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הודעה
לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת 

שופטים(, התשמ"ד-1984 

לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה 
שמות  בזה  מתפרסמים  התשמ"ד-11984,  שופטים(,  לבחירת 

המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:

לבית הדין האזורי לעבודה נצרת )1(

הרשם מוסטפא קאסם עו"ד מורן מרגלית 

עו"ד ח'אולה עאסי

לבתי המשפט המחוזיים תל אביב )2( מרכז )2( 

השופט דניאל בארי השופטת תמר אברהמי  

השופטת מיכל ברק-נבו  השופטת ניצנה בן דוד גרדוס 

השופטת שירלי דקל-נוה השופטת נעה גרוסמן    

השופט צבי ויצמן השופטת חדוה וינבאום וולצקי     

השופטת בלהה טולקובסקי השופט דורון חסדאי  

השופטת ארנה לוי    השופטת שלומית יעקובוביץ  

השופטת איריס לושי-עבודי השופט ירון לוי     

השופטת אירית מני-גור השופטת ניצה מימון-שעשוע 

השופטת אסתר נחליאלי חיאט    השופטת דנה מרשק מרום            

השופטת איריס סורוקר השופטת ריבה ניב    

השופט אבי פורג השופטת דבורה עטר  

השופט מרדכי פלד השופטת רונית פינצ'וק אלט 

השופטת אושרי פרוסט השופטת חנה פלינר  

השופטת דורית קוברסקי  השופטת גלית ציגלר   

השופטת חנה קיציס  השופט יחזקאל קינר     

השופטת עינת רביד  השופטת רחל קרלינסקי 

השופטת ריקי שמולביץ    השופטת איריס רבינוביץ-ברון 

השופטת חנה שניצר-זאגא

לבית המשפט המחוזי חיפה )2(

השופט סארי ג'יוסי  השופטת רונית בש   

השופט ירון לוי השופטת עירית טובה הוד  

השופטת אלה מירז  השופטת ניצה מימון-שעשוע 

השופטת תמר נאות-פרי השופטת דנה מרשק-מרו 

השופטת אריקה פריאל השופטת איריס סורוקר  

עו"ד יצחק שפר )שפרבר( השופטת ישראלה קראי- 
גירון גרינבוים  

השופטת תמר שרון-נתנאל
   

לבית המשפט המחוזי באר שבע )2(

השופטת אבירה אשקלוני השופט אחמד אבו פריחה 

השופט גד גדעון השופטת ניצנה בן–דוד גרדוס 

השופט ירון לוי השופט אריאל חזק  

השופט יואל עדן

__________
1  ק"ת התשמ"ד, עמ' 2870; התשס"ז, עמ' 882.

לשופט בית משפט שלום/רשם בית המשפט העליון )1(

הרשם גיא שני   
 

לבתי משפט השלום מחוז תל אביב/מרכז )4-0(

עו"ד חנוך ארליך   עו"ד דנה אמיר  

עו"ד יגאל בורוכובסקי  הרשמת דורית בונדה   

עו"ד אפרת בר–נתן  הרשם אריה ביטון  

עו"ד מרב גרינברג עו"ד אביים ברקאי  

עו"ד אמיר דורון  עו"ד סיגל דומניץ-סומך 

עו"ד עדי הדר עו"ד אליאנא דניאלי  

רשמת הוצאה לפועל ליאת עו"ד איתי חיים הרמלין 
הר–ציון      

הרשמת רות וקסמן עו"ד ליאורה וינשטיין   

עו"ד שי )משה( מזרחי  עו"ד עמית יריב  

עו"ד אלדד נבו עו"ד ציפורה משה  

עו"ד אילן סלע עו"ד פנינה נויבירט   

עו"ד רונן פלג עו"ד אפרת פינק    

עו"ד ג'ויה סקפה שפירא  עו"ד עידית פלד  

עו"ד הדס רוזנברג שיינרט עו"ד שרון צנציפר הופמן   

עו"ד ליאת שמיר הירש  הרשם עמיעד רט  

עו"ד אביב שרון

לבית משפט לתעבורה מחוז מרכז )2(

הרשמת רות וקסמן הרשמת דורית בונדה  

עו"ד שרית זוכוביצקי-אורי רשמת הוצאה לפועל  
אושרית הובר-היימן  

עו"ד איתי רגב  עו"ד ציפורה משה  

עו"ד ליאת שמיר-הירש

בחירת שופטי תעבורה לכהונת שופטי שלום 

השופט שמעון לייבו  השופטת דלית שרון-גרין   

השופט אבשלום מאושר

לבית משפט השלום מחוז הדרום )2-0(

הרשמת דורית בונדה עו"ד עינת אפרתי  

הרשם אריה ביטון הרשם יניב בוקר  

עו"ד אמיר דורון  הרשמת עפרה גיא   

עו"ד שי )משה( מזרחי  עו"ד יעקב דנינו  

עו"ד דניאל קירס  עו"ד אורנה סנדלר-איתן  

עו"ד ליאת שמיר הירש

לבית משפט לתעבורה מחוז הדרום )1(

עו"ד שרית זוכוביצקי-אורי הרשמת דורית בונדה  

עו"ד ליאת שמיר-הירש

לבתי משפט השלום מחוז חיפה )2-0(

עו"ד רון בן מיור הרשם אריה ביטון  

עו"ד עופר גוט עו"ד אביים ברקאי   
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רשמת הוצאה לפועל עו"ד שרונה גינור  
סיגלית גץ אופיר     

רשמת הוצאה לפועל ליאת  עו"ד עדי הדר  
הר–ציון     

עו"ד סיגלית מצא עו"ד אלעד טל  

עו"ד ח’אולה עאסי עו"ד מורן מרגלית  

הרשם עמיעד רט  הרשמת דנה עופר  

עו"ד ורד ריקנטי-רוסהר עו"ד הדס רוזנברג שיינרט  

לבתי משפט לנוער מחוז הצפון )1(

הרשמת רג'ד זועבי  עו"ד טל ויסמן בן שחר   

עו"ד ניר מישורי לב–טוב

לבתי משפט לנוער מחוז המרכז )1(

רשמת הוצאה לפועל הרשמת דורית בונדה   
אושרית הובר היימן     

עו"ד ציפורה משה עו"ד אליאנא דניאלי  

עו"ד ויוי אביבה רכניץ עו"ד ליזי פרוינד   

לבתי משפט לנוער מחוז הדרום )1(

הרשם יניב בוקר עו"ד עינת אפרתי  

עו"ד ויוי אביבה רכניץ

בחירת רשמת בית משפט לכהונת רשם-בכיר 

הרשם נדים מוראני הרשמת עידית כלפה  

כ"א באב התשע"ג )28 ביולי 2013(
)חמ 3-1803( 

                                                         ציפי לבני
                                                    שרת המשפטים

                                   יושבת ראש הוועדה לבחירת שופטים

הודעה על עדכון סכומים 
לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום 

פערים חברתיים )מס הכנסה שלילי(, התשס"ח-2007

שיעור  להגדלת  לחוק  8)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)מס  חברתיים  פערים  ולצמצום  העבודה  בכוח  ההשתתפות 
הכנסה שלילי(, התשס"ח-12007 )להלן - החוק(, אני מודיע לאמור:

עדכון סכומים

לעומת   2013 מאי  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב   .1
הסכומים  התעדכנו   ,2007 מאי  בחודש  שפורסם  המדד 
הנקובים בסעיפים 2 עד 6 לחוק, ביום כ"ג בסיוון התשע"ג 

)1 ביוני 2013(, כלהלן:

בסעיף 2 לחוק -   )1(

שקלים   2,040" במקום  מקום,  בכל   ,)1( בפסקה  )א( 
חדשים" בא "2,050 שקלים חדשים", במקום "3,540 
שקלים חדשים" בא "3,570 שקלים חדשים", במקום 
"4,730 שקלים חדשים" בא "4,760 שקלים חדשים", 
שקלים   6,190" בא  חדשים"  שקלים   6,140" במקום 
 330" בא  חדשים"  שקלים   320" ובמקום  חדשים" 

שקלים חדשים";

שקלים   2,040" במקום  מקום,  בכל   ,)2( בפסקה  )ב( 
במקום  חדשים",  שקלים   2,050" בא  חדשים" 
שקלים   3,570" בא  חדשים"  שקלים   3,540"
בא  חדשים"  שקלים   4,730" במקום  חדשים", 
שקלים   470" במקום  חדשים",  שקלים   4,760"
חדשים" בא "480 שקלים חדשים" ובמקום "6,730 

שקלים חדשים" בא "6,790 שקלים חדשים";

בסעיף 3)3( לחוק, במקום "2,040 שקלים חדשים" בא   )2(
"2,050 שקלים חדשים";

בסעיף 4 לחוק -   )3(

בא  חדשים"  שקלים   1,180" במקום   ,)1( בפסקה  )א( 
שקלים   4,730" ובמקום  חדשים"  שקלים   1,190"

חדשים", פעמיים, בא "4,760 שקלים חדשים";

שקלים   1,180" במקום  מקום,  בכל   ,)2( בפסקה  )ב( 
ובמקום  חדשים"  שקלים   1,190" בא  חדשים" 
שקלים   3,570" בא  חדשים"  שקלים   3,540"
  480" בא  "470 שקלים חדשים"  חדשים", במקום 
שקלים חדשים", במקום "4,730 שקלים חדשים" 
בא "4,760 שקלים חדשים", במקום "320 שקלים 
חדשים" בא "330 שקלים חדשים"  ובמקום "2,040 

שקלים חדשים" בא "2,050 שקלים חדשים";

חדשים"  שקלים   11,810" במקום  לחוק,  5)ב()2(  בסעיף   )4(
בא "11,910 שקלים חדשים", ובכל מקום, במקום "4,730 
ובמקום  4,760 שקלים חדשים"   " בא  שקלים חדשים" 

"1,420 שקלים חדשים" בא "1,430 שקלים חדשים";

חדשים"  שקלים   2,040" במקום  לחוק,  6)א(  בסעיף   )5(
שקלים   3,540" במקום  חדשים",  שקלים   2,050" בא 
 4,730" במקום  חדשים",  שקלים   3,570" בא  חדשים" 
במקום  חדשים",  שקלים   4,760" בא  חדשים"  שקלים 
חדשים",  שקלים   6,190" בא  חדשים"  שקלים   6,140"
שקלים   6,790" בא  חדשים"  שקלים   6,730" במקום 
חדשים" ובכל מקום, במקום "11,810 שקלים חדשים" 

בא "11,910 שקלים חדשים".

י"ח בתמוז התשע"ג )26 ביוני 2013(
)חמ 3-3851( 

יאיר לפיד  
שר האוצר                    

הודעה בדבר קביעת מספר חברי המועצה בעיריות 
ובמועצות המקומיות

לפי פקודת העיריות ולפי צו המועצות המקומיות )א(, התשי"א-1950, 
ולפי צו המועצות המקומיות )ב(, התשי"ג-1953

 6 19 לפקודת העיריות1, סעיף   בתוקף סמכותי לפי סעיף 
לצו   6 וסעיף  התשי"א-21950,  )א(,  המקומיות  המועצות  לצו 
מספר  כי  קובע  אני  התשי"ג-31953,  )ב(,  המקומיות  המועצות 
והמועצות  העיריות  של  מהמועצות  אחת  בכל  החברים 
לרשויות  הכלליות  בבחירות  להיבחר  העומדות  המקומיות 
המקומיות שייערכו ביום י"ח בחשוון התשע"ד )22 באוקטובר 
הרשות  של  שמה  ליד  ב'  בטור  להלן  כמצוין  יהיה   ,)2013

המקומית המצוין בטור א':

__________
1  ס"ח התשס"ח, עמ' 84; התשע"א, עמ' 6712.

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  ק"ת התשי"א, עמ' 178.

3  ק"ת התשי"ג, עמ' 1174.
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טור א'
שם הרשות 

המקומית

טור ב'
מספר חברי 

המועצה
טור ג'

מספר התושבים

97,086אבו גוש

1112,475אבו סנאן

1112,830אבן יהודה

1750,593אום אל–פחם

1527,542אופקים

1536,331אור יהודה

1319,138אור עקיבא

1112,418אזור

1761,873אילת

1113,233אכסאל

93,462אליכין

1541,115אלעד

27240,398אשדוד

23132,549אשקלון

1114,982באר יעקב

27209,139באר שבע

98,858בועיינה-נוג'ידאת

98,811ביר אל–מכסור

1111,207בית ג'ן

96,857בית דגן

1318,981בית שאן

1997,261בית שמש

25179,299בני ברק

97,563בני עי"ש

1113,805בנימינה-גבעת עדה

99,326בסמ"ה

97,227בסמת טבעון

97,717בענה

25157,632בת ים

1319,178ג'דיידה-מכר

95,975ג'ולס

99,284ג'לג'וליה

1113,426ג'סר א–זרקא

1324,218גבעת שמואל

1758,668גבעתיים

1323,385גדרה

טור א'
שם הרשות 

המקומית

טור ב'
מספר חברי 

המועצה
טור ג'

מספר התושבים

93,173גוש חלב

1321,010גן יבנה

1315,488גני תקוה

1316,098דאלית אל–כרמל

99,561דבוריה

1111,342דייר אל–אסד

99,741דייר חנא

1538,074דימונה

1753,343הוד השרון

1999,698הרצליה

1321,850זכרון יעקב

96,315זמר

97,462זרזיר

1991,383חדרה

27203,667חולון

1113,169חורה

96,015חורפיש

31310,088חיפה

99,980חצור הגלילית

7989חריש

1546,231טבריה

96,048טובא-זנגריה

1112,994טורעאן

1324,411טירה

1320,869טירת כרמל

1531,006טמרה

96,032יאנוח-ג'ת

93,856יבנאל

1536,980יבנה

1529,927יהוד-מונוסון

71,574יסוד המעלה

1317,825יפיע

1321,587יקנעם עילית

31890,428ירושלים

1114,322ירכא

1110,946כאבול
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טור א'
שם הרשות 

המקומית

טור ב'
מספר חברי 

המועצה
טור ג'

מספר התושבים

97,847משהד

1761,367נהריה

1111,881נחף

1542,858נס ציונה

1978,833נצרת

1750,118נצרת עילית

1324,352נשר

1531,307נתיבות

27219,897נתניה

93,958סאג'ור

94,498סביון

1528,971סח'נין

72,354ע'ג'ר

98,327עומר

95,319עיילבון

97,274עילוט

1112,154עין מאהל

1754,085עכו

1111,467עספיא

1545,937עפולה

1323,318עראבה

1318,217ערערה

1114,225ערערה-בנגב

1111,867פוריידיס

93,238פסוטה

95,563פקיעין

1536,119פרדס–חנה-כרכור

96,276פרדסיה

27236,284פתח תקוה

1534,995צפת

1318,278קדימה-צורן

1320,703קלנסווה

97,761קצרין

1536,229קרית אונו

1757,821קרית אתא

1542,656קרית ביאליק

טור א'
שם הרשות 

המקומית

טור ב'
מספר חברי 

המועצה
טור ג'

מספר התושבים

93,399כאוכב אבו אל–היג'א

1110,704כוכב יאיר

1113,731כסיפה

97,803כסרא-סמיע

- ש א ב ט - ה י ב ע כ
חג'אג'רה

95,062

93,306כפר ברא

96,213כפר ורדים

99,962כפר יאסיף

1319,721כפר יונה

93,192כפר כמא

1320,366כפר כנא

1317,525כפר מנדא

1998,170כפר סבא

1321,046כפר קאסם

1317,081כפר קרע

72,272כפר שמריהו

93,558כפר תבור

1751,786כרמיאל

96,445להבים

1977,690לוד

1111,584לקיה

1526,247מבשרת ציון

1114,142מג'ד אל–כרום

1321,077מגאר

71,794מגדל

1527,813מגדל העמק

1985,379מודיעין-מכבים-רעות

1111,918מזכרת בתיה

93,593מזרעה

71,692מטולה

98,159מיתר

93,176מעיליא

1113,652מעלה עירון

1324,034מעלות-תרשיחא

95,455מצפה רמון
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הודעה לפי חוק הצהרות מוות

ה"מ 106/13
הנריך  שפירא,  הלנה  אנה  של  מותם  הצהרת  בעניין: 
אלכסנדר  שפירא,  מיקולש  שפירא,  אלפרד  שפירא,  )הנריק( 
קליינהנדלר,  )איליאנה(  לונצי  שפירא,  טובה  קטרינה  שפירא, 

אגנס - אגנטה קליינהנדלר.

הודעה

מוות  הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
 23( התשע"ג  באב  ט"ז  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,  )סדרי 
ביולי 2013(, הגיש זאב שפירא, ע"י ב"כ עו"ד אליעזר גוטליב, 
שהוקמה  ערר  לוועדת  בקשה  ברק,  בני   ,168 ז'בוטינסקי  מרח' 
על פי סעיף 27 לחוק נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים 
 - )להלן  התשס"ו-2006  והנצחה(,  סיוע  למטרות  והקדשה 
סעיף  לפי  השואה  נספי  הנ"ל  של  היותם  על  להצהיר  החוק(, 

30 לחוק.

קרן אורבך, עו"ד    
מרכזת ועדת ערר    

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 6310-04-13

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

ח"פ בע"מ,   2006 שיווק  ארט  עציון  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-391164-4

עו"ד  ב"כ  ע"י  רודוי,  ומרינה  חיטרי  אלה  והמבקשות: 
אברהם ביטון, מרח' קצנלבוגן 90, ירושלים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.4.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.10.2013, 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 למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00 

ביום 20.10.2013.

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

אברהם ביטון, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 6365-04-13

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

ח"פ בע"מ,  תיירות  שרותי  מודיעין  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-206136-7

טור א'
שם הרשות 

המקומית

טור ב'
מספר חברי 

המועצה
טור ג'

מספר התושבים

1753,478קרית גת

1317,146קרית טבעון

1544,336קרית ים

94,351קרית יערים

1544,737קרית מוצקין

1323,332קרית מלאכי

1110,970קרית עקרון

1324,716קרית שמונה

98,238ראמה

1542,196ראש העין

72,906ראש פינה

29252,443ראשון לציון

1753,737רהט

23132,451רחובות

1315,523ריינה

99,935רכסים

1774,086רמלה

25155,818רמת גן

1547,970רמת השרון

97,240רמת ישי

1982,620רעננה

95,900שבלי

98,195שגב-שלום

1323,393שדרות

1320,271שוהם

96,749שלומי

96,557שעב

1538,399שפרעם

31499,341תל–אביב-יפו

1111,784תל מונד

1316,840תל שבע

ב' באב התשע"ג )9 ביולי 2013(
)חמ 3-269-ה2( 

גדעון סער  
שר הפנים                    
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והמבקשת: איריס אלון, ע"י ב"כ עו"ד אברהם ביטון, מרח' 
קצנלבוגן 90, ירושלים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.4.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2.9.2013, בשעה 11.15.

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 
 10.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 20.8.2013.

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

אברהם ביטון, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 15703-07-13

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת דרך חנוך לנער, ע"ר 58-023268-4.

המבקשים: עובדי העמותה, ע"י ב"כ עו"ד רחל בן רחמים-
סובול, מרח' יפו 216, ירושלים 94383.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.7.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

27.10.2013 בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של העמותה 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 10.00 

ביום 13.10.2013.

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

רחל בן רחמים-סובול עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 33560-10-12

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

ובעניין פירוק חברת הרטן - ניהול הברון )1994( בע"מ, ח"פ 
51-199443-6, שד' שאול המלך 8, תל אביב,

ב"כ  ע"י  בע"מ,  פנסיה  מבטחים  מנורה  חברת  והמבקשת: 
ו/ דוד  מאור  ו/או  לוי  חנוך  בן  הילה  ו/או  אלון אלפרט  עו"ד 
גל,  טובי  ו/או  סער-כץ  אורלי  ו/או  מצוינים  קריכל  רין  או 
פקס'  ,03-7555891 טל'  גן,  רמת   ,3507 ת"ד   ,7 ז'בוטינסקי   מרח' 

.03-7555892

בקשה  הוגשה   21.10.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
 3.12.2012 ביום  הוחלט  ואולם  בחיפה,  המחוזי  המשפט  לבית 
להעביר את התיק למחוז תל אביב, לפרק את החברה הנזכרת 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 26.11.2013, 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 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 19.11.2013.

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

רין קריכל מצוינים, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 2475-02-13

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

ובעניין פירוק חברת דאבל קיי מוצרי דלק 1996 בע"מ, ח"פ 
,51-238237-5

ב"כ  ע"י  בע"מ,  אוכטה  טרנסגז  גזפרום  חברת  והמבקשת: 
עו"ד בנימין ברץ, ממרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 18, 

תל אביב 67021.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.2.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.8.2013, בשעה 11.30.

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 16.00, 

ביום 14.8.2013.

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

בנימין ברץ, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 56788-06-13

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

ח"פ בע"מ,  רפואה  שרותי  ע.צ.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-230066-6

סמוכה,  אביב  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מרח' כצנלסון 51, גבעתיים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.6.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.11.2013, בשעה 8.30.
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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 31.10.2013.

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

אביב סמוכה, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 15947-07-13

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

ובעניין פירוק חברת ניו-ורגו בע"מ, ח"פ 51-409864-9,

והמבקשים: ניר אמר ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש ו/או 
יובל ארד 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 8.7.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.12.2013, 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 26.11.2013.

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 27472-07-13

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

ובעניין פירוק חברת מדליין ישראל בע"מ, ח"פ 51-323750-3, 
מרח' יגאל אלון 55, תל אביב 67891,

והמבקשת: חברת אורתופון בע"מ, ח"פ 51-101223-9, ע"י 
ב"כ עו"ד ליפא מאיר ושות', רח' ויצמן 2, תל אביב 64239.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.7.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.11.2013, 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 11.11.2013.

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

יוני שטינמץ, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 28035-07-13

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

הישראלית  החברה  הום-טק  חברת  פירוק  ובעניין 
לטכנולוגיה מתקדמת במשק הבית בע"מ,

והמבקשים: ברוך יוסף ואח', ע"י ב"כ עו"ד דוד גולדבלט-
לוי, מרח' אבן גבירול 30, תל אביב 64078, טל' 03-5665332, פקס' 

.03-5601001

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.7.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.11.2013, 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 
מיום  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

.10.11.2013

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

דוד גולדבלט-לוי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 31210-07-13

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

ובעניין פירוק חברת ג'י בי איי יזרעאל פרטנרס אל אל סי 
)חברת חו"ל( בע"מ,

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/
 ,121 גבירול  ו/או ש"א הורנשטיין, מרח' אבן  ג' הורנשטיין  או 
ת"ד 22242, תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.7.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.11.2013, 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 13.00, 

ביום 15.11.2013.
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המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אלון ש' הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 42600-05-13

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

ח"פ בע"מ,  פרויקטים  קדמני  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-207572-2

והמבקש: ג'מאל אבו ריש, ע"י ב"כ עו"ד סמיר מולא, מת"ד 
2322, ירכא 24967, טל' 04-9563250, פקס' 04-9563253.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.5.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.8.2013, 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 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 22.8.2013, בשעה 

.8.30

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

סמיר מולא, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 21690-07-13

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

ובעניין פירוק חברת שמש שירותי כוח אדם בע"מ,

והמבקשים: אבו זיד מורניאנה ואבוחיר מנאל, ע"י ב"כ עו"ד 
דאגר ענאן, מרח' הגליל 33/5, ת"ד 697, כרמיאל 2121200.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.7.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.8.2013, 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 מיום 22.8.2013.

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

דאגר ענאן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 27247-07-13

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

ובעניין פירוק חברת לטרוף אותו בע"מ, ח"פ 51-368380-5,

והמבקש: קודינוב סטניסלב, ת"ז 317079283, ע"י ב"כ עו"ד זיו 
איזנר ו/או יהודה וייסברג ו/או חוסאם חוסיין, ממשרד עורכי דין 
זיו איזנר, רח' גלגלי הפלדה 7, ת"ד 12428, הרצליה פיתוח 46733, 

טל' 09-9586226, פקס' 09-9586227.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.7.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.10.2013, בשעה 11.00.

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 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 13.10.2013.

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

זיו איזנר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 51039-04-13

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

ובעניין פירוק חברת מ.ש.ג.ד מזון בע"מ, ח"פ 51-244255-9,

והמבקשים: ולדימיר טקצ'יוב ואח', ע"י ב"כ עו"ד אליעזר 
תגר, מרח' רמז 61, רחובות 76449.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.4.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.9.2013, 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 מיום 3.9.2013 

בשעה 12.00.

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

אליעזר תגר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 16229-07-13

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

ובעניין פירוק חברת סימפלי סושי בע"מ, ח"פ 51-421606-8,

והמבקשים: אורלי בוחהוט ואח', ע"י ב"כ עו"ד חיים יוגב, 
מקיבוץ געש 60951, טל' 09-9529452, פקס' 09-9521180.
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נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.7.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.10.2013, בשעה 10.00.

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 10.10.2013.

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

חיים יוגב, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 26594-03-13

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

ובעניין פירוק חברת ווטר ריבייב בע"מ, ח"פ 51-452413-1,

והמבקשת: יעל בן צבי, ת"ז 055978464, ע"י ב"כ עו"ד גיל 
עוז ו/או יעל לוטן ו/או גל עינב ו/או נדב אבידור, מקיבוץ עין 

חרוד מאוחד 1896500.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.3.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.9.2013, בשעה 10.00.

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 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 15.8.2013.

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

גיל עוז, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:
שם האגודה: מחסני חפץ חיים - אגודה שיתופית חקלאית   )1(

בע"מ.

מס' האגודה: 57-005747-1.

המען: ד"נ חפץ חיים 76817.

תאריך רישום: כ"ה בתמוז התשע"ג )3 ביולי 2013(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

שם האגודה: טללי אגו - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )2(

מס' האגודה: 57-005748-9.

המען: ד"נ הנגב, ישע 85430.

תאריך רישום: ג' באב התשע"ג )10 ביולי 2013(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

שם האגודה: ירקות אשכול - אגודה לשיווק תוצרת חקלאית   )3(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005749-7.

המען: ד"נ הנגב, עמיעוז 85435.

תאריך רישום: ז' באב התשע"ג )14 ביולי 2013(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 - נחום  שדה  חברי  נאמנות  מילואים  קרן  האגודה:  שם   )4(
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005751-3.

המען: ד"נ גלבוע 19160.

תאריך רישום: ח' באב התשע"ג )15 ביולי 2013(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

ח' באב התשע"ג )15 ביולי 2013(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

הודעות על שינוי סיווג אגודות

להלן נתונים בעניין האגודות:  

שם האגודה: קיבוץ דביר.  )1(
מס' האגודה: 57-001088-4.  

המען: ד"נ הנגב, דביר 85330.  
תאריך רישום: א' בסיוון התשי"א )5 ביוני 1951(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: קיבוץ מתחדש.  

שם האגודה: קיבוץ אשדות יעקב הקיבוץ המאוחד.  )2(
מס' האגודה: 57-001216-1.  

המען: ד"נ עמק הירדן אשדות יעקב )מאוחד( 15150.  
תאריך רישום: כ"ד בתשרי התשי"ג )13 באוקטובר 1952(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: קיבוץ מתחדש.  

א' באב התשע"ג )8 ביולי 2013(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  
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ביטול רישום אגודות שיתופיות
רפיח  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   15.8.2005 וביום  הואיל   )1(
ים-כפר קהילתי אגודה שיתופית להתישבות תעשיתית 
וחקלאית בע"מ, מס' אגודה 57-002925-6, וצו זה פורסם 
והואיל   ,3895 עמ'  התשס"ה,   ,5428 הפרסומים  בילקוט 
והפירוק הנ"ל הושלם ביום 3.7.2013, ניתנת בזה הודעה 
השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק  האגודה  רישום  כי 

ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

ס.א.ר  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   17.6.2012 וביום  הואיל   )2(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   דפנה 
 ,6444 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004238-2
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,5219 עמ'  התשע"ב, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,11.7.2013 ביום 
ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

ד' באב התשע"ג )11 ביולי 2013(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

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

אגרינבט טכנולוגיות 95 בע"מ
)ח"פ 51-218393-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,6 הגורן  ברח'   ,12.00 בשעה   ,30.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
עומר, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
שרית כהן, מפרקת  

הכל ב 1 בע"מ
)ח"פ 51-379129-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 1.10.2013, בשעה 8.30, ברח' לכיש 20, ראש 
העין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכאל קפילשניק, מפרק  

ג. הוכפלד - ייעוץ אורבני, תיאום תיכנון ופיקוח בע"מ
)ח"פ 51-457063-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 1.10.2013, בשעה 10.00, ברח' הלל 23, קומה 
ב', ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בתיה אבלין, עו"ד, מפרקת  

עירית נוי רשתות בע"מ
)ח"פ 51-405813-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 16.00, במשרדי 
המפרק, רח' מנחם בגין 7, רמת גן 52521, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלומי גולן, עו"ד, מפרק  

מ.ג.א. מדיקל אימג'ינג סיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-227648-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,14.00 בשעה   ,17.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' שוהם 5, רמת גן 52521, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר הרשקוביץ, עו"ד, מפרק  

תבואות רונאל גידולים חקלאיים בע"מ
)ח"פ 51-271814-9(

)בפירוק מרצון(

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,27.10.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
אלבז,  חנניה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 

ממושב משמרת 34, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.9.2013, בשעה 
לשם  השרון,  משמר  קיבוץ  זימן,  הדר  יעל  עו"ד  במשרד   ,16.00
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, לרבות הוכחות חוב אם הוגשו בחודשים 
יולי-אוגוסט 2013, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

חנניה אלבז, מפרק

הכשרה פיננסיים בע"מ
)ח"פ 51-344854-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 9.00, ברח' אריה שנקר 2, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי דבורין, עו"ד, מפרק  

לידן סוכנויות להשקעות )1994( בע"מ
)ח"פ 51-194063-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
פירט,  במשרדי   ,16.00 בשעה   ,8.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
וילנסקי, מזרחי, כנעני - משרד עורכי דין, מרכז עזריאלי 1, מגדל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,41 קומה  עגול, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי הקר, עו"ד, מפרק  

אימפרוב השקעות בע"מ
)ח"פ 51-375004-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 9.9.2013, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' 
ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי בבניק, עו"ד, מפרק  

מחשבים וכיף בע"מ
)ח"פ 51-205857-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,165 הרצל  ברח'   ,10.00 בשעה   ,10.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
בנימין פיינשטיין, מפרק  

מחשבים וכיף הפקות )1998( בע"מ
)ח"פ 51-261466-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,165 הרצל  ברח'   ,10.00 בשעה   ,10.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
בנימין פיינשטיין, מפרק  

בית הורים מועדון הזהב בע"מ
)ח"פ 51-168687-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 12.9.2013, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח' 
תל   ,26 קומה  המרובע,  הבניין  עזריאלי,  מרכז   ,132 בגין  מנחם 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
רן מרכוס, עו"ד, מפרק  

פאול שטארק, עו"ד בע"מ
)ח"פ 51-242830-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,8.00 בשעה   ,15.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' שמואל הנגיד, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריה וייס, עו"ד, מפרק  




