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הודעה על שינוי שם של משרד
מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה לשנות את שם משרד 

ההסברה והתפוצות למשרד לירושלים והתפוצות.

כ"ה באייר התשע"ג )5 במאי 2013(
)חמ 3281—3( 

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  

 הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות
הממשלה וניהולן

לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

לחוק–יסוד:  16)ג(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
הממשלה1, קבעה הממשלה, כי השר משה יעלון יזמן את ישיבות 
הממשלה וינהלן, בעת העדרו של ראש הממשלה מהארץ, מיום 
כ"ח באייר התשע"ג )5 במאי 2013( ועד יום א' בסיוון התשע"ג 

)10 במאי 2013(.

נמסרה  התשס"א-22001,  הממשלה,  לחוק  9)ב(  סעיף  לפי 
הודעה לכנסת.

כ"ב באייר התשע"ג )2 במאי 2013(
)חמ 3281—3( 

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

2  ס"ח התשס"א, עמ' 168.

הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה 
כהנא  דביר  את  הממשלה  מינתה  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 

לתפקיד המנהל הכללי של המשרד לירושלים והתפוצות.

כ"ח באייר התשע"ג )8 במאי 2013(
)חמ 3-56-ה1( 

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959, מינתה הממשלה את שלמה בן אליהו 
לתפקיד המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון במקום מרדכי 

מרדכי2.

כ"ה באייר התשע"ג )5 במאי 2013(
)חמ 3-56-ה1( 

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 4376.

הודעה על אצילת סמכויות
לפי חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008

המילואים,  שירות  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  אצלתי  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשס"ח-12008 
סמכויותיי לפי סעיף 14)ג( עד )ה( לחוק, לבעלי התפקידים בצבא 

ההגנה לישראל המנויים להלן:

ראש אגף כוח האדם;

ראש חטיבת התכנון ומנהל כוח האדם

קצין שלישות פיקוד הצפון

קצין שלישות פיקוד המרכז

קצין שלישות פיקוד הדרום

קצין שלישות פיקוד העורף

קצין שלישות מפקדת זרוע היבשה

ראש מחלקת משאבי אנוש באגף כוח האדם

ראש מחלקת משאבי אנוש באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה

ראש מחלקת משאבי אנוש באגף המודיעין

ראש מחלקת הארגון באגף התכנון

ראש תחום משאבי האנוש באגף התקשוב

ראש מחלקת הסגל בחיל האוויר

סגן ראש מספן כוח האדם בחיל הים

ראש ענף הארגון וכוח האדם במפקדת הפרקליט הצבאי הראשי

ראש ענף הארגון והבקרה ביחידת בתי הדין הצבאיים

ראש ענף משאבי האנוש ברבנות הצבאית הראשית

ראש ענף הארגון וכוח האדם ביחידת מתאם הפעולות בשטחים

ראש ענף תכנון כוח אדם מילואים באגף כוח האדם

עוזר ראש אגף המבצעים

מפקד בסיס המטה הכללי.

אצילת הסמכויות שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 
התשס"ח, עמ' 4371 - בטלה. 

כ"ה באייר התשע"ג )5 במאי 2013(
)חמ 3856—3( 

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  __________

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

מינוי סגן מנהל
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963

)שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אייל  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  ורכישה(, התשכ"ג-11963 

עזורי לסגן מנהל לעניין סעיף 95 לחוק.

תוקף המינוי עד לפרישתו של העובד המתמנה כאמור.

י"א באייר התשע"ג )21 באפריל 2013(
)חמ 3-171-ה3( 

יאיר לפיד  
שר האוצר  __________

1  ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.
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שינוי הרכב מועצת יועצי מס מייצגים
לפי חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, 

התשס"ה-2005

בייצוג  העיסוק  הסדרת  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
סביון,  מירי  כי  מודיע  אני  התשס"ה-12005,  מס,  יועצי  ידי  על 
כסגנית  מתוקף תפקידה  וזאת  חברת המועצה  לתפקיד  מונתה 
מנהל רשות המסים המופקדת על נושא יועצי המס המייצגים, 

במקום חיים גבאי2.

י"ד באייר התשע"ג )24 באפריל 2013(
)חמ 3-3467( 

יאיר לפיד  
שר האוצר  __________

1  ס"ח התשס"ה, עמ' 114.

2  י"פ התש"ע, עמ' 3255.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1 אני 
מנהל  סגן  פורת,  זאב  בישראל,  המסים  רשות  עובד  את  ממנה 
הפקודה  לפי  הגבייה  על  לממונה  ואכיפה,  לגבייה  בכיר  כללי 

האמורה.

תוקף המינוי עד לפרישתו של העובד המתמנה כאמור.

ז' באייר התשע"ג )17 באפריל 2013(
)חמ 3-18( 

יאיר לפיד  
שר האוצר  __________
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

 הודעה על מינוי המועצה הלאומית למחקר
ולפיתוח אזרחי

לפי חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי, 
התשס"ג-2002 

אני מודיע כי בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק המועצה 
 - )להלן  התשס"ג-12002  אזרחי,  ולפיתוח  למחקר  הלאומית 
היוועצות  לאחר  שניתנה  הממשלה  המלצת  פי  ועל  החוק(, 
האריך  או  המדינה  נשיא  מינה  לחוק,  4)ד(  בסעיף  כאמור 
המועצה   לחברי  להלן  המפורטים  האנשים  של  מינוים  את 

הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי כמפורט לצדם:

יצחק בן ישראל - מדען בעל מוניטין וניסיון בניהול מערכות   )1(
 4( התשע"ד  באב  ח'  יום  עד  ראש,  יושב   - ופיתוח  מחקר 

באוגוסט 2014(;

הישראלית  הלאומית  האקדמיה  חברת   - בירק  יהודית   )2(
למדעים(, עד יום י"ט בניסן התשע"ב )11 באפריל 2012(;

מדענים בעלי ניסיון  ומוניטין במחקר ופיתוח ממוסד מוכר   )3(
להשכלה גבוהה:

דניאל ויס, עד יום ד' באייר התשע"ו )12 במאי 2016(;  )א( 

תמר דיין, עד יום ד' באייר התשע"ו )12 במאי 2016(;   )ב( 

__________
1  ס"ח התשס"ג, עמ' 52.

יגאל כהן, עד יום י' בניסן התשע"ו ) 18 באפריל 2016(;  )ג( 

דוד פסיג, עד יום י' בניסן התשע"ו )18 באפריל 2016(;  )ד( 
מומחים בעלי ניסיון ומוניטין מתעשייה עתירת ידע:  )4(

מרים ברקת, עד יום ט"ז באייר התשע"ד )16 במאי 2014(;  )א( 

עוזיה גליל, עד יום י"ט בניסן התשע"ב )11 באפריל 2012(;  )ב( 

יעקב וורטמן, עד יום ט"ז באייר התשע"ד )16 במאי 2014(;  )ג( 

חיים רוסו, עד יום ח' באייר התשע"ו ) 16 במאי 2016(;  )ד( 

והפיתוח  המחקר  בתחום  ומוניטין  ניסיון  בעלי  מדענים   )5(
הממשלתי:

מינה טייכר, עד יום י"א בניסן התשע"ד )11 באפריל 2014(;  )א( 

נדב לירון,  עד יום ט"ז באייר התשע"ד )16 במאי 2014(;  )ב( 

בת שבע אילון,  עד יום ט"ז באייר התשע"ד )16 במאי 2014(;  )ג( 

שושנה ארד, עד יום ט"ז באייר התשע"ד )16 במאי 2014(;  )ד( 

דפנה שוורץ - כלכלנית בעלת ניסיון ומוניטין בתחום כלכלת   )6(
המחקר והפיתוח, עד יום ט"ז באייר התשע"ד )16 במאי 2014(;

עוזי עילם - משקיף, עד יום י"ט בניסן התשע"ב )11 באפריל   )7(
 .)2012

כ"ה באייר התשע"ג )5 במאי 2013(
)חמ 3-3504( 

                                                        יעקב פרי
                                         שר המדע הטכנולוגיה והחלל

                                    יושב ראש ועדת השרים לענייני מדע
                                                   טכנולוגיה  וחלל

מינוי נציג שר הבינוי והשיכון במועצה הארצית 
לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  2)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965, אני ממנה את שלמה בן אליהו, לנציגי במועצה 

הארצית לתכנון ולבנייה במקום מרדכי מרדכי2.

המנהל  בתפקיד  משמש  המתמנה  עוד  כל  המינוי  תוקף 
הכללי של משרד הבינוי והשיכון.

אין במינוי זה כדי לגרוע מתוקפו של מינוי ממלאי המקום.

כ"ו באייר התשע"ג )6 במאי 2013(
)חמ 3-7-ה1( 

אורי אריאל  
שר הבינוי והשיכון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 3596.

מינוי מנהל לעניין מסילת ברזל ארצית
לפי פקודת מסילות הברזל ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א לפקודת מסילות הברזל ]נוסח 
למנהל  אמסלם,  משה  את  ממנה  אני  התשל"ב-11972,  חדש[, 

לעניין מסילת ברזל ארצית.

__________
 1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס"ח התשע"א, 

   עמ' 1176; ק"ת התשע"א, עמ' 1274.
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 15( התשע"ב  בתמוז  כ"ה  מיום  אלבז,  יהודה  של  המינוי 
ביולי 2012(2 - בטל.

כ"ט באייר התשע"ג )9 במאי 2013(
)חמ 3-3255( 

                                                     ישראל כ"ץ
                                     שר התחבורה התשתיות הלאומיות

__________                             והבטיחות בדרכים
2  י"פ התשע"ב, עמ' 5828.

 הודעה בדבר מתן רישיונות לחיפושי נפט והפקתו 
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

הנפט,  לחוק   16 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
המייעצת,  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  התשי"ב-11952, 

נתתי ביום ל' בניסן התשע"ג )10 באפריל 2013( ל-

100%ג'יני ישראל נפט וגז בע"מ

100%                                      סך הכל

את הרישיון "397/נס" שגבולותיו הם אלה:

מנקודה 260000/767000 מזרחה עד לנקודה 276300/767000

מנקודה 276300/767000 דרומה עד לנקודה 276300/748600

מנקודה 276300/748600 דרום מערב עד לנקודה 266000/737750

מנקודה 266000/737750 מערבה עד לנקודה 262000/737750

מנקודה 262000/737750 צפונה עד לנקודה 262000/749500

מנקודה 262000/749500 צפון מערב עד לנקודה 259500/755000

מנקודה 259500/755000 צפונה עד לנקודה 260000/767000

סך כל השטח כ–396,300 דונם.

ד' באייר התשע"ג )14 באפריל 2013(
)חמ 3-629(

    אלכסנדר וורשבסקי
                 הממונה על ענייני הנפט

____________
1  ס"ח התשי"ב, עמ' 322.

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות 
לרישום זכות מטפחים

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה בהתאם לסעיף 98 לחוק זכות מטפחים של זני 
ההודעה  למחיקת  בקשה  הוגשה  כי  התשל"ג-11973,  צמחים, 
בדבר בקשה לרישום זכות מטפחים2 )להלן - הבקשה( שמספרה 

.3577/03

המפורט  הזן  ברישום  עניין  עוד  לו  אין  כי  מודיע  המבקש 
בבקשה.

____________
1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.

2  י"פ התשס"ד, עמ' 3936.

לפיכך אנו מודיעים כי הבקשה תימחק.

יגיש  האמור,  לסעיף  בהתאם  להודעה  להתנגד  המבקש 
לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו  את 
זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ד-31974, לידי ציפי רצבי 
ופיתוח  החקלאות  משרד  מטפחים,  לזכויות  היחידה  במשרד 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

כ"ו באייר התשע"ג )6 במאי 2013(
)חמ 3-361-ה2( 

מיגל גולדמן  
רשמת זכות מטפחים  __________

3  ק"ת התשל"ד, עמ' 713.

הסמכת מנהל
לפי תקנות מחלות בעלי חיים )מדגריות(, התשכ"ז-1967

חיים  בעלי  מחלות  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מסמיך  אני  התקנות(1,   - )להלן  התשכ"ז-1967  )מדגריות(, 
לעניין  למנהל  פרק,  שמעון  ד"ר  הממשלתי,  הווטרינר  הרופא 

התקנות.

רישיון  יש  למוסמך  עוד  כל  בתוקף  תעמוד  זו  הסמכה 
הווטרינריים,  הרופאים  חוק  לפי  וטרינרית  ברפואה  לעסוק 
וטרינר  רופא  בתפקיד  משמש  הוא  עוד  וכל  התשנ"א-21991, 

ממשלתי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

כ"א באייר התשע"ג )1 במאי 2013(
)חמ 3-854( 

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים  __________

1  ק"ת התשכ"ז, עמ' 1942.

2  ס"ח התשנ"א, עמ' 76.

הסמכת מנהל
לפי תקנות מחלות בעלי חיים )הקמה והפעלה של משקי 
טיפול, הפצה, רבייה וגידול של עופות(, התשמ"א-1981

חיים  בעלי  מחלות  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
של  וגידול  רבייה  הפצה,  טיפול,  משקי  של  והפעלה  )הקמה 
את  מסמיך  אני  התקנות(,   - )להלן  התשמ"א-11981  עופות(, 
לעניין  למנהל  פרק,  שמעון  ד"ר  הממשלתי,  הווטרינר  הרופא 

התקנות.

רישיון  יש  למוסמך  עוד  כל  בתוקף  תעמוד  זו  הסמכה 
הווטרינריים,  הרופאים  חוק  לפי  וטרינרית  ברפואה  לעסוק 
וטרינר  רופא  בתפקיד  משמש  הוא  עוד  וכל  התשנ"א-21991, 

ממשלתי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

כ"א באייר התשע"ג )1 במאי 2013(
)חמ 3-1375( 

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים  __________

1  ק"ת התשמ"א, עמ' 872.

2  ס"ח התשנ"א, עמ' 76.
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
באייר  י"ב  ביום  בשבתו  בירושלים,  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,032/2011 בד"מ  בתיק   ,)2013 באפריל   22( התשע"ג 
השעיה  של  עונש   ,8253 מס'  רישיון  חייט,  רוני  על  להטיל 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שבעה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום סיום ההשעיה הקודמת, י"א באדר 
 1( התשע"ו  בתשרי  י"ח  יום  עד   ,)2015 במרס   2( התשע"ה 

באוקטובר 2015(.

כ"ב באייר התשע"ג )2 במאי 2013(
)חמ 3-94( 

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ' באייר התשע"ג 
על  להטיל  החליט   ,149/2012 בד"מ  בתיק   ,)2013 באפריל   30(
עבדלראזק מוחסן, רישיון מס' 11232, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של 60 חודשים.

בניסן  ז'  הקודמת,  ההשעיה  סיום  מיום  ההשעיה  תוקף 
התשפ"א באייר  ב'  יום  עד   ,)2016 באפריל   15(  התשע"ו 

)14 באפריל 2021(.

כ"ה באייר התשע"ג )5 במאי 2013(
)חמ 3-94( 

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

5 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מועצת עיריית ירושלים, שלוש ועדות ערר לעניין החוק 

האמור בהרכבים כמפורט להלן:

 )2012 בנובמבר   1( התשע"ג  בחשוון  ט"ז  ביום  בישיבתה   )1(
מונה ההרכב הזה:

הרכב 1:  

עורך הדין אמיר שושני - יושב ראש  

אברהם לנמן - חבר  

רונית אדהאן - חברה;  

בישיבתה ביום כ"א בטבת התשע"ג )3 בינואר 2013( מונו   )2(
ההרכבים האלה:

__________
1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

הרכב 2  

עורך הדין עודד הכהן - יושב ראש  

יוסי שחור - חבר  

גיורה דבל - חבר;  

הרכב 3  

עורך הדין אלון כינורי - יושב ראש  

ראובן סווירי - חבר  

ג'קי אוחיון - חבר.  

כ"ט באייר התשע"ג )9 במאי 2013(
)חמ 3-265-ה1( 

ניר ברקת  
ראש עיריית ירושלים  

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק להסדרת הפיקוח על 
כלבים, התשס"ג-12002, אני מודיע, כי קבעתי אזורים נוספים 
שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה; לפיכך, ההודעה 
ברצועה2  כלב  להחזיק  לא תחול החובה  אזורים שבהם  בדבר 

תתוקן כך שבסופה יבוא:

בתחומי   -  106 ההגנה  דרך  מאחורי   - התקווה  גן   )55("
הגינה המגודרת המיועדת לכלבים."

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.

ט"ו באייר התשע"ג )25 באפריל 2013(
)חמ 3-3651( 

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  __________

1  ס"ח התשס"ג, עמ' 216.

 2  י"פ התשס"ז, עמ' 585; התשס"ח, עמ' 571, עמ' 1643, עמ' 3194 
   ועמ' 4492; התשס"ט, עמ' 1461, עמ' 2617, עמ' 2930, עמ' 4628 
   ועמ' 5526; התש"ע, עמ' 907; התשע"א, עמ' 1827 ועמ' 5811; 

  התשע"ב, עמ' 5577 ועמ' 5711; התשע"ג, עמ' 802.

הודעה על החלת הוראות בחוק שמירת הניקיון, 
התשמ"ד-1984

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

בתוקף סמכותה לפי סעיף 11)ב( לחוק הרשויות המקומיות 
)להלן  פקחים(, התשס"ח-12008  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
- החוק(, לפי הצעת ראש עיריית כפר סבא ובהסכמת היועץ 
המשפטי שלה, החליטה מועצת עיריית כפר סבא כי אכיפתן 
של עבירות השלכת פסולת בניין, כמפורט בסעיפים 13)ב( ו–13ב 
לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-21984, שיש להן יסודות דומים 
הסביבה  איכות  על  )שמירה  סבא  לכפר  העזר  בחוק  לעבירות 
הסעיפים  פי  על  ייאכפו  התשס"ח-32008,  מפגעים(,  ומניעת 

האמורים בחוק שמירת הניקיון.

תוקף ההחלטה מיום פרסומה ברשומות.

כ"ד באדר התשע"ג )6 במרס 2013(
)חמ 3-3951( 

יהודה בן חמו  
ראש עיריית כפר סבא  __________

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534.

2  ס"ח התשמ"ד, עמ' 142.

3  ק"ת-חש"ם התשס"ח, עמ' 243.
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
גב/53,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 761, 
התש"ך, עמ' 1377, ובהתאם לתכנית מס' גב/567, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6153, התשע"א, 
עמ' 822, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גבעתיים, 
זכות החזקה  )להלן - הפקודה(, כי  לצורכי ציבור(, 21943 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
לקניינה  תהיה   ,1413 עמ'  התשע"ג,   ,6507 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של עיריית גבעתיים מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגבעתיים, המזוהה כגוש 6161 -  

חלקה 109, ששטחה 814 מ"ר;   

חלקה 111, ששטחה 4,094 מ"ר;  

הייעוד: שב"צ ודרך.  

כ"ח באדר התשע"ג )10 במרס 2013(
)חמ 3-4(

ראובן בן–שחר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
גב/53,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 761, 
התש"ך, עמ' 1377, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גבעתיים,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,1414 עמ'  התשע"ג,   ,6507 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית גבעתיים מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגבעתיים, המזוהה כגוש 6161 -  

חלקה 286, ששטחה 2,307 מ"ר;  

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

חלקה 281, ששטחה 1,127 מ"ר;  

הייעוד: שצ"פ ושב"צ.  

כ"ח באדר התשע"ג )10 במרס 2013(
)חמ 3-4(

ראובן בן–שחר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גבעתיים  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  ערים  בניין  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הר/1270, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1268 עמ'  התשל"ו,   ,2196
לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הרצליה  ולבנייה  לתכנון 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
אליה  ביחס  אשר  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,2168 עמ'  התשע"ג,   ,6531 הפרסומים 
והמוחלט של עיריית הרצליה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בהרצליה, רח' בן גוריון -

גוש 6546, חלקה 47 בשלמות; הייעוד: דרך.

ד' באייר התשע"ג )14 באפריל 2013(
)חמ 3-4(

יהונתן יסעור  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  ערים  בניין  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הר/253א, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1451 עמ'  התשכ"א,   ,852
לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הרצליה  ולבנייה  לתכנון 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
אליה  ביחס  אשר  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,6423 עמ'  התשע"ב,   ,6473 הפרסומים 
והמוחלט של עיריית הרצליה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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תוספת

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בהרצליה, שצ"פ סמטת ניסנוב -

גוש 6558, חלקה 672 בשלמות; הייעוד: שטח ציבורי פתוח.

ד' באייר התשע"ג )14 באפריל 2013(
)חמ 3-4(

יהונתן יסעור  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הרצליה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  ערים  בניין  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הר/253א, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1451 עמ'  התשכ"א,   ,852
לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הרצליה  ולבנייה  לתכנון 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
אליה  ביחס  אשר  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,2772 עמ'  התשע"ג,   ,6545 הפרסומים 
והמוחלט של עיריית הרצליה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בהרצליה, סמטת מורי עופרי -

גוש 6557, חלקה 192 בשלמות; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

ד' באייר התשע"ג )14 באפריל 2013(
)חמ 3-4(

יהונתן יסעור  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ענ/358)במ(, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4884, 
התש"ס, עמ' 3600, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  עארה,  עירון-ואדי  ולבנייה 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 5737, התשס"ח, עמ' 505, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  אלגרבייה  בקה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבקה אלע'רבייה, המזוהה כגוש 8760 -  

חלק מחלקה 72, ששטחה 872 מ"ר, לשטח ציבורי פתוח;  

חלק מחלקה 75, ששטחה 152 מ"ר, לשטח ציבורי פתוח.  

ח' באייר התשע"ג )18 באפריל 2013(
)חמ 3-4(

מוחמד סובחי ג'בארין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עירון  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/2000, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4004, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,3167 עמ'  התשנ"ב, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  תקוה,  פתח  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,2854 עמ'  התשס"ה,   ,5402 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה - גוש 6640, ח"ח 103, בשטח של   
2,020 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ' באייר התשע"ג )30 באפריל 2013(
)חמ 3-4(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/1241/א, 
הפרסומים 4178, התשנ"ד, עמ' 1393, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4320, התשנ"ה, עמ' 4089, 
תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה - גוש 6640, ח"ח 103, בשטח של   
1,559 מ"ר.

כ' באייר התשע"ג )30 באפריל 2013(
)חמ 3-4(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/57/1232, 
הפרסומים 4622, התשנ"ח, עמ' 2634, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  תקוה,  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
 5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס 
בילקוט הפרסומים 6545, התשע"ג, עמ' 2778,  ו–7 לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

מ"ר,   455 ששטחה  גליס,  רח'  תקוה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 6354, ח"ח 14, לדרך.

כ' באייר התשע"ג )30 באפריל 2013(
)חמ 3-4(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/8/1244, 
בזה  מצהירה   ,1489 עמ'  התשס"ד,   ,5261 הפרסומים 
בהתאם  תקוה,  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
 ,6449 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
והמוחלט של  הגמור  לקניינה  5416, תהיה  עמ'  התשע"ב, 

עיריית פתח תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, גוש 6362, ח"ח 243 )ח"ח קודמת 1(,   
בשטח של 16,770 מ"ר.

י"ג באייר התשע"ג )23 באפריל 2013(
)חמ 3-4(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' גז/11/102 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4420, התשנ"ו, עמ' 3646, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה גזר )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
 ,6531 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,2174 עמ'  התשע"ג, 

המועצה האזורית גזר מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

דונם,   6.427 ששטחה  חשמונאי,  בבית  קרקע  חטיבת   
)חלקי   63 חלקה   ,)3880 לשעבר  )גוש   5429 כגוש  המזוהה 
 ;53  ,46  ,45  ,44  ,23  ,20  ,18  ,17  ,16  ,15  ,14 לשעבר  חלקות 

הייעוד: שצ"פ, שב"צ, ספורט וחניה.

מעוניין  וכל  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ט באייר התשע"ג )29 באפריל 2013(
)חמ 3-4(

פטר וייס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/6033,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3812, 
התשנ"א, עמ' 427, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  משגב,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
ובילקוט   ,3612 עמ'  התשנ"ג,   ,4129 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה  תהיה   ,4228 עמ'  התשע"ג,   ,6578 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של המועצה האזורית משגב מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפארק תעשיות משגב )תרדיון( -  

גוש 19277, ח"ח 1, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24;  

גוש 19278, ח"ח 1, 2, 3, 4, 11;  

מטרת ההפקעה: דרכים.  

י"ג בניסן התשע"ג )23 באפריל 2013(
)חמ 3-4(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה משגב  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 113/03/3, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2203, התשל"ו, עמ' 1420, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה אשדוד )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6545, התשע"ג, עמ' 2791, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית אשדוד מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

ד',  רובע  ירושלים,  שד'   ,F כביש  באשדוד,  קרקע  חטיבת   
ששטחה 19 דונם; הייעוד: דרך המזוהה כגוש 2072 )לשעבר 

גוש 2079(, חלקה 57.

ל' בניסן התשע"ג )10 באפריל 2013(
)חמ 3-4(

יחיאל לסרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי חוק הצהרות מוות

בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים

ת"ע 34807-09-12

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ובעניין: הצהרת מותו של הנעדר יעקב שמיס,

המבקש: מרק ישראלי, מרח' ש"ץ 4/11, ירושלים.

הודעה

לענייני  המשפט  בית  אל  פנה  המבקש  כי  ידוע  להווי 
משפחה בירושלים בבקשה להצהיר על מותו של הנעדר הנ"ל 

שנעלם ומשערים שהוא מת.

וזה תיאורו של הנעדר לפי הצהרת המבקש:

מקום הלידה ותאריך הלידה: בריצ'ני, רוסיה, 1916.

מקום מגוריו הרגיל: צ'רנוביץ, רומניה/ברית המועצות.

מקום מגוריו הידוע האחרון: צ'רנוביץ, ברית המועצות.

אזרחותו: רומנית/סובייטית.

התעסקותו: פועל טקטסיל.

עדיין  שהנעדר  היה  נראה  שבו  לאחרונה  הידוע  התאריך 
בחיים והמקום שבו נמצא אז: יולי 1942, עיר שהטי, ברית 

המועצות.

בזה  מתבקש  הנ"ל,  הנעדר  על  ידיעות  לו  שיש  מי  כל 
או  דיפלומטית  נציגות  לכל  או  המשפט  לבית  להמציאן 
קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם 
בית  לפני  יתייצב  המוות  להצהרת  להתנגד  הרוצה  מעוניין, 
המשפט, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, 
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או 
מדינת  של  קונסולרי  או  דיפלומטי  נציג  לפני  הודעה  ימסור 
ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית 

המשפט החלטה כטוב בעיניו.

דניאל טמפברג, שופט

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 5152-03-13

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

ובעניין פירוק חברת א.ר. ארט פוד בע"מ, ח"פ 51-340610-8.

והמבקשים: 1. אורי ביטון, ת"ז 0509968254, מרח' הורד 10/5, 
אדם. 2. עוזיאל מאיר יהודה, ת"ז 064673940, מרח' יהודה הנשיא 
ו/או ענבר  עו"ד שי שלמה  ב"כ  ע"י  ירושלים, שניהם  5, קטמון, 
אלה, מרח' יד חרוצים 15, תלפיות, ירושלים, טל' 02-6723339, פקס' 

.02-6727533

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.3.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.6.2013, בשעה 10.45.

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 מיום 27.5.2013.

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

ענבר אלה, עו"ד  
  ב"כ המבקשים
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בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 7940-03-13

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

ובעניין פירוק חברת אקו-בלו טריידינג בע"מ, ח"פ 51-411831-4.

חלימה   .2  .026174144 ת"ז  מחאמיד,  מוחמד   .1 והמבקשים: 
ב"כ  ע"י  ת"ז 023284417,  עודה,  גסאן   .3 ת"ז 050157163.  קוסייני, 

עו"ד שלמה עובדיה, מרח' הנמל 33, חיפה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.3.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.6.2013, 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 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 3.6.2013.

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

שלמה עובדיה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 39710-03-13

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

ובעניין פירוק חברת תיק תקשורת בע"מ, ח"פ 51-261420-7.

ששון  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,036211050 ת"ז  גוטמן,  גל  והמבקש: 
 חורש, רישיון מס' 28433, משד' פלי"ם 7, ת"ד 577, חיפה 33095, טל'

04-8408686, פקס' 04-8409898.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.3.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.6.2013, 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   14.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.4.6.2013

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

ששון חורש, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

שוטנשטיין פישהיימר טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-419981-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
היומי  הדף  ברח'   ,18.00 בשעה   ,25.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
614, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    שלום פישהיימר, מפרק

רדימיקס - נאטור בע"מ
)ח"פ 51-467494-4(

)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 
 ,155 ביאליק  ברח'   ,10.00 בשעה   ,3.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    רוית ביתן, עו"ד, מפרקת

אחזקות מילשטיין )קש"מ( בע"מ
)ח"פ 51-270817-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רוטשילד  בשדרות   ,10.30 בשעה   ,9.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרק, המראה  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,76-74
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמיר סולר, עו"ד, מפרק

פרי השפלה שווק והפצה בע"מ
)ח"פ 51-238355-5(

)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 14.7.2013, בשעה 10.00, ברח' חיל חימוש 10, 
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אלירן בן שבת יזמות בע"מ
)ח"פ 51-428572-5(

)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 21.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי, 
מרח' קויפמן 2, בית הטכסטיל, קומה 14, תל אביב 68012, טל' 

03-6091282, פקס' 077-3235577, 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.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

אלירן בן שבת יזמות בע"מ
)ח"פ 51-428572-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.8.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 
2, בית הטכסטיל, קומה 14, תל אביב 68012, טל' 03-6091282, 
פקס' 077-3235577, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

הומפיטל בע"מ
)ח"פ 51-217166-1(

)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 21.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי, 
מרח' קויפמן 2, בית הטכסטיל, קומה 14, תל אביב 68012, טל' 

03-6091282, פקס' 077-3235577, 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.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

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

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסי סייג, מפרק

מפג"ב השקעות בע"מ
)ח"פ 51-180328-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,5 10.00, ברח' אוסישקין  14.7.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ערן הלר, עו"ד, מפרק

רומיקה בניה ושיפוצים בע"מ
)ח"פ 51-267780-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי, 
מרח' קויפמן 2, בית הטכסטיל, קומה 14, תל אביב 68012, טל' 

03-6091282, פקס' 077-3235577, 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.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

רומיקה בניה ושיפוצים בע"מ
)ח"פ 51-267780-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.8.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 
2, בית הטכסטיל, קומה 14, תל אביב 68012, טל' 03-6091282, 
פקס' 077-3235577, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי, 
מרח' קויפמן 2, בית הטכסטיל, קומה 14, תל אביב 68012, טל' 

03-6091282, פקס' 077-3235577, 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.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

זיו אלון פרויקטים )2007( בע"מ
)ח"פ 51-393721-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.8.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 
2, בית הטכסטיל, קומה 14, תל אביב 68012, טל' 03-6091282, 
פקס' 077-3235577, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

אס או אל הדרכות בע"מ
)ח"פ 51-389396-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי, 
מרח' קויפמן 2, בית הטכסטיל, קומה 14, תל אביב 68012, טל' 

03-6091282, פקס' 077-3235577, 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.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

אס או אל הדרכות בע"מ
)ח"פ 51-389396-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.8.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 

הומפיטל בע"מ
)ח"פ 51-217166-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.8.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 
2, בית הטכסטיל, קומה 14, תל אביב 68012, טל' 03-6091282, 
פקס' 077-3235577, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

איי.אי.פי. אינדסטריאל אנד אקונומיקל פרוגרס בע"מ
)ח"פ 51-260393-7(

)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 21.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי, 
מרח' קויפמן 2, בית הטכסטיל, קומה 14, תל אביב 68012, טל' 

03-6091282, פקס' 077-3235577, 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.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

איי.אי.פי. אינדסטריאל אנד אקונומיקל פרוגרס בע"מ
)ח"פ 51-260393-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.8.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 
2, בית הטכסטיל, קומה 14, תל אביב 68012, טל' 03-6091282, 
פקס' 077-3235577, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

זיו אלון פרויקטים )2007( בע"מ
)ח"פ 51-393721-9(

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

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

אשפוז ביתי בע"מ
)ח"פ 51-235331-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.8.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 
2, בית הטכסטיל, קומה 14, תל אביב 68012, טל' 03-6091282, 
פקס' 077-3235577, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

א.מ. דור - עבודות קבלנות בע"מ
)ח"פ 51-204445-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי, 
מרח' קויפמן 2, בית הטכסטיל, קומה 14, תל אביב 68012, טל' 

03-6091282, פקס' 077-3235577, 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.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

א.מ. דור - עבודות קבלנות בע"מ
)ח"פ 51-204445-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.8.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 
2, בית הטכסטיל, קומה 14, תל אביב 68012, טל' 03-6091282, 
פקס' 077-3235577, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

2, בית הטכסטיל, קומה 14, תל אביב 68012, טל' 03-6091282, 
פקס' 077-3235577, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

אגוזיות מעדן טעים בע"מ
)ח"פ 51-453413-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי, 
מרח' קויפמן 2, בית הטכסטיל, קומה 14, תל אביב 68012, טל' 

03-6091282, פקס' 077-3235577, 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.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

אגוזיות מעדן טעים בע"מ
)ח"פ 51-453413-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.8.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 
2, בית הטכסטיל, קומה 14, תל אביב 68012, טל' 03-6091282, 
פקס' 077-3235577, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

אשפוז ביתי בע"מ
)ח"פ 51-235331-9(

)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 21.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי, 
מרח' קויפמן 2, בית הטכסטיל, קומה 14, תל אביב 68012, טל' 

03-6091282, פקס' 077-3235577, 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.
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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.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

רנסנט בע"מ
)ח"פ 51-353630-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,9.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 
סופי  דוח  הגשת  לשם   ,03-6246260 פקס'   ,03-6246250 טל' 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

אס דבליו איי - טריידינג בע"מ
)ח"פ 51-376618-8(

)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 26.6.2013, בשעה 11.00, אצל ד"ר מ' דרוקר 
82, תל אביב,  בגין  מנחם  דרך  ונוטריונים,  דין  עורכי   - ושות' 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אברהם חזן, מפרק

קוג'נרה סולר ישראל
)ח"פ 51-437204-4(

)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 
בניין   ,BFP 10.00 במשרד  9.7.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ים,  גליל  קיבוץ  עמי,  הוד 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עפר ריקליס, מפרק

שין דילן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-320689-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,15.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' אילת 1, טבריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ערן אסלן, עו"ד, מפרק

אילידר ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-386824-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,15.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' אילת 1, טבריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צהל מורד, עו"ד, מפרק

אמ. או. אל שירותי אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-320279-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.9.2013, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  טבריה,   ,1 אילת 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צהל מורד, עו"ד, מפרק

רנסנט בע"מ
)ח"פ 51-353630-0(

)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 9.5.2013, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, למפרק החברה.
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ג'יי 2 קיי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-447903-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 7.7.2013, בשעה 10.00, במשרד עורכי הדין 
דנהירש ושות', רח' יגאל אלון 88, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

השקעות ודשנים אורגניים בע"מ
)ח"פ 51-113603-8(

)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 7.7.2013, בשעה 10.00, במשרד עו"ד אסנת 
אביב, לשם הגשת  תל  בית שרבט,   ,4 קויפמן  רח'  ושות',  נווה 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    לאורה יערן, מפרק

רבזיק בע"מ
)ח"פ 51-194503-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,7.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
קיבוץ רביבים, רמת הנגב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ולנטינה אופנגנדן, מפרקת

מיקוד עסקי - סוכנות לביטוח )1997( בע"מ
)ח"פ 51-255425-4(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,8.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המסגר 17, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רפאל זקר, מפרק

דקו בר בע"מ
)ח"פ 51-287402-5(

)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 1.7.2013, בשעה 12.00, ברח' הלסינקי 20, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יניב גכתן, עו"ד, מפרק

ג'ירף לכל בע"מ
)ח"פ 51-438734-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2013, בשעה 12.00, ברח' הלסינקי 20, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יניב גכתן, עו"ד, מפרק

אורמגרף בע"מ
)ח"פ 51-398780-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.7.2013, בשעה 10.00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
1, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גיורא גרף, מפרק

רנים קאפ בע"מ
)ח"פ 51-275985-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 7.7.2013, בשעה 17.00, ברח' העצמאות 16, 
יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אוריאל בן אסולי, עו"ד, מפרק
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נאמנות חברי חמני"ת בע"מ
)ח"פ 51-330892-4(

)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 
לאמעי  במשרדי   ,13.00 בשעה   ,10.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גבעתיים   ,53 השלום  דרך  דין,  עורכי  פינק  צידון  רהט  סידר 
53454, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ראובן רותם, עו"ד, מפרק

מיאל השקעות וסחר בע"מ
)ח"פ 51-447818-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10.7.2013, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של 
החברה, מושב חיבת ציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מרים שניר, מפרקת

אורן קומפרסורים והנדסה בע"מ
)ח"פ 51-284598-3(

)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 11.7.2013, בשעה 10.00, במשרד עו"ד גרשון 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ישי,  רמת  הצפצפה,  רח'  הורוביץ, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גל זמיר, מפרק

יבולי העמק י.ב. בע"מ
)ח"פ 51-115128-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 11.7.2013, בשעה 12.00, במשרד עו"ד גרשון 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ישי,  רמת  הצפצפה,  רח'  הורוביץ, 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    גרשון הורוביץ, עו"ד, מפרק

נינבר בע"מ
)ח"פ 51-266376-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 9.7.2013, בשעה 18.00, בחדר הישיבות של 
המחלקה לפיסיקה בקומה השנייה של בניין לאו בבית הספר 
לשם  ירושלים,   ,21 הלאומי  הוועד  רח'  לטכנולוגיה,  הגבוה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
                                    מוטי שחר, עו"ד, מפרק

בטרמי 2002 בע"מ
)ח"פ 51-321654-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 9.7.2013, בשעה 9.00, ברח' הנשיא ויצמן 24, 
חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אברהים אגבריה, מפרק

פאר רמלה )1998( בע"מ
)ח"פ 51-266221-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 9.7.2013, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של 
סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,40 איינשטיין  רח'  החברה, 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    שמואל פרנקל, מפרק

אמנטל בע"מ
)ח"פ 51-457351-8(

)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 
רח'  10.00, אצל המפרקת,  9.7.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
דרך חברון 174, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמבר גודפריי צ'ריטי, מפרקת
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אריקו שופ פיטינג בע"מ
)ח"פ 51-382894-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.7.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' המגל 20, 
קציר-חריש, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אריך קולר, מפרק

אנציקלופדיות לנוער בע"מ
)ח"פ 51-069840-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,14.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רפידים 16, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יפתח דקל, מפרק

סאן - בילדר בע"מ
)ח"פ 51-448776-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.7.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' קלאוזנר 
7, קרית אתא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמיר בס מיירהובר, מפרק

אבשלום קור - לאוהבי העברית וארץ ישראל בע"מ
)ח"פ 51-468407-5(

)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 14.7.20123, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
בארי 7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבשלום קור, מפרק

לאזסיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-212782-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 14.7.2013, בשעה 9.00, ברח' אלמוג דוד 6, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ציון עזר, מפרק

החממה טי וי בע"מ
)ח"פ 51-402060-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.7.2013, בשעה 10.00, במשרד עו"ד גדעון פישר, 
מגדלי עזריאלי, מגדל משולש, קומה 39, תל אביב 67023, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    רם תורן, עו"ד, מפרק

לאבלי מרקטינג בע"מ
)ח"פ 51-377955-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 14.7.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
סופי של המפרקת,  דוח  ויתקין, לשם הגשת  כפר   ,12 המפרש 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אורלי אלוני-אשוח, מפרקת

אטלס אבולושיין בע"מ
)ח"פ 51-406597-8(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,14.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שיבת ציון 13, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שי אטלס, מפרק
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שבנא בע"מ
)ח"פ 51-117692-7(

)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 14.7.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, מושב 
שדה יעקב 36586, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלון ברנובסקי, מפרק

לוי שלמה חברה להובלה בע"מ
)ח"פ 51-082175-4(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,14.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שפינוזה 9/30, אזור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלמה לוי, מפרק

טויורסיט ישראל בע"מ
)ח"פ 51-449229-7(

)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 15.7.2013, בשעה 12.00, ברח' ענתות 26, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יעקב ענב, עו"ד, מפרק

ב.ס.ד. המובילים בע"מ
)ח"פ 51-355519-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.7.2013, בשעה 9.00, במושב עזריקם, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    זהבה בן עטיה, מפרקת

יער מרפא בע"מ
)ח"פ 51-387633-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 14.7.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
ההסתדרות 6, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רחל יערי, מפרקת

רצפי ישראל בע"מ
)ח"פ 51-157137-4(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,14.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שלום עליכם 5, קרית אתא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכאל ריצנר, מפרק

קיט 121 בע"מ
)ח"פ 51-280576-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,14.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
יאיר כ"ץ 7, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חנוך לבקוביץ', מפרק

פלג דלתות עץ בע"מ
)ח"פ 51-304164-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,14.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הדר 18, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ראובן פלג, מפרק
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סטודיו מעגל נשים בע"מ
)ח"פ 51-391794-8(

)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 
 ,53 סוקולוב  ברח'   ,9.00 בשעה   ,15.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יזהר ברום, מפרק

שורשים אלחוטיים בע"מ
)ח"פ 51-332344-4(

)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 
כוכב   ,1 הדס  ברח'   ,9.00 15.7.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
יאיר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ליאונרד וורצל, מפרק

וסטור בע"מ
)ח"פ 51-059138-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.7.2013, בשעה 9.00, ברח' קרליבך 29, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דניאל חסידוף, מפרק

אייקון בניה בע"מ
)ח"פ 51-267619-8(

)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 15.7.2013, בשעה 9.00, ברח' בני אפרים 201, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אריה ליכטמן, מפרק

ביצועי רקיע אחזקות ופרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-296894-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנרקיסים  ברח'   ,9.00 בשעה   ,15.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
208, ביצרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חגי קורלנדר, מפרק

"ניראות" - חזות שיווקית ופרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-387815-7(

)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 
ציון  פועלי  ברח'   ,9.00 בשעה   ,15.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
21, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אייל ליבוביץ, מפרק

מגידי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-276913-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.7.2013, בשעה 9.00, ברח' בארי 14, הוד 
השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נועם דזלדוב, מפרק

מזלונה בע"מ
)ח"פ 51-199012-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.7.2013, בשעה 9.00, ברח' קרליבך 29, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דניאל חסידוף, מפרק
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דורון עתיד חדש בע"מ
)ח"פ 51-442885-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,31.12.2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה קפון, מרח' 

נרקיסים 25, עתלית, טל' 050-5353690, למפרק החברה.

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

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

 ,10.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי החברה, רח' סלזיאן 5, חיפה, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אריה קפון, מפרק

אייל כהן יזמות בע"מ
)ח"פ 51-453028-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.1.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל כהן, מרח' שבט 

14/7, מודיעין, טל' 08-6434147, 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.

 ,15.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 20.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אייל כהן, מפרק

גולד רון בע"מ
)ח"פ 51-313651-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.4.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואל קינן, מרח' 

יגאל אלון 65, תל אביב, למפרק החברה.

מוניות קסם המכביה בע"מ
)ח"פ 51-361032-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 16.7.2013, בשעה 12.00, ברח' מנחם בגין 12, 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,5270001 גן  רמת 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נועם שלו, עו"ד, מפרק

טוטאל שייפ בע"מ
)ח"פ 51-407386-5(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,17.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,2 אמה  טאובר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עידו הרשקוביץ, מפרק

אמיס )שירותי ניקיון( בע"מ
)ח"פ 51-234178-5(

)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 
אולפינר  במשרד   ,16.00 בשעה   ,22.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
לשם   ,75266 לציון  ראשון   ,45 רוטשילד  רח'  ושות',  בולקינד 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    נאוה אלישיב, עו"ד, מפרקת

איזיממבר בע"מ
)ח"פ 51-423171-1(

)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 29.7.2013, בשעה 11.00, במשרד עו"ד גרשון 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ישי,  רמת  צפצפה,  רח'  הורוביץ, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אילן אייזיק, מפרק
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אוראדמין בע"מ
)ח"פ 51-369507-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
זומר, מרח'  ירון  חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אורי לסר 1, תל אביב 64954, טל' 03-6915678, למפרק החברה.

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

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

 ,16.9.2013 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.

                                    ירון זומר, עו"ד, מפרק

אור אופיס בע"מ
)ח"פ 51-347666-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
זומר, מרח'  ירון  חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אורי לסר 1, תל אביב 64954, טל' 03-6915678, למפרק החברה.

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

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

 ,16.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.30, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ירון זומר, עו"ד, מפרק

פארמיה מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-476168-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי כהן, מרח' דרך הים 

5, חיפה 34631, טל' 052-2532085, למפרק החברה.

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

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

 ,11.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יואל קינן, מפרק

פחחות וצבע ורד ויקטור בע"מ
)ח"פ 51-301040-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.4.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוני שמואל, מרח' 

בן יהודה 11, נתניה 42305, טל' 09-8622245, למפרק החברה.

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

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

 ,21.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, 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.

                                    רוני שמואל, עו"ד, מפרק

עסאם סרוג'י בע"מ
)ח"פ 51-298687-8(

)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 8.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  סרוג'י,  עיסאם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
למפרק   ,050-5334753 טל'  נצרת,   ,50064 ת"ד   ,17 זיאד  תאופיק 

החברה.

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

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

 ,10.9.2013 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.

                                    עיסאם סרוג'י, מפרק
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיר בן דוד, מרח' 

הבילויים 25, גדרה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאיר בן דוד, עו"ד, מפרק

א.ד.פ. שריקי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-241195-0(

)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 17.4.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  אילון,  דן  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

דרויאנוב 5, תל אביב, טל' 03-5223314, 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.

דן אילון, רו"ח, מפרק

דגש ישיר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-262799-3(

)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 30.4.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  גרומט,  גצל  דוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

057650616, מרח' הפרדס 4, 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.

דוד גצל גרומט, מפרק

הגורם הראשון )2002( בע"מ
)ח"פ 51-330758-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.5.2013, התקבלה החלטה 

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

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

 ,17.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל רו"ח נדב קזז, 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.

                                    אלי כהן, מפרק

פטר ב. עבודות גידור ואחזקה בע"מ
)ח"פ 51-273469-0(

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

סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,17.4.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פטר בנדק, ת"ז 
 ,050-7975661 טל'  אשדוד,   ,13/13 הראשונים  מרח'   ,015472939

למפרק החברה.

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

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

 ,15.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 19.00, 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.

                                    פטר בנדק, מפרק

מנחם זהר יעוץ כלכלי בע"מ
)ח"פ 51-285436-5(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.4.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  שמע,  אודי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אמנון ותמר 13, נתניה, 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.

אודי שמע, עו"ד, מפרק

טייטק גיימז בע"מ
)ח"פ 51-524559-5(

)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 
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סאמי אבלאסי, משד' 
ירושלים 112, תל–אביב-יפו, 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.

סאמי אבלאסי, עו"ד, מפרק

בית כנסת אמונה 
)ע"ר 58-039736-2(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 5.9.2012, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את חנה מלמד, ת"ז 004346672, מרח' נהרדעא 10, 

תל אביב, למפרקת העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.
חנה מלמד, מפרקת

ספיידר סייקלינג קלאב - מועדון רכיבת אופניים 
)ע"ר 58-044937-9(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 16.4.2012, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את רו"ח ארנון כרם, מרח' יוסף לוי 23, ת"ד 1500, 

אזור התעשייה, קרית ביאליק 27110, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
ארנון כרם, רו"ח, מפרק

קרהבו טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-443026-3(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

לפקודת  323)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
במשרד   ,13.00 בשעה   ,26.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה 
קרן  רח'  ושות',  לויצקי  כהן  מרציאנו  שטרן  טולצ'ינסקי  עו"ד 

היסוד 38, ירושלים.

החברה,  של  מרצון  פירוק  בדבר  החלטה  היום:  סדר  על 
מפרק  ובחירת  החברה  של  עסקיה  מצב  על  מלא  דוח  הצגת 

מטעם הנושים.

    אסף בנמלך, עו"ד

      בא כוח החברה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי נרוב, ממרכז עזריאלי 
5, מגדל מרובע, קומה 24, 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.

אורי נרוב, עו"ד, מפרק

יוריאל מדחסים בע"מ
)ח"פ 51-255528-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.5.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  מלאך,  יהודה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

025430984, מרח' העצמאות 84/9, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהודה מלאך, עו"ד, מפרק

גלי גיל ורון בע"מ
)ח"פ 51-284559-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואל קינן, מרח' יגאל 

אלון 65, 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.

יואל קינן, עו"ד, מפרק

מ.מ.נ.ס. גראבלי נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-281050-8(

)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 7.5.2013, התקבלה החלטה 
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לב הדר גיל הזהב
)ש"מ 55-021139-5(

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות

60 לפקודת  נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף 
 ,6.3.2013 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
ח"פ  בע"מ,  גרופ  אספן  המוגבלת,  השותפה  העבירה 
52-003754-0, את מלוא זכויותיה בשותפות, אשר מקנות את 
הזכות ל–50% מרווחי השותפות, לליגת תעשיות בע"מ, ח"פ 
52-003472-9, ולשקמונה חברה ממשלתית עירונית לשיקום 
שווים  בחלקים   ,52-002420-9 ח"פ  בע"מ,  בחיפה  הדיור 

ביניהן.

אירית אלקין, עו"ד    

באת כוח השותפות    

בית אריזה - פרי פסגות
)ש"מ 55-000412-1(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

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

השותפים הכלליים בשותפות - קיבוץ סאסא, מס' אגודה   )1(
אגודה  מס'  יפתח,  קיבוץ  גליל,  מרום  ד"נ   ,57-000757-5
57-000770-8, ד"נ מרום הגליל, קיבוץ מלכיה, מס' אגודה 
יראון, מס' אגודה  57-000777-3, ד"נ מרום הגליל, קיבוץ 
שותפים  להיות  חדלו   - הגליל  מרום  ד"נ   ,57-000776-5

בשותפות;

ח"פ  בע"מ,  הגליל  לפיתוח  חברה   - המוגבל  השותף   )2(
 ,90000 ת"ד  עליון,  גליל  המועצה  מבניין   ,51-014734-1

ראש פינה 12100 - חדל להיות שותף בשותפות;

מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה  גולן  גליל  פסגות   )3(
אגודה 57-004664-9, ד"נ מרום הגליל 13840 - הצטרפה 

לשותפות כשותף כללי;

הצטרפה  חקלאית  שיתופית  אגודה  אחזקות  בראשית   )4(
שקל   1.00 של  השקעה  בסכום  מוגבל  כשותף  לשותפות 

חדש.

מיכל בן ארי, עו"ד     

באת כוח השותפות     

הודעה על כוונה להכריז ולחלק דיבידנד ראשון 
בבית המשפט המחוזי מרכז, בתיק פש"ר 1564-02-11.

שם החייב: רענן גל.

משלח יד: עריכת דין.

שם הנאמן ומענו: עו"ד יריב שי ישינובסקי, מרח' לינקולן 20, 
תל אביב, טל' 03-7611611, פקס' 03-7611655.

סוג הדיבידנד: רגיל.

אחוז הדיבידנד: 30% לנושים הרגילים של החייב.

מועד הכרזת הדיבידנד: 7.5.2013.

פני יעקובוביץ', עו"ד        

        בא כוח הנאמן

גן רוחה גן שאוהב לאהוב גדרה בע"מ
)ח"פ 51-475741-8(

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל, 
שהתכנסה ביום 24.4.2013, התקבלה החלטה במניין חוקי לבטל 
את פרסום ההודעה על פירוק החברה מרצון, ולבטל את מינויה 
של רחל חבני, מרח' בן גפן 8, גדרה, טל' 050-7629880, למפרקת 

החברה.

רחל חבני, מפרקת

השילוש הקדוש בע"מ
)ח"פ 51-288947-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מיוחדת של  כי באסיפה כללית  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
החלטה  התקבלה   ,16.5.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
הלל  אבא  מרח'   ,027913680 ת"ז  מאור,  רונן  עו"ד  את  למנות 
סילבר 16, רמת גן, טל' 03-7540050, פקס' 03-7540055, למפרק 

יחיד של החברה במקום המפרקת הקודמת עו"ד רוני סידי.

רונן מאור, עו"ד, מפרק

ארמד תעופה בע"מ
)ח"פ 51-053794-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר שינוי מועד כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אשר נקבעה ליום 9.6.2013, בשעה 12.00, נדחתה ותכונס ביום 
 ,16 הלל  אבא  דרך  המפרקת,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,14.7.2013
קומה 10, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שירי לינד, עו"ד, מפרקת

אלי ומיקי גונן בע"מ
)ח"פ 51-068247-9(

הודעה על בקשה להחייאת חברה

ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז 
)חברה  הנ"ל  החברה  להחייאת  בקשה   )5306-01-13 )ת"א 

מחוקה משנת 1999(.
כל מי שיש לו עניין בבקשה זו רשאי להגיש את תגובתו 
מאיר  הדין  לעורך  זו  הודעה  פרסום  ממועד  ימים   14 בתוך 
בית  לתיק  ישירות  או   ,04-9888867 פקס'  באמצעות  עובדיה 

המשפט הנ"ל.

      מאיר עובדיה, עו"ד

      בא כוח המבקשים




