס' 03-6967673.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.7.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.11.2012, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00, 

ביום 20.11.2012.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ג'ני רוזנברג, עו"ד  
באת כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 37518-07-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מרסל ביגוד ואופנה בע"מ, ח"פ 51-447033-5.

א'  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,066253261 ת"ז  פרחי,  ג'אן  והמבקש: 
 ,03-6393103/4 טל'   ,66048 אביב  תל   ,29 צ'לנוב  מרח'  צפדיה, 

פקס' 03-6874702.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.7.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.11.2012, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.22.11.2012

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

איתן צפדיה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 24436-09-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת פילת איי.טי. קום בע"מ, ח"פ 51-461296-9.

והמבקשים: הילה כהן ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש ו/או 
יובל ארד ו/או ליאור בר–סלע ו/או תומר דוד, מרח' בן גוריון 2, 
מגדל ב.ס.ר 1 )קומה 18(, רמת גן 52573, טל' 03-6197688, פקס' 

.03-6198196

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.9.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.11.2012, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00, 

ביום 28.10.2012.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 2024-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת פילת )ישראל( בע"מ, ח"פ 51-069673-5.

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן ו/או 
שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון, מרח' אבן גבירול 52, 

תל אביב 64364, טל' 03-6911808, פקס' 03-6964670.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.8.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

14.11.2012, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00, 

ביום 31.10.2012.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 15916-08-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  אלומיניום  מוצרי  קליל  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-053015-7

שקד- אורית  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
שנקמן, ממשרד עו"ד ש' פרידמן ושות', מגדלי מת"מ 1, מת"מ 
מרכז תעשיות מדע, ת"ד 15065, חיפה 31905, טל' 04-8546666, 

פקס' 04-8546677.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.8.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2.12.2012, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00, 

ביום 25.11.2012.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אורית שקד-שנקמן, עו"ד  
באת כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 51242-03-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת גט אופנה בע"מ,

והמבקשות: טלי יוחאי, אילנה הורן, מאיה אברהם, ע"י ב"כ 
עו"ד שרון שגיא, מרח' הרצל 17, חדרה 38204.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.3.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.11.2012, בשעה 13.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00, 

ביום 6.11.2012.

המבקשות,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שרון שגיא, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 11986-04-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  חולון  מוטורס  אקספרס  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-373127-3

והמבקשים: דוד צור ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש ו/או תומר 
דוד, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 )קומה 18(, רמת גן 52573, טל' 

03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.4.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.11.2012, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00, 

ביום 25.10.2012.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ליזה חדש, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 30967-07-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת היל"ת - החברה הישראלית לתקשורת 
בע"מ, ח"פ 51-460279-6,

 ,51-450225-1 ח"פ  בע"מ,  עולמית  תקשורת  נגב  והמבקשים: 
אביטן,  מימון  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,058301169 ת"ז  בן–שושן,  ויחיאל 
 מרח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 53, רמת גן 52520, טל'

03-7267400, פקס' 03-7267401.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.7.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

31.10.2012, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00, 

ביום 28.10.2012.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מימון אביטן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 6764-08-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת יעד שיווק כלי עבודה ופרזול בע"מ, ח"פ 
,51-100590-2

והמבקש: מכלוף כהן, ת"ז 068488733, ע"י ב"כ עו"ד פבל מורוז, 
ו/או  פוקס  אלינה  ו/או  שבשאי  ליליה  ו/או   ,18651 מס'  רישיון 
 יוליה סניגיר ו/או חזי יעל, מרח' סחרוב 22, ראשון לציון 75707, טל'

03-9412222, פקס' 03-9412202.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.8.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.1.2013, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,13.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.8.1.2013

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אלינה פוקס, עו"ד  
באת כוח המבקש  
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יו-יו אפ בע"מ
)ח"פ 51-359405-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,10 קראוזה  ברח'   ,9.00 בשעה   ,16.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               בנימין עוזיאל, מפרק

סנלייט מקרקעין )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-232491-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 2.12.2012, בשעה 9.00, ברח' אבן גבירול 58, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                           אלכסנדר רינון, עו"ד, מפרק

י.ד. גלעד ייעוץ לפיתוח ארגוני וניהול בע"מ
)ח"פ 51-237592-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
נתן אלתרמן  8.00, ברח'  11.11.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
8/1, גן יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יהושע גלעד, מפרק

יוגי - טק )1992( בע"מ
)ח"פ 51-167904-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.11.2012, בשעה 10.00, ברח' צפת 21, קצרין 
12900, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               דב יוגב, מפרק

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 25204-09-12

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת גריפ עיצובים בע"מ, ח"פ 51-300798-9,

ו/ חדש  ליזה  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  חדד  הילה  והמבקשים: 
או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או ליאור בר–סלע, מרח' בן גוריון 
גן 52573, טל' 03-6197688, פקס' )קומה 18(, רמת   2, מגדל ב.ס.ר 1 

.03-6198196

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.9.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

31.10.2012, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00, 

ביום 24.10.2012.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ליזה חדש, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

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

ויא הומאופתיקה בע"מ
)ח"פ 51-431286-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
פרנק  אנה  ברח'   ,10.00 בשעה   ,11.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
18/4, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               רומן בוצ'ימנסקי, מפרק

יוסי אסולין - עפר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-173244-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.11.2012, בשעה 11.30, אצל המפרקת, רח' 
תובל 13, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                  אפרת יוסים, עו"ד, מפרקת
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מ.ד.ד סחר ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-445542-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 6.12.2012, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' 
המשמר האזרחי 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               דורון חסידים, מפרק

אד-רור השקעות בע"מ
)ח"פ 51-250006-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
לאמעי,  עו"ד  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,12.12.2012 ביום  תתכנס 
סידר, רהט, צידון, פינק, עורכי דין, רח' דרך השלום 53, גבעתיים 
53454, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  וכדי להחליט  הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               מקבי מירום, עו"ד, מפרק

 חברה לציוד טכני קומפקטוס שיטת אינגולד 
בישראל בע"מ

)ח"פ 51-015825-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
של  סופית  כללית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה הנ"ל תתכנס 60 ימים מיום פרסום הודעה זו )אם יום 
העסקים  ביום  האסיפה  תתקיים  עסקים,  ביום  לא  יחול  זה 
עין  קיבוץ  החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה  זה(,  ליום  הסמוך 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  החורש, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                     יריב שי ישינובסקי, עו"ד, מפרק

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

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
של  סופית  כללית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה הנ"ל תתכנס 60 ימים מיום פרסום ההודעה )אם יום 
העסקים  ביום  האסיפה  תתקיים  עסקים,  ביום  שלא  יחול  זה 
הסמוך ליום זה(, בשעה 10.00, במשרדי החברה, קיבוץ חולדה, 

קולין תעשיות פלסטיק בע"מ
)ח"פ 51-358675-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אצל  המפרק,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,12.11.2012 ביום  תתכנס 
גן,  רמת   ,7 ז'בוטינסקי  רח'  דין,  עורכי  ושות',  איצקוביץ  כספי, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                               יעקב כספי, עו"ד, מפרק

ביטוויין ישראל בע"מ
)ח"פ 51-385399-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של 
ברח'   ,10.00 בשעה   ,16.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה 
הלני המלכה 6, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אלעד בר–און, מפרק

ברנט בניה שיפוצים ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-231901-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.11.2012, בשעה 10.00, ברח' אליעזרוב 7, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                               ישראל ברנט, מפרק

זיג זג נט בע"מ
)ח"פ 51-297886-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.11.2012, בשעה 12.00, במשרד שטיינמץ, 
23, תל אביב,  בגין  דרך מנחם  דין,  עורכי  ושות',  גורמן  הרינג, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              אייל אלדן, מפרק
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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.

 ,10.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00 אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב פלג, מפרק

קטי לב אדריכלות ויזמות נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-385306-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.9.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קטי לב, ת"ז 305915746, 
פקס'   ,052-5076622 טל'  אביב,  תל   ,148 בגין  מנחם  דרך  מרח' 

03-6091211, 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.

 ,10.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד מנשה סלטון, רח' דרך מנחם בגין 148, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    קטי לב, מפרקת

ויטמין בר בע"מ
)ח"פ 51-316974-8(

)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 10.10.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דב ויינשטיין, מרח' 
קרית המדע 11, ירושלים 91182, טל' 077-7386666, 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.

 ,13.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דב ויינשטיין, רו"ח, מפרק

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

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                     יריב שי ישינובסקי, עו"ד, מפרק

בולווארד מגיל יפו בע"מ
)ח"פ 51-463538-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
בעלי  של  כללית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניות בחברה תתכנס ביום העסקים הראשון, שלאחר חלוף 
 ,12.30 בשעה  ברשומות,  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30
הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,111 הירקון  רח'  המפרק,  במשרדי 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               רון פדרמן, מפרק

דור סיעוד בע"מ
)ח"פ 51-399690-0(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.6.2012 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא 
אופיר, מרח' סירקין 15א, גבעתיים 53250, טל' 03-5323650, למפרק 

החברה.

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

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

 ,20.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, ברח' בית הדפוס 20, מגדל דונה, ירושלים, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    גיא אופיר, עו"ד, מפרק

אי אמ סי או אנ בע"מ
)ח"פ 51-406467-4(

)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 
החלטה  התקבלה   ,10.9.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב פלג, מרח' 
תומר 4, מכבים רעות 71908, טל' 08-9263525, הרצליה, 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.

 ,15.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גלעד ישעיהו, עו"ד, מפרק

סקאי גליק בע"מ
)ח"פ 51-441221-2(

)בפירוק מרצון(

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.9.2012, התקבלה החלטה 
יקותיאל, מרח'  לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדן 

צוק 1, שערי תקוה, טל' 03-9333976, 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.

 ,20.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדן יקותיאל, עו"ד, מפרק

קרן הנדסה )ג.ש( בע"מ
)ח"פ 51-373634-8(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 9.9.2012, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גרשון שטרן, מרח' 

שאר ישוב 3, רמת גן, למפרק החברה.

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

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

 ,15.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גרשון שטרן, מפרק

ריקודיבור בע"מ
)ח"פ 51-456035-8(

)בפירוק מרצון(

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר רשף, מרח' 88, 

שניר 12250, טל' 054-6693315, 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.

 ,13.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמיר רשף, עו"ד, מפרק

קונספטואל קריאטיבטי בע"מ
)ח"פ 51-367577-7(

)בפירוק מרצון(

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

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 12.9.2012, התקבלה החלטה 
יואב מזא"ה, מרח'  לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יהושע בן נון 43, ת"ד 4379, ירושלים 91043, טל' 054-2282298, 

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.

 ,15.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יואב מזא"ה, עו"ד, מפרק

מירום סוכנויות וסחר )א.צ.( בע"מ
)ח"פ 51-353888-4(

)בפירוק מרצון(

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

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 4.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלעד ישעיהו, מרח' 

כצנלסון 13, אשקלון, טל' 08-6752445, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, לכתובת המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.1.2013, 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.

                                    יעקב עוז, עו"ד, מפרק

מכון המתמיד בע"מ
)ח"פ 51-036624-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.2.2011, 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר 
למפרק  הרצליה,   ,122 הזהב  חוף  מרח'   ,005856109 ת"ז  פרץ, 

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.

אמיר פרץ, מפרק

תוסף שמנים בע"מ
)ח"פ 51-476654-2(

)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 22.8.2012, התקבלה החלטה 
חב'  אצל  סחייק,  מנשה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

תוסף, ת"ד 52, כפר יונה, 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.

מנשה סחייק, מפרק

ארץ' כימיקלים )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-252817-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

אס.אמ.אתרים יזמות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-332877-3(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 12.9.2012, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאיר רוזנר, 
מרח' אח"י אילת 62, חיפה 26260, טל' 04-8402585, למפרק החברה.

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

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

 ,15.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יאיר רוזנר, עו"ד, מפרק

צינמן בניה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-208234-8(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.9.2012 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 
אילן צינמן, מרח' בן צבי 10, מגדל הרכבת, קומה 7, באר שבע, טל' 

08-6233448, למפרק החברה.

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

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

 ,28.2.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 14.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אילן צינמן, עו"ד, מפרק

עו"ד יעקב עוז, חברת עורכי דין
)ח"פ 51-334295-6(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 31.8.2012, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב עוז, 

מרח' האלמוגים 7, אשדוד, טל' 08-8661111, למפרק החברה.
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר סגל, מרח' אלנבי 9, 
ת"ד 8486, חיפה 31084, 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 סגל, עו"ד, מפרק

חי עולם השיפוצים בע"מ
)ח"פ 51-404103-7(

)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 9.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד בריבי, ת"ז 033850512, 

משד' העצמאות 2, בת ים, 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.

דוד בריבי, מפרק

בלקסטון בע"מ
)ח"פ 51-251830-9(

)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 9.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ימית סרור-אביטן, 

ת"ז 033184201, מרח' גרניט 8, פתח תקוה, 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.

ימית סרור-אביטן, עו"ד, מפרקת

פינקסטון בע"מ
)ח"פ 51-251850-7(

)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 9.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ימית סרור-אביטן, 

ת"ז 033184201, מרח' גרניט 8, פתח תקוה, למפרקת החברה.

 ,2.9.2012 שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
רו"ח  ולמנות את  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
תל   ,74 בגין  מנחם  דרך  מרח'   ,317213460 ת"ז  רידנר,  דניאל 

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.

דניאל רידנר, רו"ח, מפרק

אינטליג'וינט מערכות בע"מ
)ח"פ 51-299457-5(

)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 
לפרק  ביום 5.9.2012, התקבלה החלטה  הנ"ל, שהתכנסה  החברה 
את החברה מרצון ולמנות את דוד מנדס, מרח' הויסמנס 46, חיפה 

34987, טל' 04-8258041, 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.

דוד מנדס, מפרק

אינטלימדי בע"מ
)ח"פ 51-389213-3(

)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 
לפרק  ביום 5.9.2012, התקבלה החלטה  הנ"ל, שהתכנסה  החברה 
את החברה מרצון ולמנות את דוד מנדס, מרח' הויסמנס 46, חיפה 

34987, טל' 04-8258041, 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.

דוד מנדס, מפרק

אלוני )א.ש.( יזום ובניה בע"מ
)ח"פ 51-226138-9(

)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 
החלטה  9.9.2012, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

דוב פרדי יהודה, מפרק

אחים עובדיה ש.מ. קבלני בנין 1995 בע"מ
)ח"פ 51-220177-3(

)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 10.9.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  מנדל,  צבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
070685532, מרח' שרה אהרונסון 7, פתח תקוה, 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.

צבי מנדל, עו"ד, מפרק

פז את רגב לעריכת דין וטיפול משפטי
)ח"פ 51-327420-9(

)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 10.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין, מרח' 
ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, טל' 

03-6246248, פקס' 03-6246247, 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.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

אפלר בע"מ
)ח"פ 51-268629-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.9.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  טלמון,  אייל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

דניאל פריש 3, 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.

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.

ימית סרור-אביטן, עו"ד, מפרקת

אורנג'סטון בע"מ
)ח"פ 51-251849-9(

)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 9.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ימית סרור-אביטן, 

ת"ז 033184201, מרח' גרניט 8, פתח תקוה, 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.

ימית סרור-אביטן, עו"ד, מפרקת

בורדוסטון בע"מ
)ח"פ 51-251851-5(

)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 9.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ימית סרור-אביטן, 

ת"ז 033184201, מרח' גרניט 8, פתח תקוה, 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.

ימית סרור-אביטן, עו"ד, מפרקת

מישמיים טק בע"מ
)ח"פ 51-466483-8(

)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 9.9.2012, התקבלה החלטה 
רח'  יהודה,  פרדי  דוב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אלקלעי 6, בני ברק 51383, טל' 03-6197955, 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.

אמיר אלטשולר, עו"ד, מפרק

עלי זית בע"מ
)ח"פ 51-062408-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.9.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  אלול,  ורדי  יעקב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

005635446, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 
זו, לכתובת: חב' עלי זית בע"מ, אצל בן אמוץ, רח' רבנו חננאל 29, 

ת"ד 5274, תל אביב 66076.

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

יעקב ורדי אלול, מפרק

במד רשומים בע"מ
)ח"פ 51-037339-2(

)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 19.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי רישפן, ת"ז 51960433, 

מדרך מנחם בגין 125, 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.

אבי רישפן, מפרק

טקסס אינסטרומנטס ישראל מדיקל )2009( בע"מ
)ח"פ 51-428463-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.9.2012, התקבלה החלטה 
וינטרוב,  סיימון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
אביב  תל   ,1 עזריאלי  מרכז  ושות',  ארנון  יגאל  עו"ד  ממשרד 

67021, 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.

סיימון וינטרוב, עו"ד, מפרק

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

אייל טלמון, עו"ד, מפרק

שתמנול בע"מ
)ח"פ 51-259012-6(

)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 19.9.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  טלמון,  אייל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

דניאל פריש 3, 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.

אייל טלמון, עו"ד, מפרק

פרדס שרותי ייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-432495-3(

)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 12.9.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  חדי,  גיא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 35, רמת גן, טל' 03-6130311, 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.

גיא חדי, עו"ד, מפרק

דוקאלאדו בע"מ
)ח"פ 51-436220-1(

)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 12.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר אלטשולר, ת"ז 
 ,64078 25, תל אביב  גבירול  26250, מרח' אבן  מ"ר   ,029474111

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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המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.7.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס כחלון, ת"ז 

051801462, 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.

עמוס כחלון, מפרק

וי. קיו. סיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-394988-3(

)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 13.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גאורגי ג'ורג'יקיה, מרח' עין 

גנים 55, פתח תקוה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גאורגי ג'ורג'יקיה, מפרק

זינון 9001 בע"מ
)ח"פ 51-377280-6(

)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 21.8.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  ברבי,  אוהד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

התמר 7ב, 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.

אוהד ברבי, עו"ד, מפרק

מאאג החזקות בע"מ
)ח"פ 51-292759-1(

)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 21.8.2011, התקבלה החלטה 
מיכאלי,  גיורא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

קונדקט - חברה לעבודות חשמל בע"מ
)ח"פ 51-254616-9(

)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 20.10.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מלי נווה-אלבז, מרח' 

הרברט סמואל 59, חדרה, 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.

מלי נווה-אלבז, עו"ד, מפרקת

באומן לביא בע"מ
)ח"פ 51-244942-2(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

הידידות 7, נתניה 42728, 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.

שי לביא, רו"ח, מפרק

זירו-וואן בע"מ
)ח"פ 51-266322-0(

)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 25.7.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  אלמוג,  ארז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

משכית 22, הרצליה 46733, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

אוטו כחלון בע"מ
)ח"פ 51-138728-4(

)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 
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אצל בא כוחו עו"ד סתיו וייס, רח' היצירה 3, רמת גן 52521, 
למפרק החברה.

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

זו, למען בא כוח המפרק הנ"ל.

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

גל דהן, מפרק

סוליד מחקר ופיתוח מדעי בע"מ
)ח"פ 51-231913-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור אהרוני, מרח' ראול 

וולנברג 12, 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.

דרור אהרוני, מפרק

גולף השקעות ותעשיות בשומרון )1983( בע"מ
)ח"פ 51-099177-1(

)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 
החלטה  4.9.2012, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר פואה, מרח' עינב 54ב, 

בית חשמונאי, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עופר פואה, מפרק

אמ פי איי מדיטרניאן מימון )200( בע"מ
)ח"פ 51-292697-3(

)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 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.9.2012, התקבלה החלטה  של החברה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר פואה, מרח' עינב 54ב, 

בית חשמונאי, למפרק החברה.

ממשרד בלטר, גוט, אלוני ושות', עורכי דין, קיבוץ יגור 30065, 
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.

גיורא מיכאלי, עו"ד, מפרק

קורליקס בע"מ
)ח"פ 51-375909-2(

)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 22.8.2012, התקבלה החלטה 
מעמק  כפיר,  יואב  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

האלה 99825, גבעת ישעיהו 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.

יואב כפיר, רו"ח, מפרק

טופ סטיל שיווק וביצוע בע"מ
)ח"פ 51-265438-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.8.2012, 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלעדי 
למפרק  שבע,  באר   ,26 חצב  מרח'   ,024632168 ת"ז  נתן,  חיים 

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.

גלעדי חיים נתן, מפרק

אטודור ישראל בע"מ
)ח"פ 51-474034-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.8.2012, 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גל דהן,  
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עופר פואה, מפרק

מרלז תשתיות בע"מ
)ח"פ 51-171013-9(

)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 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.9.2012, התקבלה החלטה  של החברה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר פואה, מרח' עינב 54ב, 

בית חשמונאי, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עופר פואה, מפרק

זד.פי. בי בע"מ
)ח"פ 51-302233-5(

)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 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.9.2012, התקבלה החלטה  של החברה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר פואה, מרח' עינב 54ב, 

בית חשמונאי, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עופר פואה, מפרק

אמ. בי. ג'י פאנד ואינווסטמנט בע"מ
)ח"פ 51-309789-9(

)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 שהתכנסה ביום 4.9.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר פואה, מרח' 

עינב 54ב, בית חשמונאי, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עופר פואה, מפרק

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עופר פואה, מפרק

אמ. פי. איי. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-344891-0(

)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 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.9.2012, התקבלה החלטה  של החברה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר פואה, מרח' עינב 54ב, 

בית חשמונאי, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עופר פואה, מפרק

מבני כפר סבא בע"מ
)ח"פ 51-096300-2(

)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 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.9.2012, התקבלה החלטה  של החברה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר פואה, מרח' עינב 54ב, 

בית חשמונאי, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עופר פואה, מפרק

מרלז ניהול בע"מ
)ח"פ 51-093920-0(

)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 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.9.2012, התקבלה החלטה  של החברה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר פואה, מרח' עינב 54ב, 

בית חשמונאי, 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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א.ר. שרותי רפואה בית שמש בע"מ
)ח"פ 51-248200-1(

)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 9.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ראסל ד. מאיר, מהגן 
הטכנולוגי, ת"ד 48193, מלחה, ירושלים 91481, 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.

ראסל ד. מאיר, עו"ד, מפרק

טיולים לעולם אחר - הרפתקאות בע"מ
)ח"פ 51-316891-4(

)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 
החלטה  9.9.2012, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף קייזר, מרח' ערוגות 51, 

ניצני עוז, 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 קייזר, מפרק

ראביד תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-397799-1(

)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 11.9.2012, התקבלה החלטה 
ממושב  ראביד,  צלילה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

באר טוביה, 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.

צלילה ראביד, מפרקת

אלפא בילג )ישראל( סחר בע"מ
)ח"פ 51-340126-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
5.9.2012, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
צור,  בן  רועי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק   החלטה 
למפרק   ,40600 מונד  תל   ,34 התאנה  מרח'   ,034856872 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.

רועי בן צור, מפרק

מטרה - שירותי ניהול ומידע בע"מ
)ח"פ 51-129222-9(

)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 6.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום כהן, ת"ז 02493137, 

מרח' העמל 1, ראש העין, 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.

שלום כהן, מפרק

ש. ב. נפטון אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-357418-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליעזר אשל, מרח' 

דרך מנחם בגין 154, 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.

אליעזר אשל, עו"ד, מפרק
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רוגוס בע"מ
)ח"פ 51-122639-1(

)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 11.9.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  הירש,  יובל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רמת ים 12, 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.

יובל הירש, עו"ד, מפרק

אקואייס בע"מ
)ח"פ 51-432237-9(

)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 9.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור זיסו, מרח' בלפור 24, 

אשקלון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ליאור זיסו, מפרק

בניית מערכות ייעודיות בע"מ
)ח"פ 51-408683-4(

)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 9.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי דרור, מרח' סיני 3, 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.

צבי דרור, מפרק

ג'נרל גיר - אחים סלמה בע"מ
)ח"פ 51-140481-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף סלמה, מרח' אלופי 

צה"ל 3, חולון, למפרק החברה.

־כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את תבי
עותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, 

למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף סלמה, מפרק

יפה מ. פיישן בע"מ
)ח"פ 51-169003-4(

)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 11.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל הירשמן, ממגדל 

המוזאון, רח' ברקוביץ' 4, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיל הירשמן, עו"ד, מפרק

שילוב טכנולוגיות רפואיות בע"מ
)ח"פ 51-192359-1(

)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 11.9.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  גוטליב,  דוד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מנחם בגין 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד גוטליב, עו"ד, מפרק
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.8.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  אלברט,  כהן  מלמד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

323388058, מרח' הציונות 131/44, אשדוד, 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.

מלמד כהן אלברט, מפרק

סאלי בע"מ
)ח"פ 51-036782-4(

)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 26.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל שוב, ת"ז 22683908, 

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

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמואל שוב, מפרק

פרקש, הרשקו יעוץ כלכלי בע"מ
)ח"פ 51-291216-3(

)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 5.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמחה פרקש, מרח' עמק 

חפר 37, נתניה, 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.

שמחה פרקש, מפרק

ווסטווד שיווק ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-318559-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

החברות  לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.9.2012, לאחר שכל בעלי המניות 
האסיפה,  קיום  בדבר  מוקדמת  הודעה  לקבלת  זכותם  על  ויתרו 

שרעבי שילה )1993( בע"מ
)ח"פ 51-176746-9(

)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 9.9.2012, 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.

שילה שרעבי, מפרק

מרווה מידע רפואי בע"מ
)ח"פ 51-183731-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,9.9.2012 שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
ענת  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מניפז, מרח' הר דפנה 28, סביון, 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.

ענת מניפז, מפרקת

לוטוס נדל"ן גי פי בע"מ
)ח"פ 51-403040-2(

)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 15.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר קריאל, מרח' רשב"ג 11, 

ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר קריאל, מפרק

רשת סופר אלברט כהן בע"מ
)ח"פ 51-437080-8(

)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 
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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.

בנימין דביר, מפרק

אמדסה בע"מ
)ח"פ 51-368425-8(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
בעלת  של  בכתב  בהחלטה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,20.9.2012 מיום  הנ"ל,  החברה  של  היחידה  המניות 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישראל פפר, 

ת"ז 55329254, מרח' אבא הלל 16, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישראל פפר, עו"ד, מפרק

בנבנישתי-יוגב רואי חשבון
)ח"פ 51-306257-0(

)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 24.9.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  בנבנישתי,  אבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

023062235, מרח' הבנים 1, חדרה, למפרק החברה.

אבי בנבנישתי, מפרק

עיזבון המנוחים מאיר ופרחה מזרחי
 הודעה בדבר מינוי מנהל עיזבון ובדבר

הזמנה לנושים

הירושה,  לחוק   99 סעיף  לפי  הודעה,  בזה  נמסרת 
 ,99 יפו  מרח'  תוסייה-כהן,  יוסף  עו"ד  כי  התשכ"ה-1965, 
בירושלים  משפחה  לענייני  המשפט  בית  בצו  מונה  ירושלים, 
בתיק מס' עז 42830/06, למנהל עיזבון המנוחים מאיר מזרחי, ת"ז 
1973197, אשר מענו היה ברח' הרצוג 49, ירושלים, ופרחה מזרחי, 

ת"ז 359711, אשר מענה היה ברח' חיל האוויר 67, ירושלים.

כל הטוען כי הוא נושה של עיזבון המנוחים הנ"ל, מוזמן 
בזה להודיע, בכתב ובדואר רשום, למנהל העיזבון לפי הכתובת 
מיום  חודשים  שלושה  בתוך  מהעיזבון  תביעותיו  על  הנ"ל, 

פרסום הודעה זו.

לאחר תום המועד הנ"ל לא תתקבל כל תביעה.

                 יוסף תוסייה-כהן, עו"ד

                   מנהל עיזבון המנוחים

עמינדב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ססלר, ת"ז 059620237, מרח' רחל 5, 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.

עמינדב ססלר, מפרק

אשל - פיתוח אירגוני והעצמה ניהולית בע"מ
)ח"פ 51-428276-3(

)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 9.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמעון בלום, מרח' 

מאנה 10, תל אביב, טל' 03-6916348, 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 בלום, עו"ד, מפרק

וואוליה ווטר )המניב( ישראל בע"מ
)ח"פ 51-283958-0(

)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 11.9.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מנחם שמואלי, ת"ז 
037266970, מ"ר 46699, מרח' שד' אבא אבן 1, הרצליה 46725,  

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.

מנחם שמואלי, עו"ד, מפרק

ק.ד. סיטונאות חשמל בע"מ
)ח"פ 51-125973-1(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.9.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין דביר, מרח' 

גילדסגיים 11, רמת גן, למפרק החברה.




