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מינוי שופט בבית משפט לעניינים מקומיים
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 57)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
של  בקצבה  שופטת  קליימן,  דליה  את  ממנה  אני  העליון, 
משפט  בית  שופטת  של  תפקיד  למלא  לתעבורה,  משפט  בית 
לעניינים מקומיים במחוז הדרום החל ביום ח' בשבט התשע"ב 

)1 בפברואר 2012(.

תוקף המינוי לשנתיים.

ג' בשבט התשע"ב )27 בינואר 2012(
)חמ 1653—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים                    __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

     
מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על–תנאי ממאסר, 
התשס"א-12001 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם נשיאת בית 
המשפט העליון לעניין שופטים בקצבה לפי סעיף 16 לחוק בתי 
בזה את  מאריך  אני  ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984,  המשפט 
ראש  ליושבי  להלן  הרשומים  בקצבה  השופטים3  של  מינוים 

ועדות שחרורים:

עמירם שרון

אהרון מלמד

חיה חפץ

צבי הרטל

אברהם שיינפלד

דליה קובל

שלמה שהם

נתן עמית.

תוקף המינוי לשנתיים. 

י"ז בכסלו התשע"ב )13 בדצמבר 2011(
)חמ 101—3-ה1(

יעקב נאמן  
שר המשפטים                     __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 410.

2  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 5255.

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק   32 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נשיאת  בהסכמת  החוק(,   - )להלן  התשס"א-12001  ממאסר, 
בית המשפט העליון, ובהתייעצות עמה לפי סעיף 16 לחוק בתי 
המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, אני ממנה את השופט 
חנן אפרתי, שופט בקצבה של בית משפט שלום, ליושב ראש 

ועדות השחרורים במחוזות הצפון והדרום.

__________
1  ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשס"ב, עמ' 47.

2  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

 1( התשע"ב  בשבט  ח'  ביום  החל  לשנתיים  המינוי  תוקף 
בפברואר 2012(.

ג' בשבט התשע"ב )27 בינואר 2012(
)חמ 101—3-ה1(

יעקב נאמן  
שר המשפטים                     

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על–תנאי ממאסר, 
התשס"א-12001 )להלן - החוק(, בהסכמת נשיאת בית המשפט 
המשפט  בתי  לחוק   16 סעיף  לפי  עמה  ובהתייעצות  העליון, 
]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, אני ממנה את השופטת ברכה 
ראש  ליושבת  שלום,  משפט  בית  של  בקצבה  שופטת  סמסון, 
ועדות השחרורים במחוז הצפון, החל ביום ח' בשבט התשע"ב 

)1 בפברואר 2012(.

תוקף המינוי לשנתיים.

ג' בשבט התשע"ב )27 בינואר 2012(
)חמ 101—3-ה1(

יעקב נאמן  
שר המשפטים                     __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשס"ב, עמ' 47.

2  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

הממשלה1,  לחוק–יסוד:  33)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני אוצל למנהל הכללי של משרד הפנים את סמכויותיי לפי 
ראש  )בחירת  המקומיות  הרשויות  לחוק  ו–15ב  15א1  סעיפים 
הסמכות  למעט  התשל"ה-21975,  וכהונתם(,  וסגניו  הרשות 

להתקין תקנות.

י"ב בשבט התשע"ב )5 בפברואר 2012(
)חמ 17—3-ה1(

אליהו ישי  
שר הפנים                     __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

2  ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשע"א, עמ' 690.

הודעה על הרכב ועדה
לפי חוק האזרחות, התשי"ב-1952

לחוק  11)ח(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
התשע"א  בסיוון  י"ז  ביום  מיניתי  התשי"ב-11952,  האזרחות, 
)19 ביוני 2011( ועדה שתייעץ לי לעניין החלטות לפי סעיף זה 
במקרים שבהם נדרשת התייחסות לחומר חסוי בהקשר ביטחוני 

או פלילי, שהרכבה כמפורט להלן:

)1( עורך הדין דורון שמואלי - יושב ראש הוועדה;

)2( נעמה פלאי - חברה;

)3( רונן ירושלמי - חבר.

י"ג בתשרי התשע"ב )11 באוקטובר 2011(
)חמ 649—3(

אליהו ישי  
שר הפנים                     __________

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 146; התשס"ח, עמ' 810.
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הודעה על קביעת מקום כהונה של דיינים
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

אני  התשט"ו-11955,  הדיינים,  לחוק  8א  לסעיף  בהתאם 
מודיע כי מקום כהונתם הקבוע של הדיינים המנויים להלן בטור 

א' יהיה כנקוב בצד שמם בטור ב':

טור א'
שם הדיין

טור ב'
מקום בית הדין הרבני האזורי

אשקלוןהרב אריאל אדרי

נתניה הרב יאיר בן מנחם

נתניההרב רפאל בן שמעון

חיפההרב דוד בר שלטון

פתח תקוההרב מנחם הגר

חיפההרב אייל יוסף

באר שבעהרב מאיר כהנא

פתח תקוההרב בנימין לסרי

חיפההרב ישראל רוזנטל

חיפההרב יצחק רפפורט

אשקלוןהרב יעקב שטיינהויז

פתח תקוההרב אברהם שלוש

ט"ז בשבט התשע"ב )9 בפברואר 2012(
)חמ 403—3(

שלמה משה עמאר  
                                   הראשון לציון הרב הראשי לישראל

נשיא בית הדין הרבני הגדול                     __________
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה בקיבוץ ניר עוז 

מחלת הניוקסל:

ניר יצחק, עין  נירים, אוהד, כיסופים,  ניר עוז, מגן,  קיבוץ 
וכל מקום אחר הנמצא  רעים,  עין השלושה, עמיעוז,  הבשור, 

ברדיוס של 10 ק"מ מקיבוץ ניר עוז.

כ"א בשבט התשע"ב )14 בפברואר 2012(
)חמ 3-126(

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים                     __________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 

המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב מצליח 
מחלת הניוקסל:

מושב מצליח, יד רמב"ם, נען, ישרש, אחיעזר, בית אלעזרי, 
בין עובד, בית עוזיאל, בן שמן, בקוע, גבעת ברנר, גינתון, חדיד, 
נס  צבי,  ניר  טרומן,  כפר  חב"ד,  כפר  דניאל,  כפר  ביל"ו,  כפר 
הנמצא  אחר  מקום  וכל  מאיר,  רמות  רחובות,  פתחיה,  ציונה, 

ברדיוס של 10 ק"מ ממושב מצליח.

כ"א בשבט התשע"ב )14 בפברואר 2012(
)חמ 3-126(

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים                     

 תמצית תקציב רגיל של עיריית לוד לשנת
הכספים 2011

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
אני מודיעה כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206 לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית לוד לשנת התקציב 

2011 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים   צד ההכנסות
127,295,000ארנונה כללית

1,200,000מפעל המים
4,651,000עצמיות חינוך
1,614,000עצמיות רווחה

12,618,000עצמיות אחר
147,378,000סך הכל עצמיות

57,425,000תקבולים ממשרד החינוך
46,307,000תקבולים ממשרד הרווחה

7,465,000תקבולים ממשלתיים אחרים
42,051,000מענק כללי לאיזון

228,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
153,476,000סך הכל תקבולי ממשלה

495,000תקבולים אחרים
11,984,000הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

313,333,000

21,600,000הנחות בארנונה
1,600,000הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

     -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
336,533,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

     -הכנסה מותנה
336,533,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
67,622,000שכר כללי

70,182,000פעולות כלליות
      -מפעל המים

137,804,000סך הכל הוצאות כלליות

__________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812
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הודעה לפי חוק הצהרות מוות

בבית המשפט לענייני משפחה באשדוד

ת"ע 12460-04-11

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ובעניין: הצהרת מותה של הנעדרת שולמית אדרי,

והמבקש: שמעון גרבלי, מרח' החלוצים 5/50, אשדוד.

הודעה

להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט לענייני משפחה 
באשדוד ביום ב' בניסן התשע"א )6.4.2011( בקשה להצהיר על 

מותה של הנעדרת הנ"ל.

מאיר כהן, עו"ד    

בא כוח המבקש    

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 14950-01-12

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

ח"פ בע"מ,  בינלאומי  סחר  רוסי  חברת  פירוק   ובעניין 
51-335036-3, מדרך ברקן 1, אזור התעשייה ברקן 44820.

ג'מאעין. מזיתא   ,850483652 ת"ז  עבד,  אנור   .1  והמבקשים: 
ת"ז  עלי,  דראר   .3 מיתמא.   ,943109850 ת"ז  צנובר,  מוחמד   .2
909583064, מג'מאעין. 4. נאדר חאמד, ת"ז 908008659, מטולכרם. 
5. מוחמד חג' עלי, ת"ז 907113484, מג'מאעין. 6. זאהר מרעי, ת"ז 
913209029, מטולכרם. 7. אנס עבד אלג'ואד, ת"ז 948181557, מזיתא 
מסרטא.   ,991755240 ת"ז  סיאיד,  עבדאללה  אחמד   .8 ג'מאעין. 
איימן   .10 חסן.  בני  מקראוה   ,9464559971 ת"ז  מרעי,  עמראן   .9
ריאן,  אלכרים  עבד   .11 אסתיא.  מדיר   ,956434237 ת"ז  מחאלפה, 
ת"ז 936854561, מקראוה בני חסן. 12. טלאל עאסי, ת"ז 913217311, 
רישיון  ואח',  האשם  מסארווה  עו"ד  ב"כ  ע"י  חסן,  בני  מקראוה 
מס' 31363, ת"ד 778, כפר קרע 30075, טל' 04-6356455, פקס' -04

.6355583

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.4.2012, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל.

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

מסארווה האשם, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
36,865,000שכר עובדי חינוך

44,323,000פעולות חינוך
81,188,000סך הכל חינוך

12,613,000שכר עובדי רווחה
54,888,000פעולות רווחה
67,501,000סך הכל רווחה

1,604,000פירעון מילוות מים וביוב
11,628,000פירעון מילוות אחר

13,232,000סך הכל פירעון מילוות

1,270,000הוצאות מימון
12,338,000הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

313,333,000

21,600,000הנחות בארנונה
1,600,000הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

336,533,000סך הכל הוצאות בלא מותנה
      -הוצאה מותנה

336,533,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

י"ד בטבת התשע"ב )9 בינואר 2012(
)חמ 360—3( 

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז  

ויושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון לבנייה                     

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

התשכ"ט-1969

 - 17793 רישום מס'  גוש  לוח הזכויות של  כי  אני מודיע 
עספיא, נפת חיפה, הוצג היום, למשך 30 ימים, לעיון בלשכת 
פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר חיפה, רח' המלאכה 16, נצרת 
הרשויות   ממונה  ובלשכת  עספיא  המקומית  במועצה  עילית, 

במחוז הצפון, בית הממשלה, נצרת עילית.

ז' בשבט התשע"ב )31 בינואר 2012(
חיים לרדו  

פקיד הסדר מקרקעין  
אזור הסדר חיפה  

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

התשכ"ט-1969

 19596 מס'  רישום  גוש  של  הזכויות  לוח  כי  מודיע  אני 
- כבול, נפת עכו, הוצג היום, למשך 30 ימים, לעיון בלשכת 
פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר עכו, רח' המלאכה 16, נצרת 
הרשויות  ממונה  ובלשכת  כבול  המקומית  במועצה  עילית, 

במחוז הצפון, בית הממשלה, נצרת עילית.

ז' בשבט התשע"ב )31 בינואר 2012(
חיים לרדו  

פקיד הסדר מקרקעין  
אזור הסדר עכו  
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בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 25285-01-12

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

ובעניין פירוק חברת אילנות הסנטר בע"מ, ח"פ 51-353887-6.

יושיע, ע"י ב"כ עו"ד  ויעקב  לוי  )קובי(  יעקב  והמבקשים: 
טל'  ,91012 ירושלים   ,1208 ת"ד   ,14 כורש  מרח'  אורי,   שמעון 

02-6254176, פקס' 02-6254177.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.4.2012, בשעה 10.45.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 23.4.2012.

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

שמעון אורי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 52769-12-11

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

ובעניין פירוק חברת מולטימטריקס בע"מ, ח"פ 52-004123-7.

והמבקשת: חברת ד. רוזמן קנריים שותפות מוגבלת, ע"י ב"כ 
עוד שחר הררי, ו/או עו"ד שי פיאדה, ו/או עו"ד סיון גוטהולץ, 
ממשרד קוטלר הררי, עו"ד, רח' ויצמן 2, תל אביב 64239, טל' -03

6932022, פקס' 03-6911627.

בקשה  הוגשה   28.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 5.3.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 27.2.2012.

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

 שחר הררי, עו"ד    שי פיאדה, עו"ד    סיון גוטהוטלץ, עו"ד
                                    באי כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 53574-12-11

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

חברה  והנדסה  ניהול  מערכות  אנוש  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ.

לפידור-זינגר,  דגנית  עו"ד  ב"כ  ע"י  עברון,  עמוס  והמבקש: 
מרח' איסרליש 22, תל אביב 67014.

בקשה  הוגשה   30.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 5.3.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.26.2.2012

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

דגנית לפידור-זינגר, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 1860-01-12

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

ח"פ בע"מ,  אביב  תל  הפועל  מועדון  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-250387-1

והמבקשות: 1. חברת כתר אחזקות בע"מ, ח"פ -51-050900
3. 2. חברת מ.ע - א.ג.ט. בע"מ, ח"פ 51-209133-1, ע"י ב"כ עו"ד 
קרן רייכבך-סגל, ממשרד איתן מהולל & שגית, עורכי דין ועורכי 

פטנטים, רח' אבא אבן 10, הרצליה 46120.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.3.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

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

ביום 29.2.2012.

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

קרן רייכבך-סגל, עו"ד  
באת כוח המבקשות  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 1868-01-12

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

ובעניין פירוק חברת נכסי א.ת.כ.ע בע"מ, ח"פ 51-292715-3.

והמבקשות: 1. חברת כתר אחזקות בע"מ, ח"פ 51-050900-3. 
2. חברת מ.ע - א.ג.ט. בע"מ, ח"פ 51-209133-1. 3. פלמוט בע"מ, 
ח"פ 51-203800-1, ע"י ב"כ עו"ד קרן רייכבך-סגל, ממשרד איתן 
שדות שירות עורכי דין ועורכי פטנטים, רח' אבא אבן  מהולל & 

10, הרצליה 46120.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.3.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

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

ביום 29.2.2012.

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

קרן רייכבך-סגל, עו"ד  
באת כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 29379-01-12

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

ח"צ בע"מ,  ופיתוח  השקעות  דוראה  חברת  פירוק   ובעניין 
.52-003828-2

לדרמן  עמית  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
טל'  ,52521 גן  רמת   ,7 בגין  מנחם  מרח'  ואח',  קרמר  אביתר   ו/או 

03-6114455, פקס' 03-6133343.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

14.3.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 7.3.2012.

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

אביתר קרמר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 22656-11-11

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

ובעניין פירוק חברת טייגר מצברים בע"מ, ח"פ 51-444610-3.

והמבקש: שותף )הבעלים( ואיל אבו ג'נימה, ת"ז 028271328, 
עו"ד דעים חדאד אג'ראא, משד'  ב"כ  ע"י  מכפר אעבלין 30012, 

פלי"ם 2, חלונות הסיטי, בניין אורן, 33095.

בקשה  הוגשה   13.11.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

20.3.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   15.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.13.3.2012

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

דעים חדאד אג'ראא, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 9215-01-12

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

ע"ר ירכא,  הנדסה  ללימודי  המכללה  פירוק   ובעניין 
58-040093-5, ת"ד 25, אצל אדיב סלאמא, ירכא 24967.

וקרנות  גמל  קופות  לניהול  חברה  "עגור  והמבקשת: 
יסודיים  העל  הספר  בבתי  למורים  השתלמות  קרן  השתלמות", 
עו"ד  ב"כ  ע"י   ,52-002498-5 ח"פ  בע"מ,  ובסמינרים  במכללות 
טל'  ,44915 טירה   ,717 ת"ד   ,33063 מס'  רישיון  חאסקיה,   רשדי 

09-7936669, פקס' 09-7937575.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.4.2012, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 20.3.2012.

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

רשדי חאסקיה, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 48229-01-12

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

ובעניין פירוק חברת קליניק טבע בע"מ, ח"פ 51-401631-0.

והמבקשים: סופי חמאדה ואח', ע"י ב"כ עו"ד קינן רונן, משד' 
המגינים 53, חיפה 33265, טל' 04-8507223, פקס' 04-8553007.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.4.2012, בשעה 9.45.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.45 

ביום 10.4.2012.

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

ר' קינן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 39635-07-11

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

ובעניין פירוק חברת ווידאו אינטרנשיונל י.ג. פרסום )ישראל( 
בע"מ.

והמבקשים: יעקב טורצ'ינסקי ואדוארד זלדין, ע"י ב"כ עו"ד 
נב קופמן, מרח' יגאל מוסינזון 4/22, פתח תקוה 49710.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.7.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.3.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 19.00 

ביום 29.2.2012.

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

נב קופמן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 43971-12-11

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

ובעניין פירוק עמותת מכון אהלי שם - שניאורסון מושקא 
ליובאוויטש, מס' העמותה 58-014916-9.

מרח'  כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  רשם העמותות,  והמבקש: 
כנפי נשרים 15, ירושלים 95464.

בקשה  הוגשה   25.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

9.5.2012, בשעה 9.30.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

אגרת  תשלום  תמורת  יימסר  הפירוק  מבקשת  העתק 
צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 44041-12-11

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

ובעניין פירוק עמותת מועדון אתלטיקה קלה - הפועל כפר 
סבא, ע"ר 58-035342-3.

מרח'  כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  רשם העמותות,  והמבקש: 
כנפי נשרים 15, ירושלים 95464.

בקשה  הוגשה   25.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

9.5.2012, בשעה 9.30.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

אגרת  תשלום  תמורת  יימסר  הפירוק  מבקשת  העתק 
צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
באת כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 44076-12-11

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

ובעניין פירוק העמותה למניעת אלימות במשפחה הערבית 
בישראל, מס' העמותה 58-023983-8.

מרח'  כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  רשם העמותות,  והמבקש: 
כנפי נשרים 15, ירושלים 95464.

בקשה  הוגשה   25.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

9.5.2012, בשעה 9.30.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

אגרת  תשלום  תמורת  יימסר  הפירוק  מבקשת  העתק 
צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי באר שבע

פר"ק 54812-11-11

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

ח"פ בע"מ,  ובנין  אלומניום  מיטל-לי  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-153686-4

עדי  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,321467409 ת"ז  קוזק,  אנדרי  והמבקש: 
טל' -08 אשדוד,   ,6007 מת"ד   ,34123 מס'  רישיון  אורן-פריאנטי, 

8671200, פקס' 08-8671201.

בקשה  הוגשה   29.11.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  באר  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 25.3.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון, בשעה 12.00.

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

אורן פריאנטי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

הודעה על הגשת בקשה להחייאת חברה
בבית המשפט המחוזי בירושלים

ה"פ 39991-12-11

בעניין חברת חלקת הבאר בע"מ, ח"פ 51-032188-8,

ב"כ  ע"י  שני,  ליאורה  שני,  נריה  שני,  יהודה  והמבקשים: 
מרכז  לברון,  חן  ספיר  שריד  חת  עו"ד  ממשרד  נרוב,  אורי  עו"ד 
 עזריאלי 5, מגדל מרובע, קומה 24, תל אביב, טל' 03-6088444, פקס'

.03-6088455

הנ"ל,  החברה  של  המניות  לבעלי  הודעה  בזה  נמסרת 
בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית  הוגשה   ,21.12.2011 ביום  כי 
בקשה על ידי היורשים והבעלים החוקיים של 2 מניות רגילות 
בנות 0.0001 ש"ח ע"נ כ"א של החברה, ליתן צו המורה לרשם 
כחברה  החברות  רשם  לפנקס  החברה  החזרת  על  החברות 

פעילה.

נמחקה החברה מפנקס רשם החברות על   21.1.1980 ביום 
שהחברה  שנתיות  אגרות  אי–תשלום  עקב  החברות  רשם  ידי 

חבה לרשם החברות.

ניתן לעיין בנוסח המלא של הבקשה וכן לצלמה, על חשבון 
בעל המניות במשרדי בא כוח המבקשים בתיאום מראש בימים 

א'-ה' )למעט ערבי חג או חג(, בשעות 17.00-9.00.

אורי נרוב, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

מרין זומג'טס בע"מ 
)ח"פ 51-282442-6(

)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 
15.00, ברח' החשמונאים  הנ"ל תתכנס ביום 19.3.2012, בשעה 
90, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהונתן ש' אדלשטיין, עו"ד, מפרק

י.ג. ישרום בע"מ 
)ח"פ 51-260070-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.3.2012, בשעה 11.00, בשד' רוטשילד 41, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה גיל, מפרק
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דוד מונטיפיורי - חברה לבנייה והשקעות בע"מ 
)ח"פ 51-287273-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,27/2 צבי  בן  ברח'   ,9.00 בשעה   ,23.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשקלון, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד מונטיפיורי, מפרק

גיל - אר טכנולוגיות רפואיות בע"מ 
)ח"פ 51-325811-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הימים  ששת  ברח'   ,9.00 בשעה   ,25.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
35א, בנימינה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב גילן, מפרק

עזרא אלאיש יבוא ויצוא בע"מ 
)ח"פ 51-174091-2(

)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 21.3.2012, במשרדי מפרק החברה, רח' אבן 
גבירול 52, תל אביב 64364, טל' 03-6968222, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ערן טרייסטר, עו"ד, מפרק

קוויז משחקים בע"מ
)ח"פ 51-447759-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.2.2012, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246248, פקס' 03-6246247, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

משק י.א. הדס בע"מ
)ח"פ 51-274987-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי אוחיון, ממשרד 
טל'  ירושלים,   ,42 אגריפס  רח'  ושות',  יוגב  הרצברג,  ריכטר,  י' 

02-6247141, פקס' 02-6247144, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי אוחיון, עו"ד, מפרק

מ.ק. שדרות שיווק בע"מ
)ח"פ 51-448427-8(

)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 6.2.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  עוזר,  ליאור  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לינקולן 20, תל אביב, למפרק החברה.

ליאור עוזר, עו"ד, מפרק

בניה יוצרת בע"מ
)ח"פ 51-131724-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.2.2012, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
עו"ד ערן צור, ת"ז 22111157, מרח' ועידת קטוביץ 13, תל אביב 

62304, למפרק החברה.

ערן צור, עו"ד, מפרק
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מ.ח.ק. משאבי אנוש גלובאליים בע"מ
)ח"פ 51-408233-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
יורם ארן, מרח'  חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

המלך ג'ורג' 16ג, ירושלים, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17.4.2012, בשעה 
12.00, במשרד המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יורם ארן, עו"ד, מפרק

בור 5 בע"מ
)ח"פ 51-431060-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי אברמוביץ, 

מרח' יגאל אלון 65, תל אביב 67443, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22.4.2012, בשעה 
9.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבי אברמוביץ, עו"ד, מפרק

אקסיד ביוטק סיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-450635-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,27.12.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר טנא, 

מרח' סוקולוב 10, רחובות, טל' 077-5516505, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2012, בשעה 
 ,6 החושלים  רח'  בע"מ,  טכנולוגיות  וגלינק  חברת  אצל   ,10.00
הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמיר טנא, עו"ד, מפרק

פלאש ש.ר. יזום פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-377992-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון שוקרון, מרח' התור 

1, נתניה, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 13.5.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רון שוקרון, מפרק

אירו-גייד בע"מ
)ח"פ 51-456183-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,15.1.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יגיל מרון, 
בניין המפרש, קומה 25, ת"ד 353, חיפה, טל'  מרח' פלי"ם 15א, 

077-5444720, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.5.2012, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יגיל מרון, עו"ד, מפרק
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ד"ר שי פדה
)ח"פ 51-329327-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נדב מאיוסט, משד' 

ההסתדרות 211, חיפה, טל' 052-4020008, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.5.2012, בשעה 
13.00, אצל ד"ר שי פדה, רח' סוקולוב 81, רמת השרון, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    נדב מאיוסט, עו"ד, מפרק

הציפור הכחולה הפקות אמנותיות בע"מ
)ח"פ 51-433945-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דקל עדות, מרח' איבשיץ 

4, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.5.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דקל עדות, מפרק

מרק קמין יעוץ ארגוני בע"מ
)ח"פ 51-284818-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורית בליטנטל, מרח' 

יאיר רוזנבלום 22, כפר סבא, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17.5.2012, בשעה 
18.00, אצל עו"ד רועי בליטנטל, משרד אברהם נאמן, שד' שאול 
המלך 8, קומה 11, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורית בליטנטל, מפרקת

אם 2 וורלדוויד אי.יו. בע"מ
)ח"פ 51-452897-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד מידד מוסקל, מרח' 

אסירי ציון 5, פתח תקוה, טל' 052-3871036, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.6.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דוד מידד מוסקל, מפרק

א.ש אל-רום הקמה וניהול בע"מ
)ח"פ 51-417801-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוי בר–קהן, ממשרד 
עו"ד בלושטיין, בר-קהן, ציגנלאוב ושות', מרכז עזריאלי 1, מגדל 

עגול, קומה 21, תל אביב, טל' 03-6962999, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18.6.2012, בשעה 
9.00, במשרד המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ד"ר רוי בר–קהן, עו"ד, מפרק



2808         ילקוט הפרסומים 6382, כ"ו בשבט התשע"ב, 19.2.2012
ISSN 0334-3030       סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי המחיר 4.86 שקלים חדשים  

ע. שדה קבלני בנין בע"מ 
)ח"פ 51-366425-0(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323)ב( לפקודת החברות 
של  ראשונה  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, בשד' אבא  4.3.2012, בשעה  ביום  החברה הנ"ל תתכנס 

אבן 1, הרצליה פיתוח, טל' 073-7967710, 

וכן  על סדר היום: בחירת מועמד לתפקיד מפרק החברה 
מועמדים לחברי ועדת ביקורת. זכות ההצבעה באסיפה תינתן 
אך ורק לנושה אשר יגיש למפרק תביעת חוב בצירוף הוכחות, 

לא יאוחר מיום 26.2.2012.

כל המעוניין להיות מיוצג בישיבה זו על ידי מיופה כוח, 
יגיש למשרדי המפרק גם טופס ייפוי כוח.

אסיפה  תיערך  חוקי,  מניין  הנ"ל  באסיפה  יהיה  לא  אם 
נדחית באותו המקום, ביום 5.3.2012, בשעה 10.00 והיא תהיה 

חוקית בכל מניין של נוכחים.

תומר אברהמי, עו"ד, מפרק   

סופר חצי מחיר 
)ח"פ 51-259380-7(

)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 27.3.2012, בשעה 16.00, ברח' זלמן שזר 34, 
ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מנשה בקל, מפרק

פלד טק פיתוח ויזמות בע"מ 
)ח"פ 51-422874-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,25.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  צפת,   ,311 אנילביץ'  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים פלד, מפרק

אור אורטופדיה בע"מ 
)ח"פ 51-257813-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.3.2012, בשעה 12.00, ברח' לוחמי הגטאות 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נהריה,   ,12

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

ברבארה חאתם, עו"ד, מפרק

גיא ועמק מערכות בע"מ 
)ח"פ 51-178680-8(

)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 29.3.2012, בשעה 16.00, במשרדי פרל, כהן, צדק 
5, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  לצר, רח' שנקר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואל מנחם שטיין, עו"ד, מפרק

אף.אי.אם.איי. )אחזקות( בע"מ 
)ח"פ 51-250861-5(

)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 29.3.2012, בשעה 10.00, במשרד של יגאל ארנון ושות', 
מרכז עזריאלי 1, קומה 47, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד אוסבורן, עו"ד, מפרק

אשת חיל מי ימצא בע"מ 
)ח"פ 51-364789-0(

)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 29.3.2012, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' אבן 
גבירול 52, תל אביב 64364, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמציה מ' שצקי, עו"ד, מפרק

בית עדן בע"מ 
)ח"פ 51-046684-0(

)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 29.3.2012, בשעה 9.00, במשרדי עו"ד דניאל גפני, 
רח' הארבעה 18א, תל אביב 64739, לשם הגשת דוח סופי של 
ההמפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החבר
רה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רבקה עדן פיינר, מפרקת




