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 מינוי יושבת ראש לוועדה למתן סיוע לפנים
משורת הדין

לפי חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970

לנפגעי  תגמולים  לחוק  7)ה1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
פעולות איבה, התש"ל-11970, ובהמלצת שר הרווחה והשירותים 
החברתיים, אני ממנה את מיכל שריר, ליושבת ראש הוועדה למתן 

סיוע לפנים משורת הדין שלפיו החוק האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ט בתשרי התשע"ד )23 באוקטובר 2014(
)חמ 3-285(

ציפי לבני  
שרת המשפטים                                         

ס"ח התש"ל עמ' 126; התשע"ד, עמ' 204.  1

מינוי יושבת ראש לוועדה הממליצה לאפוטרופוס הכללי
לפי תקנות העונשין )דרכי הנהלת הקרן הייעודית לטיפול 

ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם 
והחזקה בתנאי עבדות(, התשס"ט-2009

)דרכי  העונשין  לתקנות  3)ב()1(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
הנהלת הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו 
בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות(, התשס"ט-12009, 
בסחר  למאבק  בקשר  הבין–משרדית  המתאמת  עם  ובהתייעצות 
בבני אדם, אני ממנה את טליה יפית ברוורמן-ריינהולד, ליושבת 
התקנות  לפי  הכללי  לאפוטרופוס  הממליצה  הוועדה  ראש 

האמורות.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ט"ו באלול התשע"ד )10 בספטמבר 2014(
)חמ 3-3817(

ציפי לבני  
שרת המשפטים                                         

ק"ת התשס"ט, עמ' 558.  1

מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 21)ג( לחוק הסעד )טיפול במפגרים(, 
לעובדות  מטה,  הרשומות  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 

סוציאליות, לפי החוק האמור:

נורית כהן זדה, מס' רישום 4547 - במחוז תל–אביב והמרכז;

חגית בוכריס, מס' רישום 14349 - במחוז תל–אביב והמרכז;

תמר להבי, מס' רישום 12767 - במחוז ירושלים;

לטיפה מנסור, מס' רישום 6448 - במחוז תל–אביב והמרכז.

י"ט באלול התשע"ד )14 בספטמבר 2014(
)חמ 3-228-ה2(

                                                        מאיר כהן
                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"א, עמ' 78.  1

אצילת סמכויות
לפי חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963

המדינה  שירות  לחוק  71)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ועדת  בהמלצת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ג-11963  )משמעת(, 

השירות, אני אוצל את סמכותי לנקוט אמצעי משמעת לפי סעיף 
31 לחוק ולהשעות השעיה דחופה לפי סעיף 48 לחוק כלפי עובדי 
החקלאות  במשרד  המקנה  ובריאות  הווטרינריים  השירותים 

ופיתוח הכפר, למנהל השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה.
י"ט בחשוון התשע"ד )12 בנובמבר 2014(

)חמ 3-67-ה1(
יאיר שמיר  

שר החקלאות ופיתוח הכפר                                         

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"א-11961, אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות2, 

כך שבסעיף 1, אחרי פסקה )20( יבוא:

טור א'
שם או תפקיד

טור ב'
הרשות המקומית

עיריית בית שמש"")21( שמואל גרינברג

י' בחשוון התשע"ה )3 בנובמבר 2014(
)חמ 3-766-ה1(

מאיר חן  
המפקח הארצי על התעבורה                                         

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  1

י"פ התש"ע, עמ' 2302; התשע"ה, עמ' 34.  2

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"א-11961, אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות2, 

כך שבסעיף 1, פסקה )8( - תימחק.

י"ג בחשוון התשע"ה )6 בנובמבר 2014(
)חמ 3-766-ה1(

מאיר חן  
המפקח הארצי על התעבורה                                         

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  1

י"פ התש"ע, עמ' 2302.  2

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"א-11961, אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות2, 

כך שבסעיף 2, שכותרתו "לגבי דרכים כמפורט בטור ב':" -

ב'  באדר  כ"ט  "ביום  במקום   ,)2( פסקה  שלצד  ב'  בטור   )1(
התשע"ד )31 במרס 2014(" יבוא "ביום כ"ז באלול התשע"ד 

)22 בספטמבר 2014(";
                                       
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  1

י"פ התש"ע, עמ' 2302; התשע"ב, עמ' 1290 ועמ' 5066; התשע"ג,   2 

                                           עמ' 3116 ועמ' 5578; התשע"ד, עמ' 5074.
ס"ח התשכ"ג, עמ' 50.  1
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כולל  לא   ,12 "מס'  במקום   ,)12( פסקה  שלצד  ב'  בטור   )2(
המחלפים גנות ושפירים" יבוא "מס' 1".

י' בחשוון התשע"ה )3 בנובמבר 2014(
)חמ 3-766-ה1(

מאיר חן  
המפקח הארצי על התעבורה                                         

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

התשכ"ט-1969

הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים, ביום 
כ"ג בכסלו התשע"ה )15 בדצמבר 2014(, או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

מקרקעין הנכללים בגושי רישום מס':

30909 - חלקות 12-7, 161-159, 177, 179 )חלק(, 181, 202, 
203, 222, 225, 232-228, 314-308 בגוש שומה 30078.

)חלק(,   179  ,176-174  ,168-163  ,58-44 חלקות   -  30910
186-183, 192 בגוש שומה 30078.

 ,135-128  ,114-112  ,106  ,105  ,67  ,66  ,59 חלקות   -  30911
)חלק(,  179 )חלק(,   172/4  ,171  ,170  ,154-151  ,146-141  ,139 
190-187, 192, 295, 296, 298, 299, 306-301 בגוש שומה 30078.

משכנתה,  בעלות,  זכויות  לרבות  לזכויות,  תביעות 
להגיש  יש  לרישום,  הניתנת  זכות  וכל  הנאה  זיקת  שכירות, 
לפקיד ההסדר במחנהו, או בלשכתו, ברח' בן יהודה 34, מגדל 
העיר, ירושלים, בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות 
על התקדמות ההסדר. יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר 
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את 

כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.

שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.

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

אותו אדם.

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

מכלל לוח הזכויות.

ט' בחשוון התשע"ה )2 בנובמבר 2014(
דניאל אוסטר  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר ירושלים                  

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

התשכ"ט-1969

הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים, ביום 

ו' בטבת התשע"ה )28 בדצמבר 2014(, או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

ירושלים  -  31384 מס'  רישום  בגוש  הנכללים   מקרקעין 
)עין כרם(.

משכנתה,  בעלות,  זכויות  לרבות  לזכויות,  תביעות 
להגיש  יש  לרישום,  הניתנת  זכות  וכל  הנאה  זיקת  שכירות, 
לפקיד ההסדר במחנהו, או בלשכתו, ברח' בן יהודה 34, מגדל 
העיר, ירושלים, בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות 
על התקדמות ההסדר. יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר 
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את 

כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.

שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.

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

אותו אדם.

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

מכלל לוח הזכויות.

י"ב בחשוון התשע"ה )5 בנובמבר 2014(
דניאל אוסטר  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר ירושלים                  

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

התשכ"ט-1969

רישום  גושי  של  הזכויות  לוחות  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
בחשוון  ו'  ביום  הוצגו  אילת,   -  40175 אופקים,   -  39882 מס' 
לעיון בלשכת  ימים,   30 2014( למשך  באוקטובר   30( התשע"ה 
פקיד הסדר המקרקעין, אזור הסדר הדרום, קריית הממשלה, רח' 
התקווה 4, באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד 

הפנים, רח' התקווה 4, באר שבע, ובעיריית אילת.

ו' בחשוון התשע"ה )30 באוקטובר 2014(
רמי דמארי  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר הדרום  

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הראל  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  ירושלים  מחוז  ולבנייה 
1520190835-ק736", שינוי וכפיפות לתכניות מי/250, מי/250א, 

מי/340א.
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במשרדי  תשלום,  בלא  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
 ,68 גוריון  בן  שד'  העיר,  תכנון  אגף  ארכיון  ההנדסה,  מינהל 
)כניסה מפילון 5(, קומה ג', חדר 309; טל' 03-7247254, תל אביב, 
בקרקע,  מעוניין  כל   .13.00-8.00 בשעות  ה',  ג',  ב',  א',  בימים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית האמורה.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
תא/מק/ מס'  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

תא/מק/4313", מס' במערכת המקוונת 507-0192146", העברת 
זכויות מרח' קלישר 23 ונחלת בנימין 5 לרח' הארבעה 28.

 - תל–אביב-יפו  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש 6918 מוסדר, חלק, חלקה 80 בשלמותה; גוש 6920 מוסדר, 
 19 חלקה  חלק,  מוסדר,   7101 גוש  בשלמותה;   11 חלקה  חלק, 
בשלמותה; מגרשים מוסרים: רח' קלישר 23, רח' נחלת בנימין 5; 

מגרש מקבל: רח' הארבעה 28.

מטרות התכנית: א( עידוד, שימור ושיפוץ מבנים לשימור 
בהגבלות  לשימור  ממבנה  בנייה  זכויות  העברת  באמצעות 
מחמירות לפי תכנית השימור, במגרשים ברח' נחלת בנימין 5 
ורח' קלישר 23, וקביעת הוראות ותנאים לשם הבטחת ביצוע 
השימור; ב( חיזוק אזורי התעסוקה בעיר על ידי תוספת שטחי 

משרדים.

עיקרי הוראות התכנית: א( העברת זכויות בנייה ממבנים 
לשימור בהגבלות מחמירות במגרשים ברח' נחלת בנימין 5 ורח' 
קלישר 23 למגרש המקבל ברח' הארבעה 28, על ידי: 1( מחיקת 
ברח'  מחמירות  בהגבלות  לשימור  במבנה  עיקרי  מ"ר   481.16
לשימור  במבנה  עיקרי  מ"ר   275.76 מחיקת   )2  ;5 בנימין  נחלת 
בהגבלות מחמירות ברח' קלישר 23; 3( תוספת 1,888 מ"ר עיקרי 
במגרש מקבל, הכול במסגרת נפח המבנה הקיים והמאושר; ב( 
הבטחת חובת שימור המבנים לשימור בהתאם להוראות תכנית 
השימור, כתנאי למימוש זכויות הבנייה המועברות; ג( תוספת 
גשר בגובה 2 קומות בקומה ה–14 בין 2 המגדלים, בלא תוספת 
בנפח הכללי או מספר הקומות, הכול בהתאם לנספח הבינוי 
תוספת שטחי  בעבור  חניה  מתקן  פטור  מתן  ד(  זו;  תכנית  של 
בנייה בהיקף של 1,888 מ"ר עיקרי )סך הכול 31.5 מקומות חניה(, 

בהתאם לסעיף 1.5 בנספח ה בהתאם לתכנית השימור, 2650ב.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6815, התשע"ד, עמ' 5987.

במשרדי  תשלום,  בלא  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
 ,68 גוריון  בן  שד'  העיר,  תכנון  אגף  ארכיון  ההנדסה,   מינהל 
בשעות  ה',  ג',  ב',  א',  בימים  אביב,  תל   ,309 חדר  ג',   קומה 

13.00-8.00, טל' 03-7247254.

דורון ספיר  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  

רח'  ציון,  מבשרת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הפלמ"ח 73, רח' מבצע נחשון 10 - גוש 30463, ח"ח 45, 46.

עיקרי הוראות התכנית: א( יצירת מסגרת תכנונית להקמה 
יח"ד   4 ב( תוספת  ולפיתוח המגרש;  יח"ד   8 של מבנה הכולל 
מקורות  מרפסות,  מדרגות,  גשרים,  בניית  תותר  ג(  יח"ד;  ל–8 
גובה  קביעת  ד(  צדיים;  בניין  לקווי  מחוץ  מקורים  ושבילים 
בניין מרבי ל–9.85 מ' )הגובה האפקטיבי מרח' מבצע נחשון הוא 
כ–10 מ' ומרח' הפלמ"ח כ–23.3 מ'(; ה( קביעת שני מפלסי כניסה 
לכניסה  קומות מגורים מתחת  קומות: שתי  ו( תוספת  קובעת; 
הקובעת העליונה; ז( ביטול הגבלת גובה נטו של 4.90 מ' ממפלס 
רצפת המגורים העליונה עד לשיא הגג; ח( ביטול האיסור אל 
חצרות  חלקית,  מקורות/מקורות  מרפסות  ט(  זיזיות;  מרפסות 
מקורים  כניסה  גשרי  לדירות,  הגישה  מעברי  ידי  על  מקורות 
הבנייה;  שטחי  במניין  ייחשבו  לא  מקורות  כניסה   ומבואות 

י( שינוי קווי בניין צדיים ל–3 מ'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
מבשרת   ,3424 ת"ד   ,2 החוצבים  רח'  הראל,  ולבנייה  לתכנון 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-5333125 טל'  ציון, 
 הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רח' שלומציון 

המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290222.
כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

רותי שורץ חנוך  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הראל  

מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
תא/ מס'  "תכנית  הפקדת  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

מק/4067", בניין משרדי העירייה במתחם סומייל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל–אביב-יפו, רח' בן 
סרוק, פינת רח' גבעת המורה - גוש 6213 מוסדר, חלק, חלקות 
 ,1218  ,1210  ,26  ,25 ח"ח  בשלמותן,   1240  ,1219  ,1211  ,24-22
 6216 גוש   ;656  ,654 ח"ח  חלק,  מוסדר,   6214 גוש   ;1222-1220

מוסדר, חלק, חלקות 88, 92 בשלמותן, ח"ח 1, 2, 86, 91.

לשטחים  המיועדים  המגרשים  איחוד  א(  התכנית:  מטרת 
פתוחים ומוסדות ציבור בתכניות תא/מק/2988/א, תא/מק/2988/ב; 

ב( שינוי הוראות הבינוי בשטח זה.

בתכנית   511 מגרש  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
2988/א עם המגרש 512 בתכנית 2988/ב, על ידי: 1( שינוי גובה 
הבניין המרבי מ–7 קומות ל–22 קומות; 2( שינוי באופן העמדת 
המבנים במסגרת התכסית המותרת; 3( שינוי תצורת שטח זיקת 

הנאה לציבור; ג( שינוי קווי הבניין.
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גוש   - אונו  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
6486, ח"ח 105, 106, 108, 109, 125, 131.

מטרת התכנית: הקמת מסוף לתחבורה ציבורית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4.7.2014 ובילקוט הפרסומים 6845, התשע"ד, עמ' 7091.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה אונו, רח' יצחק רבין 41, קריית אונו, טל' 03-5311166, וכן 
ולבנייה מחוז תל אביב, דרך  ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
מנחם בגין 125, תל אביב, טל' 03-7632573, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ישראל גל  
ממלא מקום יושב ראש הוועדה  

לתכנון ולבנייה אונו  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
שם התכנית: תוספת יח"ד ושינוי בינוי, רח' שלוש 

 השעות 13 - בב/מק/3317
תכנית מס' 501-0197491

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון 
בב/ מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז  ולבנייה 
מק/3317", שינוי לתכניות בב/105/ב, תמא38/3, בב/מק/105/פ.

בני ברק, רח' שלוש  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
השעות 13 - גוש 6105, ח"ח 79.

בניין  להקמת  התכנון  אפשרויות  שיפור  התכנית:  מטרות 
הגג  בדירות  בינוי  שינוי  ב(  יח"ד;  תוספת  א(  ידי:  על  חדש, 
בדבר נסיגות מקו מתווה הבניין, מספר דירות הגג, שטחן ושטח 
בהקלה;  להוסיף  שניתן  שטח  תוספת  ג(  שמתחתן;   הדירות 
ד( שינויים בקווי בניין; ה( ניוד שטחים; ו( תוספת קומה, שטחים 

ויח"ד, לפי תמא38.

עיקרי הוראות התכנית: להקמת בניין חדש יותרו שינויים 
ותוספות לתכנית הראשית, וכדלהלן: א( יח"ד: 1( תותר תוספת 
זו( מעבר ל–12  ו–3 בתכנית  )3 בהקלה - 30%  יח"ד לחלקה   6
יח"ד המותרות; 2( סך הכול יותרו 20 יח"ד )כולל יח"ד מתכנית 
זו, יח"ד בהקלה ודירות גג, לא כולל יח"ד מתמא38(; 3( חלוקה 
תוספת  ב(  ניכרת;  סטייה  תהיה  לנ"ל  מעבר  יח"ד  תוספת  או 
דירת גג בלא תוספת שטח עיקרי וכדלהלן: 1( שטח דירת הגג 
לא יפחת מ–70 מ"ר )עיקרי + ממ"ד( ויורכב משטחם של חדרי 
הגג  דירת   )2 הבניין;  מקומות  שנוידו  שטחים  בתוספת  הגג 
תיבנה לפי תכנית בב/מק/105/פ, למעט השינויים שלפי תכנית 
זו; 3( דירת הגג תיבנה בלא נסיגות מהחזיתות הצדיות וכמסומן 
יח"ד בקומה שמתחתן;  ל–3  גג מעל  2 דירות  בניית   )4 בבינוי; 
ג( תוספות ושינויים במסגרת הקלה: 1( 10% הקלה בק"ב צדי 
דרומי, כלומר: 3.15 מ' במקום 3.50 מ'; 2( קומה ד, יח"ד ושטחים 
דיור;  תנאי  שיפור  בגין   6% אחוזים:  תוספת   )3 תמא38;   לפי 
4( ניוד שטחים בין הקומות; ד( הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע 
בחומרים  חזיתות  ציפוי  עיצוב,  בדבר  לרבות  הבנייה,  בהיתר 
קשיחים, פיתוח המגרש וכדו'; ה( המבנים המסומנים להריסה 
פינוי  בדבר  לרבות  איכ"ס,  להיתר בתיאום עם  ייהרסו כתנאי 

פסולת בניין; ו( הוראות תכנית זו יחולו על בניין חדש בלבד.

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
תא/מק/תא/מק/4227 - מס' מקוון 507-0181172", מתחם יצחק 

שדה, חלקות 47, 55, 56.

רח'  תל–אביב-יפו,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
המסגר 37, רח' יצחק שדה 8 - גוש 7077 מוסדר, חלק, חלקות 

47, 55, 56 בשלמותן.

מטרת התכנית: התחדשות עירונית במתחם יצחק שדה, על 
ידי הצרחת שימושים בין חלקה 47 לחלקות 55, 56, באמצעות 
בהתאם   56  ,55 לחלקות   47 מחלקה  המגורים  שימוש  העברת 
וקביעת  תא/1/3319,  מס'  בתכנית  4.1.2)ג(  סעיף  להוראות 
הוראות בדבר בינוי, שימוש ורישום של השטחים הציבוריים 

הבנויים.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי של הוראות לפי תכנית 
בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים, על ידי: 1( הצרחת שימושים 
שימוש  העברת  באמצעות   56  ,55 לחלקות   47 חלקה  בין 
במבנה  המגורים  וריכוז   56  ,55 לחלקות   47 מחלקה  המגורים 
אחד במקום בשני מבנים; 2( שינוי מס' קומות בחלקות 55, 56, 
מ–4 קומות בסיס + 16 קומות מגדל ל–4-3 קומות בסיס + 28-
 34 הכול  סך  טכניות,  קומות   2  + )בהתאמה(  מגדל  קומות   29
 )3 פני הים;  מ' מעל   141 גובה בהתאמה בסך  וקביעת  קומות, 
הקמתן  המאפשר  באופן   56  ,55 בחלקות  בינוי  הוראות  שינוי 
של 120 יח"ד בשטח ממוצע של 75 מ"ר ברוטו ליח"ד; 4( קביעת 
הוראות בדבר בינוי, שימוש ורישום של השטחים הציבוריים 
בתכנית  המותרים  הבנייה  שטחי  בחלוקת  שינוי  ב(  הבנויים; 
שבתוקף, בלא שינוי בסך כל השטחים המותרים לבנייה, ובלא 
הגדלת שטח הבנייה שבכל ייעוד קרקע ביותר מ–50%, על ידי: 
נלווים  ושטחים  לחניות  תת–קרקעי  שירות  שטח  ניוד  התרת 
מחלקות 55, 56 לחלקה 47, בלא שינוי במיקום שטחי השירות 
והשימושים שלהם; ג( שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית, על ידי: 
1( שינוי בקו בניין צדי מערבי בחלקות 55, 56 כלפי חלקה 54 
מ–11.5 מ' ל–10 מ'; 2( שינוי גאומטרי בגבולות השפ"פ בחלקות 

55, 56 בלא שינוי בשטחו.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6815, התשע"ד, עמ' 5987.

במשרדי  תשלום,  בלא  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
 ,68 גוריון  בן  שד'  העיר,  תכנון  אגף  ארכיון  ההנדסה,   מינהל 
בשעות  ה',  ג',  ב',  א',  בימים  אביב,  תל   ,309 חדר  ג',   קומה 

13.00-8.00, טל' 03-7247254.

                                                   אהרון מדואל
                                   ממלא מקום יושב ראש ועדת המשנה

                                     לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

מרחב תכנון מקומי אונו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מס' 508-0147652
שם התכנית: מסוף תחבורה ציבורית - צומת סביון

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מיתאר  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 

508-0147652", שינוי לתכניות מיתאר קא/300א, קא/1/300.
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מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 מס' בב/מק/3159

שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות ושינוי קו בניין, 
רח' ז'בוטינסקי 136

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

בב/מק/3159", שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/158/א.

רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ז'בוטינסקי 136 - גוש 6122, חלקות 1401, 1402; שטח התכנית: 

1,353 מ"ר.

ידי:  על  קיימות,  ביח"ד  דיור  תנאי  שיפור  התכנית:   מטרת 
א( הרחבת יח"ד קיימות עד לשטח כולל של 120 מ"ר; ב( שינוי קו 

בניין אחורי )למפרץ שלמה( לקו בניין 0 מ'.

עד  קיימות  יח"ד  הרחבת  תותר  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הבניין  קווי  במסגרת  יח"ד,  לכל  מ"ר   120 של  מרבי  כולל  לשטח 
המותרים לפי תכנית זו ולפי הסימון בתשריט; ב( לא תותר העברת 
בין  זו(  תכנית  לפי  המותרים  מ"ר   120 )מתוך  נוצל  שלא  שטח 
יחידות הדיור השונות; ג( אופן ההרחבות יהיה באגפים בהתאם 
לפי  יותרו  הגג  חדרי  ד(  בב/מק/105/אגפים;  תכנית  להוראות 
תכנית בב/105/ד/2 ובהתאם להוראותיה; ה( תותר בניית סוכות 
הסוכות  שטח  אך  ובב/מק/105/ס/1,  בב/105/ס/2  תכניות  לפי 
ייכלל ב–120 מ"ר המותרים ליח"ד; ו( חלוקת יח"ד שהורחבו לפי 
שתיגרם  פגיעה  או  שינוי  כל  ז(  ניכרת;  סטייה  תהווה  זו  תכנית 
לרכוש המשותף כתוצאה מבניית ההרחבה, תתוקן על ידי מגיש 
הבקשה להיתר ועל חשבונו; ח( לא תותר כל בליטה לבנייה חדשה, 
לרבות סוכות ובליטות מכל סוג מעבר לקו הבניין הדרומי שלפי 
תכנית זו, וזו תהייה סטייה ניכרת; ט( העמודים ימוקמו ככל שניתן 
בצמוד לבניין הקיים כדי למנוע פגיעה ברכוש המשותף; י( הבנייה 
הקיימת לפי היתר משנת 1964 מעבר לקווי הבניין המותרים יותרו 
כל עוד הבניין הקיים. אם הבניין ייהרס, קווי הבניין יחזרו לקווי 

הבניין המותרים לפי תכניות תקפות טרם אישורה של תכנית זו.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
25.1.2012 ובילקוט הפרסומים 6383, התשע"ב, עמ' 2821.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-5776487, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
אביב,  תל   ,125 בגין  דרך  הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  רחובות  ולבנייה 
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מס' רח/414-0184622", שינוי 
רח/ רח/2000/ב/1,  רח/1/30,  לתכניות  כפיפות  רח/2000/א,  לתכנית 

מק/2000/ב/2, רח/מק/2000/ב/5, רח/תמא/2/4.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, 
הוועדה  יומצא למשרדי  03-5776579. העתק ההתנגדות  טל' 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

דרך בגין 125, תל אביב.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
ידי  על  חתום  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

עו"ד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת
 שם התכנית: שינויים ותוספות ברח' הרצל 65, 

 בב/מק/3319
תכנית מס' 501-0195230

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון 
בב/ מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז  ולבנייה 

מק/3319", שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/מק/3054/א.

 -  65 הרצל  רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
גוש 6195, ח"ח 81.

בבניין  בינוי  ושינוי  גג  דירות   2 תוספת  התכנית:  מטרת 
חדש.

עיקרי הוראות התכנית: תותר הקמת בניין חדש בשינויים 
האלה: א( תוספת 2 דירות גג מעבר ליח"ד המותרות בחלקה, 
 בשינויים האלה: 1( 2 דירות גג מעל 3 יח"ד רגילות בקומה ה; 
2( ביטול נסיגות כמסומן בבינוי; 3( שטח עיקרי מזערי של כל 
דירת גג לא יפחת מ–70 מ"ר; ב( דירות הגג ייבנו לפי הוראות 
הבינוי  ג(  זו;  בתכנית  השינויים  למעט  בב/מק/105/פ,  תכנית 
גישה  תובטח  ד(  הבנייה;  בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי 
למערכות הסולריות לכל דיירי הבניין; ה( לא תותר חלוקה של 
דירות הגג ליח"ד נוספת וזו תהיה סטייה ניכרת; ו( שטח דירות 
הגג יכלול שטחי חדרי הגג ושטחים עיקריים שנוידו מקומות 

הבניין.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, 
הוועדה  יומצא למשרדי  03-5776579. העתק ההתנגדות  טל' 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

דרך בגין 125, תל אביב.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
ידי  על  חתום  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

עו"ד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הצפון, 
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עידו דורי  
יושב ראש ועדת המשנה                                      
לתכנון ולבנייה יזרעאלים  

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בתל אביב

הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

רובינוביץ ארנון 
שרגא

31/07/2014 רובינוביץ חיותה 997198/1

גליק אשר 19/08/1997 גליק ישעי 
יששכר

997232/1

עידה יואב 12/01/2014 עידה מרסל 997274/1

דניאל יצחק 27/07/2000 דניאל שרה 997322/1

דניאל יצחק 16/07/2014 דניאל מנחם 995418/2

דרור גלית 04/03/2010 ברקו נתן 997391/1

ספקטור אליזה 28/06/2014 דרמן לולה 997396/1

דרור גלית 16/06/2014 ברקו בטי 997408/1

מאיר תומר 12/08/2013 מאיר רגינה 997423/1

הירשברג מזל 08/01/2014 הירשברג בצלאל 997509/1

בן הרוש יעקב 18/06/2014 בן הרוש מרי 997525/1

שטרן יוסף 11/06/2012 שטרן אשר 997538/1

טוקר יהונתן 14/08/2014 טוקר אברהם 997541/1

זינגר רון 13/03/2014 זינגר אוה 997501/2

לוי יוכבד 09/08/2014 לוי אריה 997566/1

ישראלי אבי 09/08/2014 ישראלי אסתר 997585/1

נמט מרים 14/04/2014 נמט דן 997587/1

בוים אברהם 21/02/2014 בוים דב 997617/1

גינת שמעון 11/08/2014 גינת דבורה 997430/3

גלאם ויקטור 17/07/2014 גלאם סאסיה 997673/1

כהן מזל 24/06/2014 כהן בן ציון 997703/1

פרחי דקלה 16/08/2014 פרחי יצחק 997711/1

אברהם שושנה 28/05/2014 אברהם אדורד 997754/1

גולד דוד 13/08/2011 גולד רחל 997773/1

בן חור לטה גילה 18/08/2014 בן חור יעקב 997777/1

יוסף  רח'  רחובות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אהרונוביץ 5 - גוש 3648, חלקה 70 בשלמותה; שטח התכנית: 751.

מטרת התכנית: שינוי בקו בניין צדי ימני.

לכיוון  ימני  בניין צדי  עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו 
מערב מ–4 מ' ל–3 מ' עם אפשרות ל–2.7 מ' עם פתחים לצורך 

כניסה למזווה/חדר כביסה כמופיע בנספח הבינוי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
 ,2 ביל"ו  רח'  רחובות,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
יומצא למשרדי  08-9392294. העתק ההתנגדות  טל'  רחובות, 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, 

רמלה, טל' 08-9788444.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' מק/יז/01/7611", שינוי לתכניות ג/7611,   )1(
משצ/40.

אזורית  מועצה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ;65 ח"ח   ,11376 גוש   - הגלילית  לחם  בית  יזרעאל,   עמק 

גוש 11379, ח"ח 15.

ייעוד קרקע  בין  עיקרי הוראות התכנית: החלפת שטחים   
לפי  משק  מבני  ייעוד  לבין   40 במש"צ  הכלול   חקלאי 

ת.מ. 7611.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
7.3.2014 ובילקוט הפרסומים 6760, התשע"ד, עמ' 3991.

"תכנית מפורטת מס' מק/יז/12/12003", שינוי לתכנית ג/12003.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית עמק   
יזרעאל, אזור תעשייה אילון תבור - גוש 17026, חלקה 32 

בשלמותה; גוש 17081, חלקות 3, 6 בשלמותן.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין קדמי מערבי מ–5 מ'   
ל–0.6 מ' כמסומן בתשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
7.5.2014 ובילקוט הפרסומים 6819, התשע"ד, עמ' 6115.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
יזרעאל,  עמק  האזורית  המועצה  בניין  יזרעאלים,  ולבנייה   לתכנון 
ולבנייה מחוז  ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון   ,04-6429660 טל' 
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

הייבלום יוסף 24/07/2014 הייבלום אורלי 
שרה

999641/1

וסיולי אנה 24/07/2014 לסקוב ילנה 999582/2

שופן קרן 16/03/2014 חבני מרגלית 999811/1

הופמן קלרה 07/08/2014 הופמן דוד 999929/1

ברקוביץ יואל 04/05/2014 ברקוביץ מזל 999972/1

ששון יחזקאל 14/06/2014 חטב אליהו 1000042/1

לזר ציונה סיגי 17/05/2014 בועז קדיה 1000103/1

פאר רות 12/08/2014 אפרתי לאה 1000130/1

לזר נפתלי 16/07/1994 לזר דוד 1000178/1

לזר נפתלי 17/07/2014 לזר הניה 1000196/1

עוזירי יהודית 27/06/2014 עוזרי יהודה 1000374/1

הבוט רקפת 23/04/2014 הבוט צדוק 1000397/1

שפירא-דייוויס 
שירלי

19/07/2014 שפירא מרלין 1000419/1

פנחס אברהם 17/08/2014 פנחס ניסים 1000446/1

הרוש אתי 12/02/1997 הרוש שרה 1000618/4

ברוק דוד 22/06/2014 ברוק אברהם 
מאיר אדולף

1000699/1

מסטורוב יצחק 11/07/2013 מסטורוב ראיסה 1000767/1

זיאת קסין יעקב 08/09/2014 זיאת קסין רבקה 1001252/1

ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014(

                                                רפאל כהן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

חייק רנת 09/09/2013 חייק יצחק 997416/1

חמרי איתן 14/07/2014 חמרי צדוק 997658/1

דרוקמן יניב 12/08/2014 דרוקמן רוזה 997788/1

חורי סימה 19/07/2014 חורי שלום 998045/1

סוסנוב יוסף 20/09/2013 סוסנוב ברוניה 998095/1

ברגר דורית 21/01/2014 גולדשמידט רות 998165/1

ברגר דורית 23/08/2014 גולדשמידט 
פרדריך )שלמה(

998168/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גולד דוד 01/08/2014 גולד בצלאל 
שלום

997790/1

שטיינברג סבטלנה 11/01/2011 שניידר חייקה 997793/1

אזולאי רחמים 13/08/2014 אזולאי מיטל 
אביטל

997864/1

באר אבן מרדכי 21/10/2011 וולף חנה 997932/1

שאהן צילה 31/03/2009 שאהן ישראל 997960/1

גודאי יואל 28/04/2014 גודעי שושנה 997974/1

זהר שחר מלכה 11/06/2014 זהר קלרה 997993/1

קינד אברהם צבי 24/04/1992 קינד מנחם 998012/1

למברגר שלומזה 18/11/2013 שטייכל אליזבט 998166/1

סולימני דורית 20/10/2012 ברוך פר יוסף 998222/1

כהן ראובן 15/01/2014 כהן יצחק 998263/1

יפרח רחל 17/08/2014 יפרח אברהם 998381/1

סרנביץ חיים 15/07/2014 סרנביץ אבגדור 998387/1

ארבל אביהוד 25/03/2014 קופלוביץ מרים 998514/1

גליק ולדיסלב 11/02/2014 סטרופינסקי 
ישראל לב

998538/1

פולק יעקב 09/07/2014 פולק רחמה 
אבלין

998542/1

גמליאל אבישי 29/06/2014 גמליאל יונה 998723/1

בואבה רוזה 22/08/2014 בואבה אלברט 998743/1

עמוסי נחום 18/04/1983 עומיסי דוד 998923/1

עמוסי נחום 17/08/1998 עומיסי גוסון 998948/1

קורין לילי ליליאן 11/01/2014 קורין חנינה 999159/1

גרינפלד חוה 
מרים איטה

12/12/2011 בק יהושע 999211/1

חזן חנה 11/01/2005 חזן שלמה 999221/1

מורג יוסף 29/03/1980 אכטונג יעקב 996869/2

רייזמן יעקב 03/08/2014 ריזמן עשהאלה 999278/1

גינדי עליזה פולה 21/06/2014 גינדי פרידה 999379/1

עזריה סתו 13/03/2012 עזריה עמוס 999432/1

כהן שינה מרים 14/02/2011 פוגל מלכה 999464/1

פוזיילוב יוסף 02/05/2014 פוזילוב יוכבד 999469/1

פריד משה 12/08/2014 פריד מרים 999537/2

זכריה עופרה 06/12/2013 זכריה אלי 999617/1

כהן תמרה 31/07/2014 כהן רפאל 999621/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כץ זנה 23/06/2014 ולף מנדל 997499/1

פרנקן שלמה 19/10/2013 פרנקן שמחה 997521/1

דניאל טיגיסט 27/07/2014 דניאל חבטנש 997561/1

טולצינסקי נטלי 09/07/2014 זכרמן נאום 997657/1

ליבוביץ טובה 20/02/2006 לוגר חיה נסה 187118/2

יוסף עמרם 13/08/2014 יוסף נצחיה 925366/2

סולמור רויטל 14/04/2014 זמורה ערן 990689/2

מנסור ליז 06/06/2014 מנסור אלישי 
שמעון

997843/1

אינגדאו טדסה 07/08/2003 אינגדאו טללה 998046/1

אינגדאו טדסה 17/06/2014 אינגדאו 
מנאסבוש

998067/1

קסוקאר דיאנה 09/03/2014 קסוקאר יצחק 998223/1

טננבוים שושנה 13/02/1996 ויערניק יששכר 998244/1

קויפמן שושנה 21/07/2014 קויפמן חיים 999475/1

אהרון נעם 21/05/2014 אהרון שלמה 992100/2

מושלה יון 28/01/2014 מושלה אוגניה 998556/1

ווסקובויניק גלינה 18/08/2014 טיכמן מיכאל 998742/1

שייקביץ' ויטלי 14/08/2014 שייקביץ' ליובוב 998946/1

צעידי דליה 08/08/2014 בני משה שרה 999149/1

טאובר יהודה 19/07/2014 טאובר מרגיטה 999242/1

שלום רחלי 03/08/2014 שלום אהרן 999412/1

דוידסון הרשל 11/06/2011 דוידסון אסתר 
לאה

999414/1

שורץ גילה 22/05/2014 גרוס טובה 999472/1

פוגל רנה 30/08/2014 פוגל אהרן 999620/1

פריינטי )חזות( 
שירל

17/02/1990 חזוט מאיר 999667/1

אמינוב ריבי 05/09/2014 אמינוב אליק 1000074/1

מרקוביץ פייבוש-
מרכוס

05/09/2014 מרקוויץ הסיה 1000328/1

גייר יהודה 10/07/2014 גייער חיה 1000713/1

ענתבי סקה 
אריאל

01/12/2013 ענתבי סקה דוד 1000931/1

שמחה מלכה 09/08/2014 נורילוב סופיה 1001502/1

חיט טניה 04/08/2014 חיט אנריק 1001670/1

בראילובסקי אלה 06/08/2014 שפירא 
)ברילובסקה( 

גניה

1001146/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

דזיאלובסקי 
אסתר

12/06/2014 מרקוביץ' שלק 
פירי

998316/1

ששון לבן 02/07/2014 לבן צדוק 998346/1

זלטין סופיה 07/08/2010 זלטין יורי 998369/1

שטטר מרים 20/07/2014 פלדמן מינה 998466/1

שורץ אלימלך 24/02/2014 שורץ רחל 998533/1

קאגו נוריה 10/08/2014 קאגו דוד 998692/1

קניאס גלית 30/05/2012 עטייה רחל 998694/1

צרי שלמה יוסף 02/07/2014 צרי יוליה 998734/1

בר יקר דן 20/05/2014 בר יקר נילי 998805/1

אמיגא דורטה 02/09/2014 אמיגא משה 998957/1

דותן רחל 19/04/2014 אשכנזי יצחק 999262/1

מושקוביץ משה 07/11/2011 מושקוביץ מלכה 999552/1

ליברמן יעקב 15/05/2014 ליברמן שרה 999982/1

אלמיין רטה 05/04/2012 רטה גננה 1000114/1

סנדר צבי 28/05/2014 סנדר יוחאי 1000152/1

ירמיהו רונית 
אסתר

28/08/2014 ירמיהו יוסף 1000254/1

חסון רחל 11/08/2014 יקיר רנה 1000308/1

סיונוב ליובוב 14/01/2014 סיונוב מיכאל 1000381/1

דוידסקו משה 29/03/2014 דוידסקו מירקה 1000572/1

ריטנברגר גבריאל 
יוסף

09/09/2014 ריטנברגר קלבה 1001269/1

יצחק אסתר 15/10/2013 בן שלום יעקב 1001344/1

שפריצר שמואל 
אריה

16/07/2014 שפריצר רוניה 1001351/1

שפריצר שמואל 
אריה

24/10/2011 שפריצר משה 1001361/1

ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014(

                                               משה הלוי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ששון איריס 09/05/2014 סעדיה ניסים 997216/1

לוי פור יפה 30/03/2014 לוי פור ציון 997478/1
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שם המבקש
תאריך  

פטירה שם המנוח מס' תיק

פרץ מרסל 17/07/2014 פרץ ברוך 999276/1

בן חמו יובל 13/08/2014 בן חמו חנה 999369/1

גוייחר יבגניה 18/06/2014 יקירביץ' סוניה 999431/1

כהן שלמה 16/08/1996 כהן אסתר 999452/1

שושן גבריאל 09/05/2014 שושן זהר 999543/1

בן שטרית חנה 15/08/2013 בן שטרית ז'אק 999622/1

כהן דבורה 19/10/2013 אברגל אהרן 999660/1

נחמני שמחה 22/04/2014 נגר שושנה 999939/1

פלח אורלי 29/08/2014 פלח ציון 999960/1

סבג אליהו 08/07/2014 סבג שרה 999994/1

טל נטליה 14/07/2011 שוורצמן פייגה 1000249/1

מלסקי מלכה 11/06/2014 מלסקי אלכסנדר 1000335/1

נבט מנדי רות 26/12/2013 לוי יוסף 1000343/1

קוסטי יעקב )ז'ק( 13/09/2006 קוסטי נינט 1000359/1

קוסטי יעקב )ז'ק( 21/01/2003 קוסטי בן ציון 1000363/1

ורצברגר שלמה 19/10/2001 וירצברגר מלכה 1000380/1

גרימברג רודיקה 11/08/2014 גרימברג דב 1000393/1

סימן טוב אלי 03/05/2009 סימן טוב שמחה 468798/2

כהן דבורה 19/10/2013 אברגל אהרן 999660/2

יגודייב מננה 23/10/2013 קורידזה-
מגרלישוילי 

למרה

1000659/1

שקורקו ולדימיר 
זאב

12/09/2014 שקורקו 
ליודמילה

1000720/1

טוזמן פאינה 15/01/2013 טוזמן בוריס 1000947/1

פלדמן נטלי 10/04/2000 טרושקין רוזה 1001107/1

לסקר סופה 12/06/2014 לסקר גריגורי 1001197/1

ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014(

                                                ניסים דרי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

כהן אליהו12/03/2014כהן שמעון 997185/1

גתר משה09/01/2013גתר מרים997666/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גבעולי דן 14/08/2014 גבעולי יוספה 1001312/1

שמחוני צפורה 
אווה

11/01/2014 גולן תמר 1001798/1

מסיקה אריק יוסף 14/08/2014 מסיקה זוהרה 
קולט

1001715/1

ברקוביץ מוטי 15/07/2014 ברקוביץ משה 1001774/1

ברקוביץ מוטי 04/09/2014 ברקוביץ חיה 1001778/1

פרידמן מרה 29/09/2014 פרידמן יפים 1002338/1

אברהם ניצה 22/09/2014 אברהם מרדכי 1002352/1

כ"ה בתשרי התשע"ה )19 באוקטובר 2014(

                                             חנוך גרנביץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך  

פטירה שם המנוח מס' תיק

אברהם מלכה 
מטילדה

03/12/2008 אברהם בנימין 997243/1

דופונט-מוגנסן 
דניאל אריק ג'ף

31/07/2014 דופונט הלנה 997331/1

אביטן עליזה 02/11/2011 אביטן שרה 997354/1

ספיר אלדרי 07/05/2014 ספיאשוילי רותו 997584/1

תורג'מן יעקב 20/02/2013 תורג'מן ניסים 997654/1

שכטר קלר 07/02/2004 וינקלר רגינה 997692/1

קופלוביץ' אנה 19/05/2009 מקוטונין פשה 997708/1

איטגב תדסה 26/05/2014 רדא תקלצ' 997889/1

פנחסוב דוד 06/08/2014 פנחסוב אברהם 997925/1

צ'רנוב גלינה 01/01/2014 צ'רנוב ריבה-
דברה

997953/1

קמינסקי בוריס 31/07/2014 קמינסקי סורה 17486/2

שאולוב סבטלנה 25/09/1997 סנדרוביץ' לזר 998210/1

ליאפס לריסה 30/07/2014 גרוס סופיה 998447/1

מסה אברהם 28/01/1998 מסה רשל 998876/1

מיכאלי אריק 21/01/2011 מיכאלי יבגניה 999197/1

מיזיקוב לריסה 01/08/2014 מיזיקוב אלכס 999204/1

אלבז מזל טוב 06/08/2014 אלבז אלברט 999215/1

ברג'ל יאיר 13/11/2009 ברגל זקלין 999225/1
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בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

עטיה אדל 24/07/2014 נוסרי נסים 997437/1

יוזיפוביץ' פיטר 30/01/2014 יוזיפוביץ' פימה 997515/1

מלול מאיר אליהו 31/05/2003 מלול מוריס 997554/1

מלול מאיר אליהו 14/12/2007 מלול אליס 997569/1

שריקר יחיאל 
אדוין

27/03/2014 שריקר דיאנה 998336/1

בוסטן ישראל 17/02/2014 בוסטן רותם 998624/1

חיון תמר 31/08/2014 חין יהודה 998696/1

שפץ ראובן 03/07/2014 שפץ רחלה 998799/1

ווקנין יוסף לאה 27/05/2014 וקנין שולה 999377/1

בוכובזה מרים 18/07/2014 בוכובזה הרצל 999463/1

דאנינו פנחס 19/07/2014 דנינו שלום 999824/1

אבסקר אליהו 23/04/2013 אבסקר אפרים 1000087/1

אבסקר אליהו 10/04/2014 אבסקר דינה 1000104/1

הורוביץ חנוך 17/01/2007 הורוביץ הרשקו 1000592/1

הורוביץ חנוך 30/05/2008 הורוביץ רבקה 1000597/1

צברי גרשון 05/06/2014 סברי שלמה 1000624/1

אלבז אברהם 26/08/2014 אלבי אלישבע 1001007/1

ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014(

                                              יצחק דהאן, המזכיר הראשי

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

תמימה אחמד 1236/14
נסראלדין

ליה קרא05/07/2008

מג'יד אדיב אבו 1237/14 
רוקן

ימאמה לביב אבו 13/07/2014
רוקן

זהיה חלבי06/08/2014ענאן שפיק חלבי1207/14 

חשמה סאלח 1214/14
זגיר

חמאדה פרחאן 24/11/2013
זגיר

שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

נחום אופירה12/06/2014תורגמן מאיר990665/3

מזרחי צופיה27/08/1992מיזן סילביו997970/1

מזרחי צופיה25/05/2014מיזן ויקטוריה997975/1

צינדר אירית22/07/2014זוסמן תמר998264/1

הרטמן גיא31/12/1998גרטמן אנטה999409/1

אלוז רבקה24/07/2014בן עזרא דוד999607/1

אלוז רבקה08/04/2003בן עזרא סוזן999625/1

הרוש יעקב20/06/2014הרוש רחמה999942/1

אברהם רבקה21/08/2014אברהם אריה1000507/1

ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014(

                                              שלמה דידי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

אסייג רבקה 25/11/2005 אסייג מיכאל 997253/1

עמאר משה 20/03/2000 אמר חנניה 997356/1

בן עמי צפורה 12/04/2014 אברהם סוזי 997362/1

נגה בראור שולמית 10/05/1996 לחמי ג'וליט 997563/1

נגה בראור 
שולמית

22/06/2014 לחמי יצחק 997570/1

ישראלי אורה 28/06/2011 ישראלי גוהר 997672/1

שטרית קלרה 03/08/2014 שטרית יצחק 997741/1

ברקו שושנה 06/04/2014 ברקו אזריצל 998103/1

מזוז לבנה 26/11/2013 דוד עמליה 998117/1

דסטה וובנש 10/09/2013 עלמו אווקה 998270/1

מיכילב רומן 29/07/2014 מיכילב מרינה 998443/1

וינדיש אלגלי 
יהודית

28/02/1995 אלגאלי רחל 998460/1

בוקאי אירה 22/07/2014 פלוטקין לידיה 998622/1

בן אור אסתר 16/08/2014 בן אור דוד 999054/1

פלקוביץ מירי 11/07/2014 לוק לונה 999545/1

זוהר גבריאל 27/08/2007 זוהר אילנה 1000060/1

ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014(

                                       נפתלי אלמשעלי, המזכיר הראשי
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המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רין קריכל מצוינים, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

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

אייל השקעות - א.י.ל.ג. בע"מ
)ח"פ 51-093382-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16.12.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' לינקולן 
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.
אליעזר פישמן, מפרק

א. מוברמן נכסים בע"מ
)ח"פ 51-096622-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
איזמן- דין  עורכי  ביום 20.1.2015, בשעה 10.00, במשרד  תתכנס 

דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,4 קומה   ,4 סמילנסקי  רח'  כספי-שחר, 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלעד חדד, עו"ד, מפרק

מ.א.ל.ג.ה. השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-098314-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
איזמן- דין  עורכי  ביום 20.2.2015, בשעה 10.30, במשרד  תתכנס 

דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,4 קומה   ,4 סמילנסקי  רח'  כספי-שחר, 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלעד חדד, עו"ד, מפרק

טכנוטריידינג שיווק בע"מ
)ח"פ 51-456744-5(

)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 

שם המנוחמס' תיק
תאריך 
שם המבקשפטירה

תמימה סלמאן 1244/14 
אסעד אלמן

נוהאד עבדאללה22/11/2002

בהיה 1246/14
עבדאלהאדי 

עבדאללה

רכאד עבדאללה25/10/2013

סלמאן אסעד 1247/14
שקור

נוהאד עבדאללה06/06/1979

סעיד חמזה01/11/2013נאיף סאלח חמזה1248/14

האיל סלמאן 1251/14
אבראהים

מאהל אבראהים14/02/2012

עאאדה פארס 1260/14
בלעוס

זיד בלעוס28/09/2010

אמל חליל11/08/2014אמיל פראג חליל1265/14

הדיה סלמאן 1276/14
מולא

פרחאן סלמאן 21/04/2014
מולא

עזאת סלמאן 1277/14
עאיק

אמיר עאיק02/02/2014

כאוכב נעים 06/10/2013עליא נימר עוידה1286/14
עוידה

תופיק חוסין 189/14
חאטר

חולה חסן חאטר23/06/2014

כ"ח באלול התשע"ד )23 בספטמבר 2014(

                                            ענתיר מועדי, קאדי מדהב

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 17264-05-14

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

ובעניין פירוק חברת גרנד ניו הוטל נצרת, ח"פ 51-022472-8,

עו"ד  ב"כ  ע"י  בע"מ,  פנסיה  מבטחים  מנורה  והמבקשת: 
ו/או  רין קריכל מצוינים  לוי  בן חנוך  ו/או הילה  אלון אלפרט 
ז'בוטינסקי 7, רמת גן, ת"ד 3507,  טובי גל ו/או איל ארז, מרח' 

טל' 03-7555891, פקס' 03-7555892.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.5.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.12.2014, 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 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 26.11.2014.
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ויינשטיין ושות', רח' דרך בגין 132, מרכז עזריאלי 1, קומה 32, 
בניין עגול, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רן שילון, מפרק

אי.גי.אם גרופ בע"מ
)ח"פ 51-438396-7(

)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 28.12.2014, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין שניצר, 
גוטליב, סאמט ושות', רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 
27, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נטע גולדשטיין, עו"ד, מפרקת

אינטרגרד השקעות בע"מ
)ח"פ 51-286193-1(

)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 28.12.2014, בשעה 12.00, אצל המפרקת, רח' יהודה 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקוה,  פתח   ,34 הנשיא 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רחלי אוטמזגין, עו"ד, מפרקת

אור - קו פתרונות בע"מ
)ח"פ 51-380885-7(

)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 29.12.2014, בשעה 11.00, אצל המפרקת, רח' 
משה אביב 10, אור יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רחל רייפר פלח, עו"ד, מפרקת

תעשיות חפץ חיים בע"מ
)ח"פ 51-116128-3(

)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 
המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה   ,29.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 

תתכנס ביום 20.12.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, משרד עורכי 
דין שנהב ושות', מגדלי אור, בניין B, קומה 11, רח' הנחושת 4, 
תל–אביב-יפו 69710, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק

מיי טופ סבן אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-416674-3(

)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 21.12.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,45 רוטשילד 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי שרעבי, מפרק

אקס אם סי בע"מ
)ח"פ 51-301842-4(

)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 21.12.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
הנחושת 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן מתוקי, מפרק

שאמס אופנה 1995 בע"מ
)ח"פ 51-210064-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22.12.2014, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' מנחם בגין 
עזריאלי, מגדל עגול, קומה 33, תל אביב, לשם הגשת דוח   ,132
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורן הלפרין, מפרק

אנדיור אימון בע"מ
)ח"פ 51-423215-6(

)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 27.12.2014, בשעה 10.00, אצל חג'ג'-בוכניק-
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 ,CBLS תתכנס ביום 31.12.2014, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין
רח' מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן ליאור, עו"ד, מפרק

ר. אנד צ. מוצרי בריאות בע"מ
)ח"פ 51-317365-8(

)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 31.12.2014, בשעה 12.00, במשרד עו"ד דוד 
גולן, רח' הבונים 2, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אירית צור, מפרקת

סמוק סמארט בע"מ
)ח"פ 51-478753-0(

)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 
רח'  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,31.12.2014 ביום  תתכנס 
החשמונאים 100, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר אלי גילבאי, עו"ד )רו"ח(, מפרק

שוהם פעלים סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-395554-2(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 1.1.2015, בשעה 19.00, אצל המפרק, שלוחה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,1 פדויים  מושב  דרומית, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ציון דהרי, עו"ד, מפרק

בן-שי יזמות עסקית בע"מ
)ח"פ 51-203165-9(

)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 

סופי  דוח  67133, לשם הגשת  100, תל אביב  רח' החשמונאים 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
אייל בוקובזה, עו"ד, מפרק

בימהיט בע"מ
)ח"פ 51-336420-8(

)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 
הרצוג,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,30.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פוקס, נאמן ושות', רח' ויצמן 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
אשר דובב, עו"ד, מפרק

עדיף מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-114960-1(

)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 
מיחשוב  א.מ.ת  אצל   ,11.30 בשעה   ,30.12.2014 ביום  תתכנס 
בע"מ, רח' החילזון 6, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף יניב, מפרק

קונטיס 2009 בע"מ
)ח"פ 51-048955-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.12.2014, בשעה 12.00, במשרד עו"ד שבלת ושות', 
מגדל המוזאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא זהבי, מפרק

חרמון חברה לביטוח בע"מ
)ח"פ 51-071166-6(

)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 
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ספיישל פוינט אוף יו בע"מ
)ח"פ 51-322324-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נמרוד הלוי, מרח' עוזיאל 

22, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נמרוד הלוי, מפרק

ספיישל פוינט אוף יו בע"מ
)ח"פ 51-322324-8(

)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 
עוזיאל  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,5.1.2015 ביום  תתכנס 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  22, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נמרוד הלוי, מפרק

אופטימום נ.נ.-א.ש. יזמות ובניה בע"מ
)ח"פ 51-303441-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתנאל נמני, מרח' הכלנית 

28, רעננה, 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.

נתנאל נמני, מפרק

אופטימום נ.נ.-א.ש. יזמות ובניה בע"מ
)ח"פ 51-303441-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

הנ"ל תתכנס ביום 4.1.2015, בשעה 9.00, במשרדי החברה, רח' 
ויסוצקי 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.
אורי בן שי, מפרק

מלכא, אהרוני, ליברמן - חברה לנאמנות בע"מ
)ח"פ 51-241303-0(

)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 4.1.2015, בשעה 11.00, במשרד המפרק, רח' שמשון 
5, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהרן אהרוני, עו"ד, מפרק

גלובל פרטנרס בע"מ
)ח"פ 51-386286-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.10.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן אבידור, מרח' סוטין 

14, 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.

אורן אבידור, מפרק

גלובל פרטנרס בע"מ
)ח"פ 51-386286-2(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 5.1.2015, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' סוטין 
14, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורן אבידור, מפרק
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32, קרית אתא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שבתאי שורקי, מפרק

שבתאי ש. מוצרי חשמל בע"מ
)ח"פ 51-197211-9(

)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 11.1.2015, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' האורן 
32, קרית אתא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שבתאי שורקי, מפרק

כביסקור שרות 2000 בע"מ
)ח"פ 51-302208-7(

)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 11.1.2015, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' האורן 
32, קרית אתא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שבתאי שורקי, מפרק

ח.ט. אופטימום בע"מ
)ח"פ 51-376176-7(

)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 
יערה  רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,11.1.2015 ביום  תתכנס 
16, כרמיאל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חן שוורצמן, מפרק

עוצמה מנהיגים והצלחה בע"מ
)ח"פ 51-438401-5(

)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 11.1.2015, בשעה 17.00, אצל המפרקת, רח' העליה 
7/5, נהריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 

תתכנס ביום 5.1.2015, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הכלנית 28, 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
נתנאל נמני, מפרק

סקאיטרקס בע"מ
)ח"פ 51-258311-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.1.2015, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' אבא 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,12 סילבר  הלל 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רינת דוידזון, מפרקת

פלוריטרייד בע"מ
)ח"פ 51-239500-5(

)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 11.1.2015, בשעה 11.00, אצל המפרקת, רח' אבא 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,12 סילבר  הלל 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רינת דוידזון, מפרקת

שטר"מ טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-259708-9(

)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 
בית  רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,11.1.2015 ביום  תתכנס 
אלפא 12, קרית חיים, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון אלאלוף, מפרק

כביסקור בע"מ
)ח"פ 51-137922-4(

)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 11.1.2015, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' האורן 
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המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעל אלמליח, מפרקת

שיש שחם המפרץ )1988( בע"מ
)ח"פ 51-129059-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.1.2015, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' אהרונוביץ 
12, קרית חיים, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק הרשקו, מפרק

ליאור - טק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
)ח"פ 51-440102-5(

)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 
בית  רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,11.1.2015 ביום  תתכנס 
אלפא 12, קרית חיים, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור אלאלוף, מפרק

יבין סגולה חברה לבניה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-313621-8(

)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 
בית  10.00, אצל המפרק,  11.1.2015, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
סופי של המפרק, המראה  דוח  סגולה, לשם הגשת  מושב   ,72
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יורם יפרח, מפרק

קרדיאמית בע"מ
)ח"פ 51-427847-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
גולדשמידט  גולן  אצל   ,12.00 בשעה   ,12.1.2015 ביום  תתכנס 
ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 

התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נורית ויצמן, מפרקת

נוי מערכות מיחשוב בע"מ
)ח"פ 51-363321-4(

)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 11.1.2015, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' הרחבה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  פינה,  ראש   ,30 חקלאית 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהרון נוי, מפרק

גני אבות בע"מ
)ח"פ 51-232690-1(

)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 11.1.2015, בשעה 17.00, אצל המפרקת, רח' קק"ל 
41, קרית ביאליק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צילה גל, מפרקת

שרות מספר 1 ש.ש. בע"מ
)ח"פ 51-262421-4(

)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 11.1.2015, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' האורן 
32, קרית אתא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גל שורקי, מפרק

ארמדילוקס בע"מ
)ח"פ 51-443059-4(

)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 11.1.2015, בשעה 17.00, אצל המפרקת, רח' מיכאל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  מוצקין,  קרית   ,2 חזני 
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התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמי בר משיח, מפרק

נישה ביוטק בע"מ
)ח"פ 51-369789-6(

)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 15.1.2015, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' הקדם 
104, שוהם, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליזי-שוב לונדון, מפרקת

גרויסמן הבר ניהול פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-453842-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.1.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דולב 14, 
יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  אור 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עופר גרויסמן, מפרק

דרייב הפקות בע"מ
)ח"פ 51-232261-1(

)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 15.1.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' התע"ש 
20, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבישר יחיעם, מפרק

רנאור מוצרי תאורה בע"מ
)ח"פ 51-101724-6(

)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 15.1.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אלי כהן 
3/4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 

המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רועי אבנרי, מפרק

סלקול בע"מ
)ח"פ 51-371939-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרד   ,15.00 בשעה   ,15.1.2015 ביום  תתכנס 
הרא"ה 6, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רבקה רוטשילד, מפרקת

המדריך ו.ד. בע"מ
)ח"פ 51-343697-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דפנה  רח'  10.00, אצל המפרק,  15.1.2015, בשעה  ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תבור,  כפר  19ב, 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן דרך, מפרק

ויזיומד בע"מ
)ח"פ 51-251312-8(

)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 15.1.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' השלום 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,52
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל דוד, מפרק

אלמוג ב.ז. תיירות ונופש בע"מ
)ח"פ 51-215139-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.1.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' פלמ"ח 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,45
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כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל רוזנקרנץ, עו"ד, מפרק

משוש ארץ בע"מ
)ח"פ 51-130981-7(

)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 
החברה,  במשרדי   ,9.30 בשעה   ,25.1.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  סופי של  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,6 סורוצקין  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה סלומון, מפרק

ימא החזקות נכסים בע"מ
)ח"פ 51-443596-5(

)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 
בית  רח'  10.00, אצל המפרקת,  29.1.2015, בשעה  ביום  תתכנס 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,19 שאן 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אילנה מירז-עזר, מפרקת

איריס מרכז קוסמטי רפואי בע"מ
)ח"פ 51-376469-6(

)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 8.2.2015, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' הלל יפה 
11, בניין קורן, קומה 9, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו עמר, עו"ד, מפרק

אליפרוס יבוא ויצוא בע"מ
)ח"פ 51-375752-6(

)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 15.2.2015, בשעה 9.00, במשרד המפרקת, רח' 
דולפין 10, בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 

התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים גורל, מפרק

סימפליפייד נטוורקס בע"מ
)ח"פ 51-452067-5(

)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 15.1.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' השפלה 
1/32, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל פרידמן, מפרק

קריסטלית בע"מ
)ח"פ 51-395900-7(

)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 
המפרק,  במשרד   ,11.00 בשעה   ,15.1.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מרכז רננים, מכבים, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר מקייס, עו"ד, מפרק

ג'יי.דאבליו.מ. בע"מ
)ח"פ 51-456820-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.1.2015, בשעה 11.00, במשרד המפרק, רח' יגאל 
אלון 96, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל רוזנקרנץ, עו"ד, מפרק

מורגנייט מדיה אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-472328-7(

)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 25.1.2015, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' יגאל 
אלון 96, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

 ,1.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יאיר יודיס, מפרק

ש.ח חיסונים בע"מ
)ח"פ 51-317111-6(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,23.10.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רז לבנת, ממשרד עורכי דין סהר, סטוביצקי ושות', רח' מרמורק 

4, תל–אביב-יפו, טל' 03-6858181, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

 ,1.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
רז לבנת, עו"ד, מפרק

רישיינר בע"מ
)ח"פ 51-503808-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ערן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
פישר, מרח' הכלנית 14, נורדיה, טל' 077-7660255, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

 ,3.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי ש. פרידמן ושות' עורכי דין, רח' אנדריי 

כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דפנה מנגד, עו"ד, מפרקת

אדם בוכמן בע"מ
)ח"פ 51-251289-8(

)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 2.3.2015, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' דולב 4, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אריה,  בית 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אדם בוכמן, מפרק

דואט יבוא ושיווק רהיטים
)ח"פ 51-317025-8(

)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 
התקבלה   ,29.10.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

מאור אביטל, משד' פלי"ם 5, חיפה 33095, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

 ,29.2.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מאור אביטל, עו"ד, מפרק

מסד 38 בע"מ
)ח"פ 51-422653-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.10.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר 
 ,054-4737999 טל'  שמואל,  גבעת   ,20 אילן  רחבת  מרח'  יודיס, 

למפרק החברה.
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ח.י יגאל השקעות ובניה בע"מ
)ח"פ 51-411869-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,6.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'  רחובות,   ,9 בירק  יהודית  פרופ'  קרן סטולומיצקי, מרח'  עדי 

054-4946960, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

 ,10.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
9.00, במשרד המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח  בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
עדי קרן סטולומיצקי, עו"ד, מפרק

יעלה בגלבוע בע"מ
)ח"פ 51-511225-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסתר 

גוון, מרח' ליכט 32, אזור, טל' 050-6909190, למפרקת החברה.

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

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

 ,6.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, במשרד עו"ד אתי בן סימון, רח' נווה דקל 914/3, 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  לשם הגשת  בית שאן, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסתר גוון, מפרקת

א. ברילינג אדריכלות ועיצוב פנים בע"מ
)ח"פ 51-429902-3(

)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 

המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,31905 חיפה   ,9 סחרוב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן פישר, מפרק

גברמן אחזקות 2012 בע"מ
)ח"פ 51-481782-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמיר 
הרמן, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, רחובות, טל' 08-9477080, 

למפרק החברה.

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

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

 ,3.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
עמיר הרמן, מפרק

שרותי חשמל רחובות בע"מ
)ח"פ 51-054038-8(

)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 
התקבלה   ,30.10.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
ברטי ויניש, מרח' רימלט 12/66, רמת גן, טל' 03-6782894, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

 ,8.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרד המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ברטי ויניש, רו"ח, מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29.12.2014, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
סאהר כיואן, מפרק

קונו קול יל בע"מ
)ח"פ 51-398735-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נביעות 

קטלין ורוניקה, למפרקת החברה.

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

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

 ,1.1.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נביעות קטלין ורוניקה, מפרקת

פדורוב בע"מ
)ח"פ 51-409916-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,28.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ליודמילה פדורוב, משד' מקס ואמפרו שיין 10/31, רחובות, טל' 

08-9370107, למפרקת החברה.

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

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

 ,15.1.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  15.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ליודמילה פדורוב, מפרקת

התקבלה   ,2.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 

ברילינג, מרח' משעול האהבה 5/5, כפר סבא, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

 ,15.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אורי ברילינג, מפרק

חלקה 108 בגוש 8238 בע"מ
)ח"פ 51-031636-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף 
 ,054-7777803 טל'  רמת השרון,   ,10 שורק  נחל  מרח'  אלפרוביץ, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

 ,15.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אסף אלפרוביץ, מפרק

כיואן לבנין בע"מ
)ח"פ 51-216985-5(

)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 
התקבלה   ,10.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סאהר 

כיואן, מרח' נצרת 133, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ליאור נגר, מרח' יאיר 14, רמת השרון, טל' 03-6245111, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

 ,4.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ליאור נגר, עו"ד, מפרק

דיורית שיפוצים ובניה בע"מ
)ח"פ 51-338443-8(

)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, שנועדה והתכנסה ביום 2.11.2014, התקבלה החלטה 
קאזם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
טל'  ירושלים,  2, ת"ד 8578,  עובידה   כיואן-מחאמיד, מרח' אבו 

02-6264048, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

 ,5.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
קאזם כיואן-מחאמיד, עו"ד, מפרק

אקספואל בע"מ
)ח"פ 51-087786-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלישבע 

סגל, מרח' משה פרלוק 13/14, תל אביב, למפרקת החברה.

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

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

מוש ופרו בע"מ
)ח"פ 51-199634-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גולדה 

פרילינגר, מרח' חבצלת 4, גבע בנימין, למפרקת החברה.

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

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

 ,2.2.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9.00 בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
גולדה פרילינגר, מפרקת

מ.א.י ישראל 10 בע"מ
)ח"פ 51-395195-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.8.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

דהן, מרח' הרצל 164, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

 ,11.2.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יצחק דהן, מפרק

כפתורי פריז בע"מ
)ח"פ 51-329650-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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ניבה בנייה בע"מ
)ח"פ 51-181189-5(

)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 
התקבלה   ,10.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,050-5286705 טל'   ,2495300 הילה  מצפה   ,14 מת"ד  כהן,  שרון 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

 ,12.4.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שרון כהן, עו"ד, מפרק

נ.א. אירופה בע"מ
)ח"פ 51-268100-8(

)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 3.11.2014, התקבלה החלטה 
ולמנות את ערן ענבים, מרח' ארניא  לפרק את החברה מרצון 

אסוולדו 32, תל–אביב-יפו 6107034, למפרק החברה.

ערן ענבים, מפרק

שיכון ופיתוח תחזוקה )1998( בע"מ
)ח"פ 51-262226-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.11.2014, התקבלה החלטה 
ולמנות את ערן ענבים, מרח' ארניא  לפרק את החברה מרצון 

אסוולדו 32, תל–אביב-יפו 6107034, למפרק החברה.

ערן ענבים, מפרק

 ,7.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
אלישבע סגל, מפרקת

טי.אי.טי הנדסת מערכות מידע בע"מ
)ח"פ 51-401402-6(

)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 
התקבלה   ,9.11.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,50297 השבעה  משמר   ,25 שמיר  אליהו  מרח'  טובי,   אלירן 

052-2364236, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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 9.3.2015, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלירן טובי, מפרק

פרובקסוס בע"מ
)ח"פ 51-418548-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.3.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ישי  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 

זמוש, מרח' הגפן 6, עשרת, טל' 054-2550250, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

 ,18.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישי זמוש, מפרק




