רשומות

ילקוט הפרסומים
5399

ט״ו באייר התשם״ה

 24במאי 2005

עמוד
2762

הודעה על הפסקת בהונה של שר

2762

תיקון הודעה על ה ר ש א ה לפי חוק נכסי המדינה
הודעה לפי כללי השפיטה)סדרי עבודה ש ל הוועדה

2762

לבחירת שופטים(

2762

מינוי בית דין לפי חוק הכניסה לישראל
מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים

2762

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים)תגמולים
ושיקום( וחוק בתי דין מינהליים
מינוי אבות בית דין לעניני מים לפי חוק ה מ י ם

2765
— 2763

מינוי מפקחת על רישום מקרקעין

2763

הודעות על מתן הכרה לעמותות לאימוץ בין־ארצי2763 ....
מינוי •שופטי נוער.

2764

הודעה על ה ר ש א ה לפי חוק נכסי המדינה

2764

מינוי ממונים על הגביה ופקידי גביה

2764

תיקון אצילת סמכויות לפי חוק־יסוד :הממשלה.

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מחוזית למחוז
תל אביב

2765

..

תיקון צו לפי סעיף  55לפקודת האגודות השיתופיות2766 ..
2766

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי
ה ו ר ע ה בדבר הסמכה לפי תקנות הבזק)הפיקוח על

2746

פעולותיו של בעל רישיון(
מינוי ממלאי מקום נוספים לנציג שר הבינוי והשיכון

שנספו במערכה)תגמולים ושיקום( וחוק בתי
דיןמינהליים

2764

הסמכות לפי פקודת מס הכנסה ,חוק מם רכוש וקרן

בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום2766 .....
2766

הודעה בדבר קביעת תקנים
הודעה בדבר שינוי בתקן

״

הודעה על רישום בפנקס המפלגות
הודעות ע ל מתן היתרים לעריכת הגרלות לפי חוק
העונשין

2767

״

2767

ה ו ד ע ה על עיבוד סטטיסטיקה
הודעה בדבר תוצאות הבחירות המיוחדות לראש
—
הרשות המקומית חדרה
הודעות בדבר אישור תכניות מחוזיות חלקיות למחוז

2767

הדרום ולמחוז הצפון ״

2768

הודעות לפי חוק התכנון והבניה

2769

פיצויים ,חוק מיסוי מקרקעין)שבח ,מבירה

הודעות בתי הדין הרבניים

ורכישה( ולפי חוק סדר הדין הפלילי)סמכויות
2765

2767
2767

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

אכיפה — מעצרים(

עמוד

הודעות מ א ת הציבור

— 2771

״
״

2776
2782

הודעה על הפסקת כהונה של שר

לבתי משפם השלום במחוז הדרום
הרשם א י ל באומגרט

לפי חוק הממשלה ,התשס״א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף )10בץ (5לחוק הממשלה,
התשס״א ,'2001-כי ע ל פי סעיף )22א( לחוק־יטוד :הממשלה ,
פסקה כהונתו בממשלה ש ל השר נתן שרנסקי ביום כ״ה בניסן
התשס״ה) 4במאי .(2005
2

1

עו״ד ארז יקואל
י׳׳א בניסן התשס׳׳ה) 20באפריל (2005
<חמ  805ו(5-

ציפי לבני

כ״ו בניסן התשם״ה) 5במאי (2005

שרת המשפטים

)חמ (3-3281
ישראל מימון

מינוי בית דין

מזכיר ה מ מ ש ל ה

לפי זווק הכניסה לישראל ,התשי״ב952-ו

י ם״ח התשם״א ,עמ׳ .168
¡

5

ס״ח התשס״א ,עמי .158
י ״ פ התשס׳׳ג ,עמי .1854

תיקון הודעה על הרשאה
לפי חוק נכסי המדינה ,ה ת ש י ״ א 1951 -
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף <6מ לחוק נכסי המדינה,
התשייא1951-׳ ,כי ה מ מ ש ל ה החליטה לתקן א ת ה ה ר ש א ה
לנושאי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1 3י א לחוק הכניסה לישראל,
התשי״ב1952-י ,ולפי ה צ ע ת שר הפנים ,א נ י מ מ נ ה א ת עו׳׳ד
שרה בן־שאול ,ת״ז  ,059709592לבית דין לביקורת משמורת ע ל
שוהים ש ל א כדין ש ע ל פי החוק האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י׳׳ב בניסן התשס׳׳ה) 21באפריל (2005
)חמ (3-284

ציפי לבני

משרה במשרד האוצר' ,כדלקמן :בקטע המתחיל

במילים ״כל מורשה כאמור״ ,בפסקה) ,(1במקום ״מורשים מס׳
 1ע ד  - 11ע ם חשב משרד האוצר א ו סגן חשב משרד ה א ו צ ר או

שרת המשפטים
י ם״ח התשי״ב ,עמי  ;354התשס״א ,עמי .502

לענין עסקה שתמורתה אינו עולה ע ל  50,000שקלים ח ד ש י ם -
גם ע ם מנהל מחלקת תשלומים משקיים במשרד האוצר״ יבוא

מינוי חברים לוועדות ערעור

משרד האוצר א ו ל ע נ ק חוזים והתקשרויות שתמורתם אינה

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה)תגמולים ושיקום(,
התש״י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ״ב1992-

״מורשים מס׳  1ע ד  - 11ע ם ח ש ב משרד האוצר או סגן חשב
עולה ע ל  50,000שקלים ח ד ש י ם  -גם ע ם ממונה פיקוח תקציבי
במשרד האוצר״.
כ״ו בניסן התשם״ה) 5במאי (2005
)חמ (3-9
ישראל מימון
מזכיר ה מ מ ש ל ה
י ם״ח התשי״א ,עמ׳ .52
י י״פ התשנ״ד ,עמי .5485

בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנס־
פו במערכה)תגמולים ,ושיקום( ,התש״י) '1950-להלן  -החוק(,
וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ״ב ,'1992-א נ י ממנה
חברים לוועדות ערעור לפי החוק ,כמפורט להלן:
) (1מחוז באר שבע:
ברשימת החברים:
רופא  -אברהם יעקב מרש ,ת׳׳ז 000946905

הודעה
לפי כללי השפיטה)סדרי עבודה ש ל הוועדה לבחירת
שופטים( ,התשמ״ד1984-
לפי סעיף  15לכללי השפיטה )סדרי העבודה ש ל הוועדה
לבחירת שופטים( ,התשמ׳׳ד ,'1984-א נ י מודיעה ,כי בישיבת
ועדת הבחירה מיום ט׳ בניסן התשם״ה ) 18באפריל ,(2005

חבר אחר  -שלמה בן דוד ,ת״ז 056669161
) (2מחוז ראשון לציון:
ברשימת החברים:
רופאים  -חנינא קכל ,ת״ז 10811008
עמנואל כץ ,ת״ז 42526533
) (3מחוז ת ל אביב:

הוחלט לבחור במועמדים אלה:

ברשימת החברים:

לבית המשפט המחוזי בירושלים

רופאים  -חנינא קכל ,ת״ז 10811008

השופט יוסף שפירא
לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת
הרשת אורית יעקבם
לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה
הרשם אלכסנדר קוגן

42526Sעמנואל

תוקף המינוי ע ד יום י׳ בניסן התשס״ו) 15באפריל .(2008
י״א בניסן התשס״ה) 20באפריל (2005
)חמ (3-321

ציפי לבני

עו״ד ד ל י ת גילה
לבתי המשפט לעניני משפחה במחוז חיפה
עו׳׳ד אספרנצה אלון

כץ ,ת״ז 33

שרת המשפטים
י סייח התש״י,עמ׳ .162
י ם״ח התשנ״ב ,עמ׳ .90

י ק״ת התשמ׳יד ,עמי  ;2370התשנ״ד ,עמ׳  8ו .2

2762

ילקוט הפרסומים  ,5399י״ד באייר ה ת ש ם ״ ה 23.5.2005 ,

מינוי חבר לוועדות ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה)תגמולים ושיקום(,
התש״י950-ו ,ולפי חוק דתי דין מינהליים ,חתשנ״ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה )תגמולים ושיקום( ,התש׳׳י) '1950-לפי  -החוק(,
וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשניב1992-י ,אני ממנה
א ת הרופא ג׳ילברט סבג ,ת״ז  ,17635525לחבר בוועדת ערעור
לפי החוק במחוז באר שבע.

) (3מחוז תל אביב:
ברשימת החברים:
רופאים  -חגינא קבל ,ת״ז  008ז ז 108
עמנואל כץ ,ת״ז .42526533
תוקף המינוי עד יום י׳ בניסן התשם״ה) 15באפריל .(2008
י״א בניסן התשס״ה) 20באפריל (2005
<חמ (3-323
ציפי לבני
שרת המשפטים

תוקף המינוי עד יום כיו בניסן התשס־ח) 1במאי .(2008
כ •ג בניסן התשםיה) 2במאי (2005
)חמ ;3-321
ציפי לבני
שרת המשפטים
י נ  1ח ה ת ש ״ י  ,ע מ ׳ .162
י ס״ח התשג״ב ,עמי .90

מינוי חבר לוועדות ערעור
לפי חוק הנכים)תגמולים ושיקום( ,התשי״ט!1959-נוסח
משולב[ ,ולפי חוק בתי דין מיגהליים ,התשנ״ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים )תגמולים
ושיקום( ,התשייט] 1959-נוסח משולב[' )להלן  -החוק( ,וסעיף 5
לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ״ב ,'1992-אני ממנה את הרופא
ג׳לברט םבג ,ת״ז  ,17635525לחבר בוועדת ערעור לפי החוק
במחוז באר שבע.
תוקף המינוי עד יום כ״ו בניסן התשם״ח) 1במאי .(2008
כ״ג בניסן התשס״ה) 2במאי (2005
<חמ (3-323
ציפי לבני
שרת המשפטים
י ם״ח התשי״ט ,עמ׳  ;276התש״ן ,עמ׳ .20
י ס״ח התשנ־ב ,עמ׳ .90

מינוי אבות בית דין לעגיני מים
לפי חוק המים ,התשי״ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )141א( לחוק המים ,ה ת ש י ״ ט -
) '1959להלן  -החוק( ,וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים,
התשנ״ב ,'1992-ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון ,אני
ממנה א ת שופטי בית משפט מחוזי .לאבות בית דין לעניני מים
לפי החוק:
גדעון גינת ,ת־ז 7479231
יצחק בהן ,ת״ז 51900264
רון סוקול ,ת״ז 56005986
רון שפירא ,ת״ז .54004569
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ״ו באדר ב׳ התשס״ה) 6באפריל (2005
<חמ (3-523
ציפי לבני
שרת המשפטים
י ם״ח התשי״ט ,עמי .169
י ס״ח התשנ׳׳ב ,עמ׳ .90

מינוי מפקחת על רישום המקרקעין
מינוי חברים לוועדות ערעור
לפי חוק הנכים)תגמולים ושיקום( ,התשי״ט] 1959-נוסח
משולב[ ,ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ״ב1992-
בתוקף סמכותי לפי ם׳ניף  26לחוק הנכים )תגמולים
ושיקוכו( ,התשי״ט] 1959-נוסח משולב[' )להלן  -החוק( ,וסעיף
 5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ״ב ,'1992-אני ממנה חברים
לוועדות ערעור לפי החוק ,כמפורט להלן:

לפי חוק המקרקעין ,התשכ״ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )117א( לחוק המקרקעין,
התשב״ט ,'1969-אני ממנה א ת עידית וינבדגר ,למפקחת על
רישום מקרקעין ,וקובעת כי אזור סמכותה יכלול א ת אזורי
הפעולה של כל הלשכות לרישום מקרקעין.
ב׳ בניסן התשם״ה) 11באפריל (2005
)חמ (3-207
ציפי לבני
שרת המשפטים

) (1מחוז באר שבע:
ברשימת החברים:
חבר אחר  -שלמה בן דוד ,ת״ז 056669161

י ם״ח התשכ״ט ,עמ׳ .259

רופא  -אברהם יעקב מרש ,ת״ז 000946905
) (2מחוז ראשון לציון:
ברשימת החברים:
רופאים  -חנינא קבל ,ת״ז 10811008
עמנואל כץ ,ת״ז 42526533
י ם״ח התשי״ט ,עמי  ;276התשץ ,עמ׳ .20
ם״ח התשנ״ב ,עמ׳ .90

הודעה על מתן הברה לעמותה לאימוץ בין־ארצי
לפי חוק אימוץ ילדים ,ה ת ש מ ״ א 1981 -
בהתאם לסעיף 28כב לחוק אימוץ ילדים ,התשמ״א-ו'198
)להלן  -החוק( ,אני מודיעה כי ניתנה הכרה לפי סעיף 28ג
לחוק ,לעמותת ״טף״ )מם׳ רישום  ,(58-031760-0כעמותה
המוכרת לפעול באימוץ ב י ך א ר צ י במדינת קירגיזיה.

1

י ס״ח התשמ״א ,עמ׳  :293התשנ״ו ,עמ׳ .378
ילקוט הפרסומים  ,5399י״ד באייר ה ת ש ס ״ ה 23.5.2005 ,

2763

תוקף הכרה זו מיום כיד בניסן התשס׳־ה) 3במאי  (2005ע ד
יום ד׳ בתמוז התשס׳׳ו) 30ביוני .(2006
כיד בניסן התשםיה) 3במאי (2005
)חמ (3-2820
ציפי לבני
שרת המשפטים

הודעה על מתן הכרה לעמותה לאימוץ בין־ ארצי

בארה״ב ,לחתום יחד עם קותי מור  -ראש משלחת משרד
הביטחון בארה״ב או אדריאן שוורץ  -סגנו ש ל ראש המשלחת
של משרד הביטחון בארה״ב ,ויחד עם שאול גולדקינד  -גל
 חשב המשלחת של משרד הביטחון בארה• ב או מזל אסיאס -סגנית החשב ש ל המשלחת ש ל משרד הביטחון בארה״ב ,בשם
המדינה ,על הסכם מענק עם ממשלת ארצות הברית ,בסכום
ש ל א יעלה על  2,202,200,000דולר.
י־ט בניסן התשס׳׳ה) 28באפריל (2005
<חמ (3-9
בנימין נתניהו
שר האוצר

לפי חוק אימוץ ילדים ,התשמ״א1981-
בהתאם לסעיף 28כב לחוק אימוץ ילדים ,התשמיא 981-ו י
)להלן  -החוק( ,אני מודיעה כי חודשה ההכרה ,שניתנה
לעמותת ״הילד הצוחק״ )מס׳ רישום  ,(58-031987-9לפעול
באימוץ בין־ארצי במדינות אוקראינה ומולדובה .

מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה

2

תוקף הכרה זו מיום כ״ד בניסן התשם״ה) 3במאי  (2005עד
יום א׳ בחשון התשס״ו) 3בנובמבר  .(2005חידוש תוקף ההכרה
מוגבל להשלמת הליכי האימוץ בעניינם של מבקשים אשר
נרשמו א צ ל העמותה עד יום כ״ז בשבט התשס״ה ) 6בפברואר
.(2005
כיד בניסן התשם״ה) 3במאי (2005
<חמ (3-2820
ציפי לבני
שרת המשפטים
י ם״ח התשמ״א ,עמ׳  ;293התשנ״ו ,עמ׳  ;378התשס״ד,
עמי .445
י״פ התשם״ג ,עמי 427ו.
2

לפי פקודת המסים)גביה(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת המסים )גביה(',
אני ממנה א ת מזכיר ה מ ו ע צ ה המקומית חצור הגלילית )להלן
 המועצה( לממונה על הגביה ,ו א ת מנהל גזברות ה מ ו ע צ הלפקיד גביה ,והכל לענין גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח
חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב( ,התשג״ג1992-י ,וגביית תשלומי חובה המגיעים
למועצה,
א׳ בניסן התשם״ה) 10באפריל (2005
<חמ (3-18
בנימין נתניהו
שר האוצר
י חוקי א״י ,כרך בי ,עמ׳  ;1374סייח התשל״ג ,עמי .46
ם״ח התשנ״ג,עמ׳.10
2

מינוי שופטי נוער
לפי חוק הנוער)שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול(,
התשל״א-ו97ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הנוער )שפיטה ,ענישה
ודרכי טיפול( ,התשל״א971-ו' ,ובהסכמת שרת המשפטים ,אני
מטיל על שופטי בית משפט השלום ש ש מ ם מפורט להלן לשמש
שופטי נוער עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה:
יפעת שטרית-חדד ,ת״ז ;24300998
סארי גייוםי ,ת״ז .23469166

מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה
לפי פקודת המסים)גביה(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת המסים)גביה(' ,אני
ממנה א ת גזבר המועצה האזורית אלונה )להלן  -המועצה(
ממונה על הגביה ,ואת היועץ המשפטי למועצה לפקיד גביה,
והכל לענין גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים
במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(,
התשנ״ג , 1992-וגביית תשלומי חובה המגיעים למועצה.
2

כ״ד בניסן התשס״ה) 3במאי (2005
)חמ (3-686
אהרזן בדק
נ ש י א בית המשפט העליון
י ם״ח התשל״א ,עמ׳ .134

כ״ה בניסן התשס״ה) 4במאי (2005
)חמ (3-18

בנימין נתגיהו

שר האוצר
.
י חוקי א״י ,כרך בי ,עמ׳  ;1374ם״ח התשל״ג ,עמ׳ .46
ם״ח התשנ״ג ,עמי .10
2

הודעה על הרשאה
לפי חוק נכסי המדינה ,התשי״א1951-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק נכסי
המדינה ,התשי״א ,'1951-הרשיתי כל אחד מאלה :דני אילון
 שגריר ישראל בארה״ב; רפי ברק  -הציר המדיני של ישראלבארה״ב ,רון דרמר  -הציר הכלכלי ש ל ישראל בארה״ב ,ליאנה
פוקשננו  -קצינת הסחר בארה״ב ,הרי לנגמן  -נציג משרד
האוצר בארה״ב וירון נוידרפר  -סגנו של נציג משרד האוצר

תיקון אצילת סמכויות
לפי חוק־יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי לפי סעיף )33ב( לחוק־יסוד :הממשלה',
אני מתקן א ת אצילת הסמכויות לענין מתן חופשה מיוחדת,
כמפורט להלן:
2

י סייח התשם״א ,עמ׳ .158
י״פ התשם״ד ,עמי .3432
2

י ס״ח התשי״א ,עמ׳ .52

2764

ילקוט הפרסומים  ,5399י״ד באייר התשס״ה23.5.2005 ,

ו.

.2

בטבלה -
)ו(

בטור אי ,בפרט ) ,(3ברישה ,אחרי ״ואסיר ביטחוני״
יבוא ״ולמעט חופשה ראשונה ש ל אסיר שנידון
למאסר עולם ועונשו נקצב״!

)(2

פרט) - (4יימחק.

אחרי הטבלה ,ברשימת האסירים שלא תחול לגביהם
א צ י ל ת הסמכויות -
)ו(

בפסקה) ,(2המילים ״חופשה ראשונה של״  -יימחקו;

)(2

אחרי פסקה) (6יבוא:
״) (7חופשה ראשונה ש ל אסיר השפוט למאסר עולם,
שעונשו נקצב ,וכן חופשה ראשונה של אסיר באמור,

הסמכה
לפי פקודת מם הכנסה ,לפי חוק מם רכוש וקרן פיצויים,
התשכ״א-ו96ו ,ולפי חוק מיסוי מקרקעין)שכח ,מכירה
ורכישה( ,התשכ״ג963-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  227לפקודת מס הכנסה' ,סעיף
48א לחוק מם רכוש וקרן פיצויים ,ה ת ש ב ״ א  ,'1961 -וסעיף 97
לחוק מיסוי מקרקעין)שבח ,מכירה ורכישה( התשב״ג,'1963-
אני מסמיך א ת עובד משרד האוצר יוסי חן ,ת״ז ,058367509
ש ה ו א פקיד שומה המועסק בביצוע הפקודה והחוקים
האמורים ,לערוך חקירות או חיפושים ל ש ם מניעת עבירות ע ל
אותם חיקוקים או לשם גילוין ,ולצורך כך יהא רשאי ל ה ש ת מ ש
בסמכויות שבאותם חיקוקים.
תוקפה ש ל הסמכה זו עד יום ל׳ בכסלו התשס״ו )ו3
בדצמבר  ,(2005וכל עוד מקבל ההסמכה משמש בתפקידו.

לאחר שהופסקו יציאותיו לחופשה״.
א׳ בניסן התשם״ה) 10באפריל (2005

ח׳ בניסן התשס״ה) 7ו באפריל (2005
)חמ (3-2521

)חמ (3-17
גדעון עזרא

גדעון עזרא
השר לביטחון הפנים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי  20ו.
י סייח התשכ״א ,עמ׳ 00ו; התשכ״ד ,עמ׳ .91
ס״ח התשכ״ג ,עמי 56ו; התשנ״ט ,עמי 30ו.

השר לביטחון הפנים

1

הסמכה

5

לפי פקודת מס הכנסה ,לפי חוק מם רכוש וקרן פיצויים,
התשכ״א ,1961-לפי חוק מיסוי מקרקעין)שבח ,מכירה
ורכישה( ,התשכ״ג ,1963-ולפי חוק סדר הדין הפלילי

הודעה בדכר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז
תל אביב

בתוקף סמכותי לפי סעיף  227לפקודת מס הכנסה' ,סעיף
48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ״א , 1961-וסעיף 97
לחוק מיסוי מקרקעין)שבח ,מבירה ורכישה( ,התשכ״ג1963-
)להלן  -חיקוקי המס( ,וסעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי
)סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ״ו) 1996-להלן  -החוק(,
אני מסמיך א ת עובד משרד האוצר ,אהרן עוז ,ת״ז ,056578784
ש ה ו א פקיד שומה המועסק בביצוע חיקוקי המס ,לערוך חקירות
או חיפושים לשם מניעת עבירות על חיקוקי המס או לשם
גילוין ,ולצורך כך יהיה רשאי ל ה ש ת מ ש בסמכויות האמורות
בחיקוקי המם וכן בסמכויות על פי החוק כדלקמן:

לפ חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

)סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ״ו1996-

־

ג

4

)ו( סמכויות עיכוב על פי סעיף  67לחוק למעט סמכות לעכב
א ד ם העומד לעבור עבירה :ולפי סעיף  68לחוק:
) (2סמכות מעצר על פי סעיף )23אץ (3),(2ו־) ,(6וסעיף )23ב(
לחוק.
תוקפה של הסמכה זו עד יום ל׳ בכסלו התשם״ו
) 31בדצמבר  ,(2005וכל עוד מקבל ההסמכה משמש בתפקידו.
ח׳ בניסן התשס״ה) 17באפריל (2005
)חמ (3-2849
גדעון עזרא
השר לביטחון הפנים

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה) '1965-להלן  -החוק( ,כי ועדת המשנה
לנושאים תכנוניים עקרוניים שליד המועצה הארצית לתכנון
ולבניה )להלן  -ועדת המשנה( ,בתוקף הסמכות ש א צ ל ה לה
ה מ ו ע צ ה הארצית לתכנון ולבניה לפי סעיף )6א() (3לחוק,
החליטה בישיבתה מם׳  253מיום י׳ בכסלו התשס״ה )23
בנובמבר  (2004לאשר תכנית מיתאר מחוזית חלקית למחוז תל
אביב ,תמ״מ 5/שינוי מס׳  - 3״פארק איילון״.
התכנית הופקדה בהתאם לסעיף  88לחוק .הודעה ע ל
ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5157התשס״ג ,עמ׳ ,1433
מיום ח׳ באדר א׳ התשס״ג) 10בפברואר .(2003
התכנית האמורה ,בצורה שבה ועדת ה מ ש נ ה אישרה
אותה ,נ מ צ א ת במשרדי ה ו ע ד ה ׳המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך מנחם בגין  25ו ,תל אביב,
ובמינהל התכנון ,משרד הפנים ,רח׳ קפלן  ,2קרית בן גוריון,
ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא תשלום ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כיב בניסן ה ת ש ס ״ ה ) ו במאי (2005
)חמ (3-697
אופיר פז־פינס

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי  20ו.
י סייח התשכ״א ,עמ׳  ;100התשכ״ד ,עמ׳ .91
5

ם״ח התשכ״ג ,עמי .156

4

ם״ח התשג״ו ,עמי  ;338התשנ״ז ,עמי .116

ילקוט הפרסומים  ,5399י״ד באייר התשס״ה23.5.2005 ,

שר הפנים
י ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
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תיקון צו לפי סעיף!  55לפקודת האגודות השיתופיות
לפי פקודת האגודות השיתופיות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (5(s1לפקודת
השיתופיות' )להלן  -הפקודה( ,אני מצווה לאמור:

האגודות

האמור בפסקה ) (2בצו לפי סעיף  55לפקודה' ,יסומן)א(
ואחריו יבוא:
׳׳)ב( לענין הצבעתו ש ל מורשה לפי סעיף  6ו לפקודה או
לפי צו זה רואים בהצבעה באסיפה כללית ,כל מתכונת
של הצבעה ,ובכלל זה בקלפי״.
א׳ באייר התשם״ה) 10במאי (2005
)חמ (3-983

אהוד אולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

י חוקי א״י ,כרך אי ,עמי .336
י״פהתשכ״ט ,עמי .125

הודעה בדבר הסמבה

לפי תקנות הבזק)הפיקוח על פעולותיו של בעל רישיון(,
התשמ״ו986-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות הבזק )הפיקוח על
פעולותיו ש ל בעל רישיון( ,התשמ״ו) '1986-להלן  -התקנות(,
הםמכתי א ת הסמנכ״ל הבכיר)פיקוח ואכיפה מערך התקשורת(
במשרד התקשורת וכן א ת ממלא מקומו בהסמכה כללית למילוי
כל תפקידיו ופעולותיו של ה מ נ ה ל לענין התקנות.
ב״ו בניסן התשם״ה) sבמאי (2005
)חמ (3-1872
דליה איציק
שרת התקשורת
י ק״ת התשמי׳ו ,עמי .362

1

הסמכה

מינוי ממלאי מקום נוספים לנציג שד הבינוי והשיכון
בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה  -מחוז הדרום

לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ״ב1982-

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי
']נוסח משולב[ ,התשמ״ב) '1982-להלן  -החוק( ,אני מסמיך כל
אחד מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה
לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין
הפלילי)עבירות קנם  -שמירת הניקיון( ,התש״ס ,'2000-וכן
למסור הודעת תשלום קנם לפי סעיף )228ב( לחוק למי שיש לו
יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין
הפלילי)ברירת משפט  -שמירת הניקיון( ,התש״ם: 2000-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים )7א() (4ו־48א)א( לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-אני ממנה את מיכאל גיא ,ת״ז
 ,64459217גבי ורטש ,ת״ז  68665447ואידה לרר ,ת״ז ,26012021
לממלאי מקום נוספים לנציגי בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום.

!

מהמועצה המקומית גן יבנה:
אבשלום מנצור
יוסף בסון
ויאצ׳םלב לבינר
דוד שמעוני
אורן גבריאל

052286812
022817969
306651597
052414471
010030179

מאיגוד עדימ לאיכות הסביבה דרום יה1דה:
שמואל שרם
מירב שבתאי
יצחק קוגמאן
אברהם חלוואני

004752820
 75325ו032
4ו0680292
000889527

מעיריית הכרמל:
רוקן אבו
פריד עלו

058543687
 249ו ו0589

מ מ ש ר ד החקלאות ופיתוח הכפר:
סולטן גריפת
עפיף אלקרנאווי
אשר יצהרי

027523653
97ו025296
054769575

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם כמפקחים במועצה המקומית גן יבנה ,באיגוד ערים
לאיכות הסביבה דרום יהודה ,בעיריית הכרמל ובמשרד
החקלאות ופיתוח הכפר ,לפי הענין.
ט׳ בניסן התשס״ה) 18באפריל (2005
)חמ (3-104
שלום שמחון
השר לאיכות הסביבה
י סייח התשמ״ב ,עמי .43
י ק״ת התש״ם ,עמי .394
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י״ב בניסן התשס״ה) 21באפריל (2005
)חמ (3-7
יצחק הרצוג
שר הבינוי והשיכון
י ס״ח התשכ״ה ,עמי  ;307התשנ״ה ,עמי .450

הודעה בדבר קכיעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי״ג953-ו
בהתאם לסעיף )6ב( לחוק התקנים ,התשי״ג 953-ו י ,אני
מודיעה ,כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף )6א( לחוק האמור ,א ת התקנים הישראליים שלהלן:
ת״י  931חלק  - 3עמידות אש של אלמנטי בנין :שיטות בדיקה
של אלמנטים מזוגגים ,מאפריל ;2005
ת״י  - 2279התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל
חומרים המיועדים למשטחי הליכה ,מאפריל ;2005
ת״י  - 4426בדיקה באתר של מנועי זרימה חוזרת ,מאפריל
;2005
ת״י  - 5354אבזרים תעשייתיים חשילים המרותכים בהשקה,
מאפריל ;2005
ת״י  - 5463שסתום ערבוב להגבלת טמפרטורת המים בצנרת
להספקת מים חמים ,מאפריל .2005
כ׳ בניסן התשס״ה) 29באפריל (2005
<חמ (3-96
זיוה פתיר
המנהלת הכללית של
מכון התקנים הישראלי
י ם״ח התשי״ג ,עמי  :30התשי״ח ,עמי  ;2התשל״ט ,עמי .34

ילקוט הפרסומים  ,5399י״ד באייר התשס״ה23.5.2005 ,

הודעה על מתן היתר לעריכת הגרלה

הודעה בדבר שינוי בתקן

לפי חוק התקנים ,התשי״ג1953-

לפי חוק העונשין ,התשל״ז1977-

בהתאם לסעיף )6ב( לחוק התקנים ,התשי״ג ,'1953-אני
מודיעה ,כי מכון התקנים הישראלי שינה ,בתוקף סמכויותיו
לפי סעיף )6א( לחוק האמור ,א ת התקן הישראלי ת״י  931חלק
 - 1.1עמידות א ש של אלמנטי בנין  -שיטות בדיקה :דרישות
כלליות ,גיליון תיקון מס׳  ,2מאפריל  ,2005למהדורה ממאי 2002
ולגיליון התיקון ממרס .2002

אני מודיע כי בתוקף סמכותי' לפי סעיף  oxk<231לחוק
העונשין ,התשל״ז ,'1997-נתתי למפעל הפיס היתר לערוך
הגרלת ׳לוטו״ ביום י״ב בניסן התשס״ה)ו 2באפריל .(2005

כ׳ בניסן התשס״ה) 29באפריל (2005
)חמ (3-96

י״ב בניסן התשס״ה)ו 2באפריל (2005
)חמ (5-851

קובי הבר
הממונה על התקציבים במשרד האוצר

זיוה פתיר
המנהלת הכללית של
מכון התקנים הישראלי
י ס״ח התשי״ג ,עמי  ;30התשל״ט ,עמי .34

י י״פהתשס״ה,ענר80וו.
ס״ח התשל״ז ,עמי .226
1

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה
לפי פקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[ ,התשל״ב1972-

הודעה על דישומ בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות ,התשנ״ב1992-
בהתאם לסעיף  12לחוק המפלגות ,התשנ״ב992-ו' ,אני
מודיע כי ביום כיב בניסן התשס״ה ) 1במאי  (2005רשמתי,
לפי סעיף  7לחוק האמור ,א ת המפלגה ״ציונות לאומית דתית
מתחדשת״ בפנקס המפלגות.
כ״ב בניסן התשס״ה) 1במאי (2005
<חמ (3-2424

) (1המדד על בסיס ממוצע  00.0 - 2002ו נקודות•,
)(2

המדד על בסים ממוצע  106.8000 - 2000נקודות:

) (3המדד על בסים ממוצע  998ו  3.6352 -ו ו נקודות:
) (4המדד על בסים ממוצע  987ו  434.9502 -נקודות,-

אלישע צידון
רשם המפלגות

י ם״ח התשנ״ב ,עמ׳ .190

לפי פקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[ ,התשל״ב,'1972-
אני מודיע כי מדד המחירים לצרכן לחודש מרם  2005היה
כמפורט להלן:

הודעה על מתן היתד לעריכת הגדלה
לפי חוק העונשין ,התשל״ז1977-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי' לפי סעיף )231אץו( לחוק
העונשין ,התשל״ז997-ו  ,נתתי לרשות הדואר היתר לערוך
הגרלה לפי תנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת
מסחרית',
2

) (5המדד על בסים ממוצע  985ו  772.0366 -נקודות;
) (6המדד מקושר לבסיס ספטמבר  951ו 27,355,930.3496 -
נקודות.
כיד בניסן התשס״ה) 3במאי (2005
)חמ (3-892

שלמה יצחקי
הסטטיסטיקן הממשלתי
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,24עמי  ;500ס״ח התשל״ח,
עמי ו.20

י״ב בניסן התשם״ה)ו 2באפריל (2005
)חמ (3-831
קובי הבר
הממונה על התקציבים במשרד האוצר
_.
י י״מ התשס״ה ,עמי .1180
סייח התשל״ז ,עמ׳ .226
י״פהתש״ם,עמ׳;1519התשם״ה,עמי.1182
2
s

הודעה על מתן היתר לעריכת הגדלה

הודעה בדבר תוצאות הבחירות המיוחדות לראש
הרשות המקומית חדדה
לפי חוק הרשויות המקומיות)בחירות( ,התשב״ה1965-
בהתאם לסעיף )71א> לחוק הרשויות המקומיות)בחירות(,
התשכ־ה965-ו' ,ולסעיף )7באו( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה ,'1975-נמסרת
בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית
חדרה:

)א( לקראת הבחירות שקוימו ביום כ״ד בניסן התשם״ה
לפי חוק העונשין ,התשל״ז1977-
:(s2003
) במאי
אני מודיע כי בתוקף סמכותי' לפי סעיף )231אץ (1לחוק
אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
.1
העונשין ,התשל״ז , 1997-נתתי למועצה לייצור צמחים
ושיווקם היתר לערוך הגרלה לפי תנאי ההיתר הכללי לעריכת
חיים אביטן
.1
הגרלות לפרסומת מסחרית*.
מדי בן דוד
.2,
י״ב בניסן התשס״ה) 21באפריל (2005
יגאל יעקבי
.3
<חמ (3-831
יעקב שטיין
.4
קובי הבר
הממונה על התקציבים במשרד האוצר
י
י י״פ התשם״ה ,עמי  80ו ו.
י ס״ח התשכ״ה ,עמי .248
ם״ח התשל״ז ,עמי .226
ם״ח התשל״ה,עמ׳ .211
י י״פ התש״ס ,עמ׳  ;1519התשס״ה ,עמי  82ו ו.
2

2

ילקוט הפרסומים  ,5399י״ד באייר התשס״ה23.5.2005 ,

2

2767

המספר הכולל ש ל הבוחרים שהצביעו

.2

17,803

בתחום הרשות המקומית
.3

המספר הכולל ש ל הקולות הכשרים

17,305

.4

המספר הכולל ש ל הקולות הפסולים

498

.5

מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

.6

במספרים

באחוזים

.1

חיים אביטן

14,578

84.24

.2

טדי בן דוד

1,272

7.35

.3

יגאליעקבי

688

3.98

.4

יעקב שטיין

767

4.43

שמו ש ל המועמד שנבחר לראש הרשות :חיים אביטן

ל׳ בניסן התשם״ה) 9במאי (2005
)חמ (3-2150
רונן סגל
מנהל הבחירות
מ ו ע צ ת הרשות המקומית חדרה
ם״ח התשכ״ה ,עמ׳ .248
סיח התשל״ה ,עמ׳ .211

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית
למחוז הדרום
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה1965-י )להלן  -החוק( ,כי בהתאם לסעיף
)108ג( לחוק ,אושרה תכנית מיתאר מחוזית חלקית למחוז
הדרום ,תמ״מ - 14/4/שינוי מס־  - 41יישוב כפרי מוצע חרוב.
התכנית הופקדה בהתאם לסעיף  88לחוק .הודעה על
ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5338התשם״ה ,עמ׳ ,307
מיום י״ח בחשון התשם״ה) 2בנובמבר . .(2004
התבנית האמורה ,בצורה שבה אושרה ,נ מ צ א ת במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח׳ התקוה ,4
ת״ד  ,68באר שבע  84100ובמינהל התכנון ,משרד הפנים ,רח׳
קפלן  ,2קרית בן גוריון ,ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה,
בלא תשלום ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
י׳ באדר ב׳ התשס״ה) 21במרס (2005
)חמ (3-697
גדעון בר לב
המנהל הכללי של משרד הפנים
ויושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבניה
י ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307

2768

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף ד ו ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה) '1965-להלן  -החוק( ,כי בהתאם לסעיף
08ו)ג( לחוק ,אושרה תכנית מיתאר מחוזית חלקית למחוז
הצפון ,תמ״מ 2/שינוי מם׳  - 32חוות טורבינות רוח לייצור

הקולות
שם המועמד

הודעה כדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית
למחוז הצפון

חשמל ״גלבוע״.
התכנית הופקדה בהתאם לסעיף  88לחוק .הודעה על
ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5379התשס־ה ,עמי
 999ו ,מיום ד׳ באדר ב׳ התשם״ה) 5ו במרס .(2005
התכנית האמורה ,בצורה שבה אושרה ,נ מ צ א ת במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה,
ת״ד  ,595נצרת עילית 05ו 17ובמינהל התכנון ,משרד הפנים,
רח׳ קפלן  ,2קרית בן גוריון ,ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בה ,בלא תשלום ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
כ״ג בניסן התשם״ה) 2במאי (2005
)חמ (3-697
שמאי אסיף
מ נ ה ל מינהל התכנון
וממלא מקום יושב ראש ה מ ו ע צ ה הארצית
לתכנון ולבניה
י ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית
למחוז הצפון
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' )להלן  -החוק( ,בי בהתאם לסעיף
)108ג( לחוק ,אושרה תכנית מיתאר מחוזית חלקית למחוז
הצפון ,תמ״מ 2/שינוי מם׳  - 42הרחבת שטח היישוב כפר
מגדא.
התבנית הופקדה בהתאם לסעיף  88לחוק .הודעה על
ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5379התשס״ה ,עמ׳
999ו ,מיום ד׳ באדר ב׳ התשס״ה), 15במרס .(2005
התכנית האמורה ,בצורה שבה אושרה ,נ מ צ א ת במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קריה הממשלה,
ת״ר  ,595נצרת עילית  17105ובמינהל התכנון ,משרד הפנים,
רח׳ קפלן  ,2קרית בן גוריון ,ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בה ,בלא תשלום ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
כ״ג בניסן התשס״ה) 2במאי (2005
)חמ (3-697
שמאי אסיף
מנהל מינהל התכנון
וממלא מקום יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבניה
י ם״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307

ילקוט הפרסומים  ,5399י״ד באייר התשס׳׳ה23.5.2005 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבגיה,
התשכ״ה1965-
164

מחוז הדרום

 Bע ל ידי שינויים

 - 24,22גוש  ,38158חלקות  142,141,92,91במלואן ,ח׳׳ח
 ¡220 ,219גוש  ,38160חלקות  160 ,159,110 ,109במלואן,
ו ד ח .198,120
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת שטחי בניה במגרשים מס׳
,161B
,161A ,131B ,125B
בניה ,קווי בנין ,הנחיות והגבלות בניה.

בזכויות,

מרחב תכנון מקומי א ש ד ו ד

) (4״תכנית מפורטת מם׳
 2/213/03/5ו־/5במ.208/

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאד מקומית

8/139/03/5׳׳,

שינוי

לתכניות

נמסרת בזה הודעה״ בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,מתחם
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
, m
74
הרמב״ם  -גוש  ,38035חלקה  43במלואה ,ח״ח
מם׳ 87/102/03/3״ ,שינוי לתכניות .81/102/03/3
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשדוד ,רובע אי ,רח׳
חיבת ציון  - 1גוש  ,2061ח״ח .108

עיקרי הוראות התכנית :הסדרת מצב קיים באזור מגורים
מיוחד כמפורט להלן :א( שינוי ייעוד שטח פרטי פתוח
לאזור מגורים מיוחד :ב( איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים :ג( תרגום שטחי הבניה במ״ר המותרים לפי
התכנית התקפה ללא הגדלת זכויות הבניה למרות הגדלת
שטח המגרש וללא הגדלת מספר יח״ד ומספר הקומות:
ד( קביעת קווי בנין מרביים לבינוי ה מ ו צ ע לרבות קו בנין
 0.0לחניה תת־קרקעית.

התכנית האמורה נ מ צ א ת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח׳ התקוה  aבאר שבע 00ו,84
טל׳  ,08-6263795וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
אשדוד ,רח׳ הבנים  ,12אשדוד 00ו ,77טל׳  ,08-8545304וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

כ ל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כ ל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת עצמו נפגע
ע ל ידי תכנית ,וכן כ ל הזכאי לכך ע ל פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ה ה ו ד ע ה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי ה ו ע ד ה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח׳ התקוה  ,4באר שבע
 ,84100טל׳  .08-6263795העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ה ו ע ד ה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,רח׳ מנחם בגין ,2
באר שבע ,טל׳ .08-6463807

עיקרי הוראות התכנית :הוספת  2יח״ד במגרש מס׳ 34
באזור מגורים אי ,והסדרת גישה למגרש ,וזאת ע ל ידי שינוי
בייעודי הקרקע ,זכויות ,הנחיות ומגבלות בניה באזור.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.7.2004ובילקוט הפרסומים  ,5318התשס״ד ,עמ׳ .3549

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי ה ו ע ד ה המקומית לתכנון ולבניה
באר שבע מופקדות תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 02/02/5ו45/ו״,
לתכניות /5מק 2012/ו־/102/02/5ו.8

שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ׳ נאות
לון ,רח׳ אברהם אבן שושן  103י  -גוש ) 38361בהסדר(,
חלקה ) 8ארעית(.
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת שטח בניה בקומה א׳
במגרש מם׳  6661השייך לאזור מגורים א ׳ ) ח ד ־ מ ש פ ח ת י
עם קיר משותף( ע ל ידי שינויים בזכויות בניה ,קווי בנין
ובהנחיות והגבלות בניה.
) (2״תכנית מפורטת מס׳  84/03/5ו9/״,
84/03/5וו־84/05/5ו/א.

שינוי

לתכניות

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ׳ רמות,
רח׳ הר רמון  6ו  -גוש כ״ב  ,6ח״ח ו.
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת היקפי בניה מרביים
במגרש מם׳  12המיועד לאזור מגורים א׳ )בנה ביתך(
מ־ 70%ל 373) 76.3%מ״ר( ,מתוכם למטרות עיקריות295 :
מ״ר ,למטרות שירות 78 :מ״ר; ב( שינוי בקווי בנין לפי בניה
מתוכננת.
) (3״תכנית מפורטת מם׳ 28/203/03/5״ ,שינוי לתכניות
/5במ 7/6/ו־/5במ/6/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ׳ רמות,
רח׳ יהושע בר ה ל ל  ,16 ,14 ,3 ,1רח׳ חנוך אלבק ,15 ,13
ילקוט ה פ ר ס ו מ י ם  ,5399י״ד באייר ה ת ש ם ״ ה 23.5.2005 ,

התנגדות לתכנית ל א תתקבל ולא תידון א ל א א ם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת א ת
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי באר שבע
הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)ו(

״תכנית מפורטת מס׳ 96/107/03/5״ ,שינוי לתכנית /s/03
 07ו8/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שב׳ אי,
רח׳ בזל  -גוש  ,38022ח״ח  :52גוש  ,38024חלקות 92,73,72
במלואן ,ח״ח  ,82ו .9
עיקרי הוראות התכנית :א( הקמת אזור מגורים מיוחד
על חשבון מסחר ודרך ,על ידי חלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים; ב( שינוי ייעוד משצ״פ ומסחר לדרך מוצעת:
ג( קביעת היקפי בניה מרביים למטרות עיקריות ולמטרות
שירות :ד( קביעת קווי בנין שונים לרבות קו בנין  0.0מי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
2.2004ו 2.ובילקוט הפרסומים  ,5359התשס״ה ,עמ׳  13וו.

) (2״תכנית מפורטת מס׳ 30/206/03/5״ ,שינוי לתכנית  / 5ב מ /
.4/75
השטחים

הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,רח׳

נווה מנחם  -גוש  ,38170חלקות  51,50במלואן ,ח׳׳ח :88,86
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,

גוש  ,38176חלקות  57,56במלואן ,ח״ח  ;86גוש  ,38177ח״ח
.
9
0
A
B1122,A1122 ,B90מגרשים;
עיקרי הוראות התכנית :תוספת שטח בניה נוסף על הבניה
הסטנדרטית על ידי הגדלת זכויות הבניה ושינויים בקווי
בנין במגרשים מם׳ B90 A1־ 1122ה נ מ צ א י ם באזור.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.7.2004ובילקוט הפרסומים  ,5270התשם״ד ,עמ׳ .1820
) (3״תכנית מפורטת מס׳ 36/206/03/5״ ,שינוי לתכניות /5במ/
 4/75ו־/5במ.2/72/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ׳
נווה מנחם  -גוש ) 38166בהסדר( ,חלקות ארעיות ;44,43
גוש כ.ב ,9 .ח״ח ) 10ארעית(; גוש 70ו ,38חלקות ,69 ,65,64
 80-77 ,70במלואן ,ח׳׳ח  ;85 ,84גוש ) 38386טרם אושר(;
גוש  ,38177חלקות  46,45במלואן ,ח״ח  ;60 ,57גוש ,38164
חלקות  39-36במלואן ,ח״ח .64,63

,

,B218 ,A218
l

נתיבות ,רח׳ ירושלים  ,4נתיבות  ,80200טל׳  ,06-9938735וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ /277/03/7ו״ ,שינוי
לתכנית .255/02/7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב שדי אברהם,
מועצה אזורית אשכול  -גוש  ,100303ח״ח  ;3גוש  ,100304ח״ח
ו.3-
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת הבעלים :ב( שינויים בייעודי קרקע מאזור חקלאי
לאזור מגורים.א׳ ותכנון שכונה קהילתית הכוללת  111יח״ד:
ג( קביעת הנחיות ,זכויות ומגבלות בניה.

עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת היקפי הבניה המרביים
,
2
1
9
 +שירות( במגרשים
A76עיקרי
B214
,B212 ,A212 ,B1217 ,A1217
!B122;,10־,B76
ב( הגדלת שטחי שירות מרביים במגרשים A214 ,B219
 A 1 2 2 - 1ג ( קביעת קווי בנין שונים לרבות קובנין101-,
A
כ ל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
 0.0מי; ד( קביעת גובה מרבי לבנין עד  8.50מי; ה( צירוף
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כ ל מעוניין בקרקע,
נספח הבינוי המחייב לענין מיקום התוספת ומיקום חדש בבנין א ו בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת עצמו נפגע
בעבור מחסנים למספר המגרשים וקביעת גודלם למחסנים:
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
ו( קביעת הנחיות גמישות בעיצוב אדריכלי :ז( קביעת
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה ש ל ההודעה
תנאים למתן היתר בניה.
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח׳ התקוה  ,4באר שבע ,84100
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
טל׳  .08-6263795העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 18.11.2004ובילקוט הפרסומים  ,5355התשס״ה ,עמי .971
המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,שדרות ,טל׳ .08-6899696
הועדה
במשרדי
נמצאות
האמורות
התכניות
התנגדות לתכנית ל א תתקבל ולא תידון א ל א א ם כן
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח׳ התקוה ,4
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת א ת
באר שבע  ,84100טל׳  ,08-6263795וכן במשרדי הועדה
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,רח׳ מנחם בגין ,2
באר שבע ,טל׳  ,08-6463807וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שמעונים
מרחב תכנון מקומי נתיבות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף ד ו ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳
126/03/22״ ,שינוי לתבנית .10/101/02/22
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתיבות ,שב׳ נטעים
ב׳ פינת הרחובות הרב מזוז וקהילת יעקב  -גוש 39624
) א ר ע י  6 -עזתה( ספר  ,1דף  ,88ח״ח .1
עיקרי הוראות התכנית :א( המרת  10%מתוך  20%שטחי
שירות קיימים )מתחת לפני הקרקע( לשטחים עיקריים  -מעל
הקרקע )סך הכל שטח מבוקש  478מ״ר(; ב( הוספת  4יחיד
)סך הכל יח״ד לאחר התוספת  56 -יחיד(; ג( הוספת קומה:
ד( שינוי קו בנין נקודתי בפינת רח׳ הרב מזוז.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.7.2004ובילקוט הפרסומים  ,5324התשם״ד ,עמ׳ .3817
התכנית האמורה נ מ צ א ת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רה׳ התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל׳  ,08-6263795וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

2770

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  17ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳
433/03/7״ ,שינוי לתכניות ,394/03/7,3/240/03/7 ,1/240/03/7
,10/240/03/7 ,6/240/03/7 ,4/240/03/7 ,412/03/7 ,383/03/7
.1/177/02/7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חורה ,כביש ראשי
 גוש 00012/1 ,400015ו2/3 ,ו000ו3/1 ,ו000ו00013/5 ,ו;גוש 2ו000ו בהסדר  -גוש שומה  1ארעי ,ח״ח ;13 ,1
גוש  100013בהםדר-גוש שומה  2ארעי ,חלקות  6,14ו במלואן,ח״ח
.24 ,18 ,15 ,13 ,8
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להרחבת
דרך ראשית)מס׳ ו( של היישוב חורה ,על ידי שינויים בייעודי
קרקע ,איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים ,קביעת
הנחיות ,זכויות ומגבלות בניה וקביעת הוראות לביצוע הדרך.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.7.2004ובילקוט הפרסומים  ,5318התשנ״ד ,עמי ו.355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רה׳ התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל׳  ,08-6263795וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ילקוט הפרסומים  ,5399י״ד באייר התשס״ה23.5.2005 ,

שמעונים ,שדרות ,טל׳  ,08-6899696וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שקמים

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שקמים מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ 4/117/03/6״ ,שינוי
לתבניות  3/117/03/6ו־.117/03/6
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב מבקיעים,
מועצה אזורית חוף אשקלון  -גוש  1273בשלמותו׳ ,גוש ,2833
ח״ח  ;9 ,4גוש  ,2842ח״ח  ;2גוש  ,2844ח״ח  ;4-2גוש ,2845
חלקות  17,14,9-6במלואן ,ח״ח .19,18,15,10,4-2
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי סיווג היישוב ממושב
שיתופי למושב עובדים :ב( שינוי ייעודי הקרקע מאזור מגורים
אי ,משטח חקלאי ,משטח לבניני משק ,משטח פרטי פתוח ,מאזור
ספורט ודרך לאזור מגורים ביישוב חקלאי לדרך ,לשבילים,
להולכי רגל ,לשטח ציבורי פתוח ,לאזור מגורים אי ,לשטח
למבני ציבור ,לאזור ספורט ,למיתקן הנדסי ולדרך משולבת:
ג( הגדרת  72נחלות חקלאיות הכוללות  216יח״ד  30 +יח״ד
קהילתיות ,סך הכל  246יח״ד :ד( הקצאת שטח לאזור מגורים א׳
 לשכונה קהילתית בעתיד )עד  04ו יח״ד(; ה( איחוד וחלוקתמגרשים בהסכמת בעלים :ו( קביעת שימושים ,מגבלות ,זכויות
והנחיות בניה לשימושי הקרקע השונים :ז( קביעת תנאים
למתן היתרי בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה א ת עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,רח׳ התקוה  ,4באר שבע  ,84100טל׳ .08-6263795
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה שקמים ,טל׳ .08-8500705
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת א ת
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ב׳ באדר ב׳ התשם״ה) 25במרס (2005
דוד)דודו( כהן
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כסלון ,אדמות
חקלאיות והסביבה  -חלקי גושים :29721 ,29720 ,29637
שטח התבנית 444 :דונם.
עיקרי הוראות התכנית :א( הכנת תכנית מפורטת לצורכי
רישום אדמות מושב כסלון והסביבה בספרי המקרקעין לפי
התשריט :ב( ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם
מחדש :ג( קביעת ייעודים ואזורים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5302התשם״ד.
התכנית האמורה נ מ צ א ת במשרדי הועדה המחוזית
המשותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות
ירושלים ,המרכז ,חיפה ,הצפון והדרום ,רח׳ שפע־טל  2ו,
תל אביב ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מטה יהודה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ־ג באדר ב׳ התשם״ה) 3באפריל (2005
יוסף שגיא
יושב ראש הועדה המחוזית המשותפת
לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית
למחוזות ירושלים ,המרכז ,חיפה ,הצפון והדרום

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס׳
תיק

שם המנוח/ה

תאריך

שם המבקש/ת

פטירה

6767

זקן אליהו

2.1.2005

זקן מירה

2770

שפטר לזר

29.12.2004

שפטר אסתר

4581

לוקצקי אמיל

23.12.2003

לוקצקי אלכסנדר

5924

מישקובםקי

15.3.2004

מישקובםקי נח

שושנה
9771

מישקובםקי

17.5.1997

מישקובםקי נח

מרים
8831

ג׳יימס בקי

1.9.2002

תלמוד תורה

7171

זרגרי אסתר

16.5.2001

זרגרי בן־ציון

2901

ארבה מ ש ה

29.5.2002

ארכה דליה

7243

אדריאן אלברט

28.5.2004

אדריאן דינה

5615

צייג נחום

25.1.2005

צייג יצחק

1972

בנימני קורן

12.2.2005

בנימיני אפרים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

8081

עברוני יעקב

12.3.2005

עברוני שמואל

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מס׳ משי20/״.

הועדה המחוזית המשותפת לתכניות
איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית
מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

ילקוט ה פ ר ס ו מ י ם  ,5399י״ד באייר התשם׳׳ה23.5.2005 ,

חיים
8038

נודלר בוריס

9.1.2005

נודלר מיכאל

7743

רחמים דוד

4.2.1976

חפצדי ל א ה

2771

מם׳
תיק

ש ם המנוח/ה

תאריך
פטירה

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב

ש ם המבקש/ת

הודעות
להווי ידוע בי הוגשו לבתי הדיו ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:

8318

צדיק שרה

6.2.2005

גואלמן בנימין

9237

זדה אברהם

11.3.2005

זרה ליליאן

1162

יוגב יוסף

19.2.2005

יוגב מירי

3545

לוי אורלי

19.1.2005

לוי יהודית

9987

5437

פרש מרקום

1.3.2005

פרש ברוכה

מרדכי
עובדיה שלמה

4.1.2005

1235

8437

עובדיה דליה

ניסן הרצל

17.7.1996

ניסן חנה

3011

וינוגרד ברכה

25.12.2004

וינוגרד ישעיהו

2900

גולדין איזיק

8.1.1996

מיזרם מריאנה

9093

נבון משה

25.9.2003

אבן־חן מרים

5553

דוידוב מריה

3.10.1985

שמסייב אסייה

6990

הירש אלכסנדר
זיגפריד

4.3.2005

הירש זהבה

4497

וואקנין לונה

10.5.2001

ואקנין שרה

2213

מס׳
תיק

שם המנוח/ה
שרון אידה

תאריך
פטירה
4.2.2001

ש ם המבקש/ת
שרון אהרון

3609

פאי צפורה

19.8.2004

פאי גרשון

9134

מלמן שמואל

9.3.2005

מלמןרחל

1596

לוי אויגן

27.12.2004

לוי רבקה

2984

עפרי רחל

14.5.2005

עפרי יגאל

1935

צרפתי אסתר

22.3.1996

צרפתי שמואל

4428

צרפתי עזריאל

\ 9.3.2005

צרפתי שמואל

8467

רנץ אריה

7.2.2005

שטרהל חנה פסיה

9199

כץ צבי

21.10.2004

כץ נחמה

5742

דלווה דוד

10.1.2005

חנניה מזי

7650

שטרנפלד

22.2.2005

שטרנפלד אליעזר

אדיטה־שרה

יצחק שלמה

30.9.2003

יצחק אסנת

8722

עבדוני מ ש ה
ברוך

22.1.2005

עברוני שמואל

2685

סורוקין לאוניד

8.8.2004

סורוקינה ילנה

8978

3999

צובירי חמאמה

9.2.2002

צוריאל יוסף

7571

5580

צוברי רומיה

12.2.2005

צוריאל יוסף

7589

אשכנזי וידה

6857

לב רבקה פייגה

14.8.1997

מנדל נחמיה

9289

בן־רור יהודה

21.2.2005

0954

מרנץ פסח מ ש ה

5.3.2005

מרנץ מאיר

9575

ויינשטוק יורי

25.1.2005

ויינשטוק ואדים

8731

אלבז מאילן

21.2.2005

אלבז ג׳ורג יעקב

8162

מונטביליסקי

30.6.1992

מוניביליםקי יהודית

7967

גלבוע מיכל

4.1.2005

גלבוע עינבל

5144

מ ש א ש הרב
שלום

12.4.2003

מ ש א ש יואל

7499

מרגלית רוזה

10.9.2004

מרגלית משה

1061

פלדמן יוכבד

1.2.2005

פלדמן איתן

ירושלים עמיחי

15.3.2004

ירושלים אהרן

אשכנזי דוד

12.2.2005

אשכנזי מנחם

4.11.2004

אשכנזי מנחם
בן־דור טובה

משה
0391

חלפון יעקב

7.1.2005

חלפון שרה

1578

פלדזי שלמה

23.8.1991

אליהו שמחה

2714

אשכנזי חיים

24.1.2005

אשכנזי לינרה

5858

פולישר סלמה

29.1.2005

ברודני הני מיודי

4677

פרידמן רחל

25.5.1986

פרידמן דב

9259

יוסף אליהו

8.10.2003

יוסף טובה

6103

לוי מרדכי

20.6.2004

לוי פינחס

6693

קושניר גריגורי

1.3.2005

קושניר הניה

1321

מימון לאה

20.1.2005

מימון יהודה

5251

סצמסקי יעקב

7.2.2005

סצמסקי רחל

5085

פיש ישראל

30.10.2004

פיש זאב

4574

גרונברג מורים

30.12.2004

גרונברג פאול

גולדשטיין גד

1.3.2005

גולדשטיין אריה

16.2.2005

זילברשטיין ציפורה

31.7.2003

םטון פבלו דניאל

מרים
0415

אקוקה ג׳ולס

14.8.2004

אקוקה יוסף ארמנר

4802

שפירה מרב

18.7.2004

שטוביה ביאנקה

0830

9687

גריביאן ציונה

26.12.2004

גרביאן מנחם

5261

בדאון הלן

8254

הלמן מלכה

8.2.2005

מצגר צפורה

3734

םטון אולגה

6091

הלמן מרדכי

2.2.2005

מצגר צפורה

4731

כ־ד באדר ב׳ התשס״ה) 4באפריל (2005

סוקולובםקי

12.10.2003

םוקולובםקי אנה

בורים

מ ש ה ביטון ,המזכיר הראשי

2772

ילקוט הפרסומים

,5399

י״ד באייר התשס״ה,

23.5.2005

מס׳
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

שם המבקש/ת

פטירה

מם־
תיק

תאריך
שמ המנוח/ה

שס המבקש/ת

פטירה

5938

שקולניק מינה

20.2.2005

שקולניק עמום

5500

צלנר רפאל

1S.11.1999

צלנר פליציה

0681

פורת אילנה

30.11.2004

פורת דן

9712

ויזמן סלומון

10.1.2005

ויזמן מסורי

3223

קולברג הינדה

19.6.2001

קולברג ארטור

6964

אמסילי מיכאל

16.2.2005

אמםילי אנט

3215

קולברג אברהם
יצחק

16.1.2005

קולברג ארטור

3433

אלבאומ מרדכי

1.5.2004

גולן יעל

5806

בש ארנםט

6.12.2004

אביטבול מיכל

9696

בנבניסטה רחל

2.1.1992

בנבניםטה רחל

 900ו

רוזנבלט בנימין

13.1.2005

פינק עדינה

8571

זיגבנד מניה

30.11.2004

גולדשטיין גינה

1194

בלילי יהושע

27.2.2005

עובדיה רבקה

9612

אברהם שלום

22.1.2005

אברהם אברהם

0754

טיטלבאום חיים
אריה

6.2.2005

סגל סילביה לאה

7787

נסים רחל

28.5.2004

ניםים מ ש ה

7211

אופיר רות

נחתומי אבנר

14.2.2005

7457

חזן מיכאל

19.2.2005

חזן מאיה

5348

מוםקוביץ קרול

15.2.2005

מוסקוביץ טוני

4424

קסלמן מרדכי

1117

קופפרשטין
ראובן

קסלמן מניה
20.3.2005

קופפרשטין אירית

6527

פכטר צבי

26.2.2005

פכטר מינה

0815

גרימברג שרה

12.3.2005

להב סמדר

1437

צבי מרסל

4.7.1998

דבי ציון

7614

שוקרון יהודית

14.12.2004

שוקרון יעקב

1918

רוזנבלט פניה

23.7.1»99

פינק עדינה

3845

םוגבקר עמנואל

18.9.2003

סוגבקר הסיבה

9941

כהן מרםיל

11.1.2005

אורי יפה

6392

שימקוביץ משה

9.2.2005

שפילמן פנינה

5436

לוי יוסף

24.5.2004

לוי מרים ע ד ל

4610

עטס צ ש ה

5.3.2005

עטם צפורה

7842

בוריזיקובםקי
יהוד

25.9.2002

בוריזקובסקי יצחק

4475

גבאי יונה

11.2.2005

גבאי חנה

4082

בורנשטיין חיים

1.2.2005

בורנשטיין משה

2211

זינו אברהם

5.2.2005

זינו אלי

2228

גולדברג מרים
מידה

25.7.2004

רופטוברג אסתר

8226

בריח יהודית

7.1.2004

בריח יצחק

0598

שרף זאדה
טובה

28.3.2003

שרף אליהו

1173

סולומון
פלורונטין

16.9.1995

זהריה הלנה סימונה

2407

קליזינגר
מרגריטה

11,3.2005

קליזינגר אלכסנדר

7845

טבדידישויליב
בורים

28.3.2005

טבדידישוילי
מיכאל

1215

דםקלו ישראל

22.10.2004

תמיר אסתר

4740

ליפצ׳ק מריאטה

7.3.2005

ליפציק גד

9459

קלימן דורון

6.10.2004

קלימן שרה

1637

פרום מ ש ה

21.6.1998

פרום צבי

1645

פרום מרים

27.5.2002

פרום צבי

2915

דייטשר צביה

15.2.2005

שטרמןשרה

8531

יפימוב מירה

31.7.1999

יפימוב ליליה׳

8516

גוברמן יעקב

14.1.2005

גוברמן ביילה

7866

שויצקי יהושע

20.12.2002

שויצקי מניה מרים

9333

לנצצקי אהרן
מאיר

18.2.2005

להב אריהו

2929

שאיוב הוגו

22.7.2001

שאיוב יב1ןני

כהן הרמן

21.9.1997

שושלב שרה

17.1.2005

שושלב ש}־ה

4.1.2005

ריזה יהודית

1023

דויטש מרים

15.3.2005

זהריה הלנה סימונה

5448

וייסמן ירחמיאל

23.3.2005

וייסמן ירחמיאל

7910

שורץ אנדרי

20.2.2005

שורץ קלרה

7494

0519

קלנג גרשון

19.3.2005

קלנג אהובה

7502

כהן רבקה

7351

סויסה גרםיה

20.3.2005

סויסה ארמנד

9424

ריזה מרדכי

5422

יוספי םלטנט

28.10.1999

יוספי פנחס

3441

4495

ישראלי צבי

27.2.2005

ישראלי חנה

ואלבאום
סטפניה

2664

סגל א י ד ה

10.3.2005

פלד אנה

1207

ארנרייך אליעזר

8033

אלקיים מליה

8.9.2004

אלקיים אהרן

ילקוט הפרסומים  ,5399י׳׳ד באייר התשם׳׳ה23.5.2005 ,

18.12.2003
6.3.2005

גולן יעל
ארנרייך חנה עטרה

כ׳׳ג באדר ב׳ התשם״ה) 3באפריל (2005
יצחק היקינד ,סגן המזכיר הראשי

2773

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות

תיק

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

תאריך
שם המנוח/ה

שם המבקש/ת

פטירה

1663

פופר פנינה

3.3.2005

0199

שטרנליכט רות

פדר ח נ ה רחל

4.3.2005

פדר יוסף

2849

קאופמן אמיל

22.3.2005

קאופמן אסתר

4717

צדיק יצחק

25.3.2004

צדוק דוד

5214

שוצ׳ינסקי
סימה

 4.2.2005ו

לוובווין יליזבטה

3981

אלקסלסי

1.1.2005

ציר
אלקסלסי מאיר

יהודה
0810

מואטי מכלוף
אלי

0480

אפל יעקב

 1.2004ו2.

3458

לקאודרסה

27.2.2005

9365

ו 940

מנדלוביץ קלמן

20.3.2005

מנדל רונית

6634

קליין אסתר

9.1.1998

בן נתן צילה

7834

קוצולק נתן

6.2.2005

קוצולק מרים

5531

בורשטין שמואל

13.2.2005

בורשטין אסתר

0103

פיטריו חיה
פיגה

29.12.1997

פיטריו אפרים

0095

פיטריו אברהם
יצחק

3884

פולק גיטל

9.2.2005

2418

יעקב נורי

15.3.2005

יעקב ויצמן

גרום צבי

15.3.2004

גרוט סימה

26.1.1992

שרעבי רחל

23.9.2004

גולן תמר

אפל קלרה

1715

מולוג׳ון טובה

6798

צקעת חנה

11.3.2005

סעקת נפחלי

2678

חגבי רחל

22.12.2004

שמעוני שולמית

6131

שרלו חיים

28.12.2004

שרלו שמחה

כ׳ באדר ב׳ התשס״ה) 31במרס (2005
משה הלוי ,המזכיר הראשי

שם המבקש/ת

פטירה

בית הדין הרבני האזורי ברחובות

14.2.2005

ליבי שלמה
יוגב גנית

יוגב אבנר

7.3.2005

8283

קאופמן אליהו

7.2.2005

וגנר ליפשה

3698

םיגאווי אורי

27.1.2005

םיגאוי קלרה

3891

בן עטיה שלום

15.3.2005

בן עטיה לידיה

5285

טםלר יוסף צבי

14.3.2005

טסלר רות

1294

ברמן רחל

3.4.2005

ברמן אברהם

3292

פלדמן צירה

21.12.2002

פרידמן רלה

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

תאריך
שם המנוח/ה

תיק

בוני נעמה

8078
0537
2855

רנישבםקי
אליעזר

17.3.2005

קוטלר חיה־ריבה

כמרי סעדיה

8446

פלדמן נחמן

6.11.2004

5346

בוטבול ברוך

26.10.2004

0087

גינזבורג חיים

27.2.2005

רוזן הינדה

3851

שפיגל אברהם

20.10.2004

8948

שפיגל אליזבט

18.1.1991

ברייטר סימה

4722

קליין אטלקה

2.11.2004

קליין זולטן

25.5.2004

בוני שושנה

מ ש ה ארנונה

טל חיים

ברייטר סימה

פטירה

5.2.2005

4198

יוסף

שם המבקש/ת

משה אורית

פרידמן רלה

2774

20.2.2005

פיטריו אפרים
פולק צביקה

לקאו אסתר

תאריך

4929

3005

חבני שלום

17.7.2001

חבני שמחה

2577

הודעות

ליבי סופיה

6389

אור ענת

28.2.2005

גוטמנוביץ אברהם

שרעבי שלמה

להווי ידוע בי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס׳

3625

מלמד רצון

25,2.2004

2118

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה

פטירה
מלמד מרים

23.9.2003

ה׳ בניסן התשס״ה) 4ו באפריל (2005

תיק

שם המנוח/ה

מואטי סמדר

יהושע ישראל כ״׳ו ,המזכיר הראשי

שם המנוח/ה

מט׳

תאריך

ש ם המבקש/ת

6.1.2005

כמרי דפנה

4356

כהן עמיחי

9.2.2005

כהן אסתר

5747

נוימרק יעקב

17.3.2005

פישלר חםיה

8106

בומביגר חיים

6.3.2005

רגב מוטי

5311

רבינוביץ צילה

30.3.2005

רבינוביץ ירון

1138

מלקו אלמוורק

20.2.2005

מלקו צ׳נו

ילקוט הפרסומים  ,5399י״ד באייר התשס״ה23.5.2005 ,

תאריך

מם׳
תיק

שם המנוח/ה

5837

רימןאירינה

18.4.2003

שם המבקש/ת

פטירה

תאריך

מס׳
תיק

שם המנוח/ה

רימון אלכסנדר

4993

לוי דפנה

שמ המבקש/ת

פטירה
14.3.2005

לוי סימה

3828

צעדי אבינעם

26.3.2005

צעדי מאירה

4039

ביטון ויקטור

17.2.2005

ביטון רבקה

2746

בכר אהובה

20.3.2005

בכר אהובה

4667

גולדברג אסתר

27.1.2005

גולדברג דורון

י״ב באדר ב׳ התשס״ה נ 23במרס (2005
ד׳ בניסן התשס״ה) 13באפריל (2005
חנוך גרנביץ ,המזכיר הראשי

נפתלי אלמשעלי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר •שבע

בית הדין'הרבני האזורי בטבריה
הודעות
לזזוויערוע כי הוגשו לבתי הרין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מם־
תיק

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים <^הלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך

מם׳
תאריך

שם המנוח/ה

הודעות

שם המבקש/ת

פטירה

1279

רוזיוברפאל

20.3.2005

רוזיובשרה

3221

רייזמןיואל
פישל

11.3.2005

רייזמןיוטף

2825

גבאי שמחה

27.1.2005

זכריה עדנה

ב׳ בניסן התשם״ה) 11באפריל (2005

תיק

שם המנוח/ה

 065ו

דהן אנט חנה

ה׳ שבט ס״ד

בלדב לורט

3840

גיידייב רומן

ט׳ שבט ם״ה

גיידייב אנטון

7524

יגענא
שושנה

י״ד תמוז ם״ג

יגנה יחזקאל

3263

לופטין אטיה

26.2.2000

לופטין סבטלנה

8547

קופמן

כ־ב כסלו ס״ה

קופמן גריגורי צבי

7ו93

בן דוד פנחס

י־ח טבת ם״ד

בן דוד דוד

9325

בן דוד רחל

ז׳ כסלו ס״ה

בן דוד דוד

ר׳ בניסן התשם׳׳ה) 13באפריל (2005

הודעות

יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

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

תאריך
שם המנוח/ה

3517

ברבירו אברהם
דוד

פטירה

מרגריטה
מרים

שלמה דידי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בעפת

שם המבקש/ת

בית הדין הרבני האזורי באשדוד

 ..שם המבקש/ת

פטירה

הודעות

 994ו2.ו26.

ברבירו יעקב

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

3525

ברבירו שרה

 2.2003ו3.

ברבירו יעקב

מס׳

9411

כלפון מיכאל

 5.9.2003ו

אזולאי יעל

תיק

5916

לוגסי נהוראי
עמרם

5.8.2004

לוגסי אריק

תאריך
שם המנוח/ה

שמ המבקש/ת

פטירה

0339

אנטין מינה

31.12.2004

סטוליאר םוניה

7407

שוורץ אברהם

20.2.2005

שוורץ פלוריםה

8517

סופריר זוהרה

8.11.2001

חיון אושרה

9401

סבג אלים

12.2.2005

םבג שמעון

7214

םופריר מקני

18.12.2004

חיון אושרה

5497

פריש הרי

16.10.2004

פריש אסתר

2665

סבג יהוא

20.2.2005

עטיה ע ד ה

1776

אשכנזי שלמה

19.3.2002

אשכנזי רחל

2567

טיבי חיים

16.2.2005

8182

סופיר פורטוני

20.2.2005

טיבי יצחק

1477

טיטלרוד אידה

12.2.2005

גולדנברג ראיסה

עוזיאל מיכל

6315

פולישצ׳וק
בורים

26.5.1994

פולישצ־וק יבגניה

1150

טבול סימון

5318

בלהנס דוד

9.2.2005

בלהנס פנחס

8227

א ל ו ש סאמינה

21.1.2005

אלוש שלום

ילקוט הפרסומים  ,5599י׳׳ד באייר התשם״ה23.5.2005 ,

19.1.2000

טבול אלים

2775

מם׳
תיק
6403

תאריך
ש ם המנוח/ה
מרסיאנו

ש ם המבקש/ת

פטירה
999ו.5.ו2

בבית המשפט המחוזי בירושלים
מרציאנו לאה

אברהם
3958

שויחטמן חומה

 1.10.2004ו

ויזמן פולינה

0876

אמירוב יחיל

15.12.1999

אמירוב גנאדי

3682

לוי חיים

23.5.2003

לוי דורה

4588

פניקר שושנה

10.10.2002

אשטמקר רובי

3784

צ׳קול ווביו

6.11.2003

ציקלה דרגיה

א׳ בניסן התשס״ה) 10באפריל (2005
ניםימ אדרי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבגי האזורי באשקלון
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך

מס׳
תיק

שם המנוח/ה

פטירה

ש ם המבקש/ת

9420

עצפיר נעימה

.2.2005ו2

פישבוים שולמית

6919

אפריאט אפרת
טלומון

 7.3.2005ו

אפריאט אפרת ג׳ינט

5984

ארביב איטה

27.1.2005

ארביב אברהם

4020

יוםפיאן םולמאן

3.1.2005

יוםפיאן נהיד

0227

אביעד בנימין

5.9.2004

אביעד עמיחי

1585

פרישמן פוליה

7.7.2004

גון לודמילה

1536

פרישמן גיאורגי

2.2.2005

גון לודמילה

1922

רוידוביץ מינה

25.1.2003

דוידוביץ יעקב

6245

גינזבורג נחמה

8.12.2004

גינזבורג פרץ

6541

הרמבם שושנה

23.10.1996

עפר אורה

1183

הרמבם יוסף

17.2.2005

עפר אורה

י׳ בניסן התשם״ה) 19באפריל (2005
אברהם פרץ ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך

מם׳
תיק

שם המנוח/ה

3264

הוכמןיובל
יצחק

ש ם המבקש/ת

פטירה
 999ו9.4.

הוכמןחמדה

ח׳ בניסן התשס״ה) 17באפריל (2005
צבי מוראד ,המזכיר הראשי

2776

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
תיק אזרחי 930/04
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו,
ובענין פירוק חברת ש.ד .שחק טכנולוגיה בע״מ ,ח״פ
 -287704-4ו,5
והמבקשים :ינקילוביץ׳ יעקב ואחרים ,ע״י ב״כ ער׳ד מיכאל
פוםטרנק ,מרח׳ ה ל ל  ,5ירושלים ו ,9458טל׳  ,02-6222424פקס
.02-6222025
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.4.2004הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 30.6.2005בשעה .8.30
כל נושה א ו משתתף של החברה האמורה הרועה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה א ו להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,א ם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשים הודעה על רצונו זה.
א ת ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳יל לא יאוחר משעה  7.00ו
ביום .28.5.2005
לנושה א ו למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מיכאל פוםטרנק ,עו״ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בירושליפ
תיק אזרחי  046/04ו
בענין פקודת החברות ]נוסח הדש[ ,התשנדג983-ו,
ובענין פירוק חברת אינדקס הפקות ירושלים) 0989בעימ,
והמבקשת :נעמי מזרחי ,ע״י ב״כ עו״ד עמוס גבעון ,מרח׳
ה ל ל  ,10ירושלים .94581
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.10.2004הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק א ת החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  30.6.2005בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,א ם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,ל א ח י שימסור
למבקשת הורעה על רצונו זה.
א ת ההודעה יש למסור למבקשת ,א ו לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .24.6.2005
לנושה א ו למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עמום גבעון ,עו״ד
בא כוח המבקשת

ילקוט הפרסומים  ,5399י״ד באייר ה ת ש ס ״ ה 23.5.2005 ,

בבית המשפט המחוזי בירושלים

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 2004/05

תיק אזרחי  054/05ו

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש! ,התשמ״ג983-ו,

בענין פקודת החברות [נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

ובענין פירוק חברת ברק אלעד שירותי כח אדם סיעוד

ובענין פירוק חברת א.א .אקוריומי איכות בע״מ,

ואבטחה בע׳׳מ ,ח״פ ,51-298429-5
והמבקשת :רחל ביטון ,ע״י ב״כ עו״ד גבריאל פרידמן ,מרח׳
צמח ה ש ד ה  ,54/5מעלה אדומים.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.1.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 9.6.2005בשעה .8.30
כל נושה או משתתף ש ל החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,א ם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשת הודעה על רצונו זה.

והמבקשים :עובדי החברה :שרה עוז סיני ,דן פופר,
אלון סמברג ,עמיר שי שוויצר ,ע״י ב״כ עו״ד ד׳ םטריקובםקי
ו  /א ו ד׳ גל ו  /א ו ח׳ ברוך ו  /א ו י׳ פורת ו  /א ו א׳ פרידמן ו  /א ו ד׳
בר־און ו  /א ו ג׳ חרס ו  /א ו ה׳ רקח ו  /א ו כי לוי)זמיר( ו  /א ו מ׳
א ש ל ו/או ג׳ פיינשטיין ו  /א ו א׳ פופליה ו  /א ו א׳ שחם ו  /א ו א׳
עוקשי ,משד׳ רוטשילד  ,63תל אביב  ,65785טל׳ ,03-5252650
פקס ו.03-525265
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.1.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 30.6.2005בשעה .8.30

את ה ה ו ד ע ה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,א ם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשים ה ו ד ע ה על רצונו זה.

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

א ת ה ה ו ד ע ה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר מ ש ע ה  3.00ו
ביום .23.6.2005

באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון ,עד ה ש ע ה .12.00

גבראיל פרידמן ,עו׳׳ד
בא כוח המבקשת

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
הדם רקח ,ע ד ר
באת כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 2098/05
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו,
ובענין פירוק חברת ישי את שדי חברה לעבודות בניה
וחפירה בע״מ,
והמבקשים :אבינועם שפיגל ,דוד אילוז ורשימת עוברים
לפי רשימה המצורפת לבקשה ,רח׳ חיים תורן  ,7/8פסגת זאב
מזרח ,ירושלים.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.4.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 7.7.2005בשעה .10.00
כל נושה או משתתף ש ל החברה האמורה הרוצה לתמוך

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי  37/05ו ו
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת לזרום באור בע״מ ,ח״פ -307730-5ו,5
מרח׳ פרישמן  ,18ת״ד  ,3529תל אביב.
והמבקשים :עובדי החברה ,ע׳׳י ב״כ עו׳יד מ ש ה וקרט,
ממגדלי התאומים )מם׳  ,(2רח׳ ז׳בוטינסקי  ,35רמת גן  1ו,525
טל׳  ,03-6137488פקס .03-6133565
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.2.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל ,ובי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 6.7.2005בשעה .8.30

במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשים הודעה על רצונו זה.

באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר מ ש ע ה 14.00

א ת ה ה ו ד ע ה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר מ ש ע ה 8.30
ביום .29.6.2005

הבירור ,א ם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשים ה ו ד ע ה על רצונו זה.
א ת ה ה ו ד ע ה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
ביום .1.7.2005
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אבינועם שפיגל

דוד אילוז

המבקשים

ילקוט ה פ ר ס ו מ י ם  ,5399י״ד באייר ה ת ש ס ״ ה 23.5.2005 ,

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מ ש ה וקרם ,עו״ד
בא כוח המבקשים
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בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 1243/05

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשם״ג,1983-
ובענין פירוק חברת גי.גי .מדיה בע״מ,

תיק אזרחי 1245/05
בענק פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת המתנה ארוכה)ישראל( בע״מ,

והמבקש :שמעון ציסרון ,עיי ב״כ עו״ד שלמה חכים,

והמבקש :שמעון ציטרון ,עיי ב״כ ער• ד שלמה חכים,
ממשרד עו״ד אברמוביץ ,יוסף ,חכים מרח׳ יגאל אלון  ,65תל
אביב  ,67443טל׳  ,03-5628288פקס .05-5628155

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.3.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 14.6.2005בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.3.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 14.6.2005בשעה .8.30

כל נושה או משתתף ש ל החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה א ו להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,א ם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקש הודעה ע ל רצונו זה.

כל נושה א ו משתתף ש ל החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענק הבקשה א ו להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקש הודעה על רצונו זה.

א ת ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
 5.5.2005ו.

א ת ההודעה יש למסור למבקש ,א ו לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מ ש ע ה  12.00ביום
.15.5.2005

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

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

ממשרד עו״ד אברמוביץ ,יוסף ,חכים ,מרח׳ יגאל אלון  ,65תל
אביב  ,67443טלי  ,03-5628288פקס 55ו.03-5628

שלמה חכים ,עו״ד
בא כוח המבקש

שלמה חכימ ,עו״ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 1244/05

תיק אזרחי 1261/05

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו,

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

ובענין פירוק חברת אג׳נט אינטראקטיב) 999ו( בע״מ,

ובענין פירוק חברת קלניר בע״מ ,ח״פ ,51-086534-8

והמבקש :שמעון ציטרון ,ע״י ב״כ עו״ד שלמה חכים,
ממשרד עו״ד אברמוביץ ,יוסף ,חכים ,מרח׳ יגאל אלון  ,65תל
אביב  ,67443טל׳  ,03-5628288פקס .03- 5628155
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.3.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 14.6.2005בשעה .8.30
כל נושה או משתתף ש ל החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,א ם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקש הודעה על רצונו זה.
א ת ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מ ש ע ה  2.00ו ביום
.15.5.2005
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שלמה חבים ,עו׳׳ד
בא כוח המבקש
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והמבקשים APETREI \^\811£ :ואחרים ,ע״י ב״כ עו״ד
ליטל גל ,מרח׳ ההגנה 3ו ,רמת השרון ,טלפקס .03-5470532
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.3.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב ברין ביום
 4.6.2005ו בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה  2.00ו
ביום .4.6.2005
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליטל גל ,עו״ד
באת כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,5399י״ד באייר התשס״ה23.5.2005 ,

בבית המשפט המחוזי בתל־אכיב-יפו

בכית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 1266/05
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש! ,התשמיג,1983-

תיק אזרחי 1329/05
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

ובענין פירוק חברת דניב גני תעשיה סגולה) (1993בע״מ ,חיפ
85991-0ו-ו,5

ו ב ע י ן פירוק חברת טלעד לשכת שירות אודיוטקט בינלאומית
 1994בע״מ,

והמבקש :בנק המזרחי המאוחד בעימ ,ע־׳י ב״כ עו״ד
אלישע כהן ,רח׳ הדסה  ,78באר שבע ו .8422

והמבקשת ,TELE INFO PROVMER :עיי ב״כ עו״ד
שניאור ד יפה ו  /א ו יורם הכהן ו  /א ו אמנון פרוידמן ו/או ענת
ניסים מרח׳ רמבין  ,31תיר  ,7381ירושלים .91073

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.5.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 8.6.2005בשעה .8.50
כל נושה או משתתף ש ל החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה א ו להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,א ם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למנצקש הודעה על רצונו זה.
א ת ההודעה יש למסור למבקש ,א ו לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל ל א יאוחר מ ש ע ה  13.00ביום
.1.6.2005
לנושה א ו למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

אלישע בהן ,ע ד ר
בא כוח המבקש

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.3.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 23.6.2005בשעה .8.30
כל נושה א ו משתתף ש ל החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צ ו בענין הבקשה א ו להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשת הודעה על רצונו זה.
א ת ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל ל א יאוחר משעה 9.30
ביום .9.6.2005
לנושה א ו למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שניאוד ז׳ יפה ,עו״ד
בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיק אזרחי  6/05ו 3ו
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמיג985-ו,
ובענין פירוק חברת גודל ובניו) (1998עבודות עפר ופיתוח
בע״מ ,ח׳׳פ ,51-265604-6
והמבקש :אגף מם הכנסה ומיסוי מקרקעין  -פקיד שומה
פתח תקוה ,ע׳׳י ביב ער׳ד יעקב שאופר ,נציבות מס הכנסה,
היחידה לפירוק ,כינוס נכסים ופש״ר ,מדרך מנחם •בגין  ,55תל
אביב ,טל׳  ,03-5656280פקס ו,03-565645
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.3.2005ו הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 15.6.2005בשעה .8.30
כל נושה א ו משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,א ם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימםור
למבקש הודעה על רצונו זה.
א ת ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל ל א יאוחר מ ש ע ה  3.00ו ביום
.8.6.2005
לנושה א ו למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יעקב שאופד ,עו״ד
בא כוח המבקש
ילקוט הפרסומים  ,5599י׳׳ד באייר התשס׳׳ה25.5.2005 ,

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 1343/05
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמיג,1983-
ובענין פירוק מועדון המיתר בעימ ,ח״פ ,51-328089-1
והמבקשת :תמר קלו ,עיי ביכ עו׳׳ד א׳ צפדיה ,מרח׳ צ׳לנוב
 ,29תל אביב  ,66048טל׳  ,03-6393103פקס .03-6874702
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.3.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב'בדין ביום
 28.6.2005בשעה .8.30
כ ל נושה א ו משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה א ו להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,א ם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשת הודעה ע ל רצונו זה.
א ת ה ה ו ד ע ה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הגיל ל א יאוחר משעה  2.00ו
ביום .21.6.2005
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תנ1ורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
איתן צפדיה ,עו״ד
בא כוח המבקשת
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בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 361/05ו

תיק אזרחי  269/05ו

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

בעני! פקודת החברות!נוסח חדש[ ,התשבדג,1983-

ובענין פירוק חברת רב טעם סלטים ודגים) (1999בע״מ ,ח״פ

ובענין פירוק חברת תות רכיבי תוכנה בע׳׳מ,

,51-286020-6

והמבקש :יורי מלוב ,עיי ב־כ עו״ד ודים מלמד ,מרח׳
רוטשילד  ,53ראשון לציון ,טל׳  ,03-9501416פקס .03-9501412
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.3.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפגי בית המשפט היושב בדין ביום
 28.6.2005בשעה .8.30
בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקש הודעה ע ל רצונו זה.
א ת ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל ל א יאוחר מ ש ע ה  7.00ו ביום
.21.6.2005
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ודים מלמד ,ע ד ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  0.3.2005ו הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 6.6.2005ו בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקש הודעה ע ל רצונו זה.
א ת ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל ל א יאוחר מ ש ע ה  6.30ו ביום
.13.6.2005
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יוסף בן משה ,עו״ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרחי 1431/05

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש( ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת גני האצולה בע״מ,
והמבקשים :ג׳ורג׳ט )זוהרה( אוטמזגין ואחי ,ע״י ב״ב עו״ד
נתן רםקין ,מרח׳ ברקת  ,3נתניה  ,42476טל׳  940ו ,09-884פקס
.09-8337297
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.4.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 6.6.2005בשעה .8.30
בל נושה או משתתף ש ל החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,א ם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה  2.00ו
ביום .1.6.2005
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נתן רםקין ,עו״ד
בא כוח המבקשים
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והמבקש :פליקס טופליצקי ,ע״י ב״כ ער׳ד יוסף בן־משה,
מרח׳ הנביאים  ,2ת״ד  ,58חיפה.

תיק אזרחי  270/05ו
בענין פקודת החברות [נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענין פירוק חברת מאפיית אלעד בת ים בע״מ ,ח״פ
,51-302884-5
והמבקשות :יהודית חוםיד ומיכה קביטשווילי ,ע״י ב״ב
עו״ד איאן יפה ,ממרכז אלרום ,רח׳ אחוזה  ,96רעננה ,טל׳
 ,09 - 7486405פקס .09-7604295
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.3.2005ו הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 16.6.2005בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעגין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשות ה ו ד ע ה על רצונו זה.
א ת ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ״ל ל א יאוחר מ ש ע ה  2.00ו
ביום .2.6.2005
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
איאן יפה ,עו״ד
בא כוח המבקשות

ילקוט הפרסומים  ,5399י״ד באייר התשס״ה23.5.2005 ,

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 1312/05

בענין פקודת החברות [נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו,
ובענין פירוק
ו 56035-ו-ו,5

חברת A.R

שיווק

בגדול

בע״מ,

תיק אזרחי 269/05
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו,

ח״פ

ובענין פירוק חברת הפנינג הקריון בע״מ ,ח״פ ,51-260940-5
והמבקשים :שרה דוונואשוילי ואחי ,ע״י ב״ב ע ד ר א ה ו ד
דהאן ,רח׳ פלי״ם  ,6חיפה.

והמבקשים (1):עובדי החברה ,ע״י ב״ב ה ל ש כ ה המשפטית
ש ל האגף לאיגוד מקצועי עו״ד דורית טנא־פרצ׳יק ו  /א ו רוית
שחמון ו  /א ו דפנה דגי׳אן ו  /א ו רענן שקדי ואחי ,מרח׳ ארלוזורוב
 ,93ת ל אביב  ,62098טל׳ 472/6ו ,03-692פקס 4ו(2):03-69632
בונם הנכסים הרשמי ,מחוז תל אביב ,מרח׳ השלושה  ,2תל
אביב.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.3.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 5.6.2005ו בשעה .9.00

נמסרת ג ז ה הודעה ,כי ביום  6.3.2005ו הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 27.6.2005בשעה .8.30

כ ל נושה א ו משתתף ש ל החברה האמורה הרועה לתמוך
במתן צ ו בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי להופיע בשעת.
הבירור ,א ם פעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשים הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף ש ל החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה א ו להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,א ם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשים הודעה על רצונו זה.

א ת ה ה ו ד ע ה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 9.00
ביום .25.5.2005

א ת ההודעה י ש למסור למבקשים ,א ו לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל ל א יאוחר מ ש ע ה 12.00
ביום .20.6.2005

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אהוד דהאן ,עו״ד
בא כוח המבקשים

לנושה א ו למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק,
רענן שקדי ,עו״ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בנערת
תיק אזרחי  88/05ו
בענין פקודת החברות)נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בחיפה

ובעני! פירוק חברת א.א .בש בע״מ,
תיק אזרחי 223/05

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו,
ובענין פירוק חברת אחים זמר בע״מ,
והמבקש :אכרם ברואן ,ע״י ב״ב עו״ד עבדאללה ואבד,
מרח׳ ראשי  ,66/100גדיידה מדר .25110
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.2.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 6.6.2005ו בשעה .9.00
כל נושה א ו משתתף ש ל החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה א ו להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,א ם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקש הודעה ע ל רצונו זה.
א ת ההודעה יש למסור למבקש ,א ו לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הג״ל ל א יאוחר מ ש ע ה  12.00ביום
.9.6.2005
לנושה א ו למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

והמבקשת :אהובה גוטר ואחי ,ע״י ב״ב עו״ד חיים בשארי,
מרח׳ בגין  ,7רמת גן .52521
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.3.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 9.6.2005בשעה .9.30
כ ל נושה א ו משתתף ש ל החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה א ו להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,א ם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשית הודעה על רצונו זה.
א ת ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר מ ש ע ה  6.00ו
ביום .1.6.2005
לנושה א ו למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חיים בשארי ,עו״ד
בא כוח המבקשת

עבדאללה ואבד ,עו״ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,5399י״ד באייר התשם״ה23.5.2005 ,
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי 6053/05

תיק אזרחי  45/05ו 6

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

ובענין פירוק חברת עיצוב ארז א.ל .בעימ ,ח״פ ,51 -269507-3

ובענין פירוק מפעלי המחדש באר שבע בע׳׳מ,

והמבקשים :אליהו זלמן ובניו תעשיית צינורות בע״מ ,ע״י
ב״כ עו״ד גיורא רובננקו ,מרח׳ דיזגגוף  ,205תל אביב  ,63115טל׳
 ,03-5276015פקס .03-5276016
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.2.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל,
ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 15.6.2005בשעה .9.40
כל נושה או משתתף ש ל החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשים הודעה על רצונו זה.
א ת ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה  3.00ו
ביום .7.6.2005
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גיורא רובננקו ,עו־ר
בא כוח המבקשים

והמבקשים :מיכאל סוסנר וניסים כהן ,עיי ב״ב עו׳׳ד מנחם
חכמון ו/או דני אליגון ו  /א ו צ׳ בן ליאור ו/או לימור ע מ י ת -
פנקר ו  /א ו מור בר־אור ו  /א ו דובי לבנה ו  /א ו רחל אסל ו  /א ו
כרמית אהרון-אמונה ,מרח׳ אברהם אבינו  ,24/7באר שבע
 ,84558טל׳ 1ו ,08-6420פקט  ,08-6492902דואר אלקטרוני
- law.co.ilמ@1זיו.118-13
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.3.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 13.7.2005בשעה .9.15
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,א ם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשים הודעה על רצונו זה.
א ת ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הניל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון עד ה ש ע ה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
כרמית א ה ר ו ן  -א מ ו נ ה  ,עו״ד
באת כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי 6144/05
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו,
ובענין פירוק חברת נ.נ .בורגיל בע״מ,
והמבקש :סליפק יעקב ,ע״י ב״ב עו״ד מנחם חכמון ו  /א ו דני
אליגון ו/או צ׳ בן ליאור ו  /א ו לימור עמית-פנקר ו/או מור בר־
אור ו/או דובי לבנה ו  /א ו רחל אסל ו  /א ו כרמית אהרון-אמונה,
מרח׳ אברהם אבינו  ,24/7באר שבע  ,84558טל׳ ו ,08-649201
פקס  ,08-6492902דואר אלקטרוני .ha-law@ha-law.co.il
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.3.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 13.7.2005בשעה .9.15
כל נושה או משתתף ש ל החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,א ם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקש הודעה על רצונו זה.
א ת ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון עד ה ש ע ה  2.00ו.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
כרמית אהרון-אמונה ,עויר
באת כוח המבקש
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
וולפםון משקאות) (1997בע״מ
)ח־פ (51-243382-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל
החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,3.7,2005בשעה  ,10.00בשד׳
הרצל  ,1בית יוניטרייד ,משרד  ,708אשדוד ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
נתן הדפז ,רו״ח ,מפרק

מעדני שלוה ודני מזון מובן בע״מ
)ח״פ (51-122257-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל
ילקוט הפרסומים  ,5399י״ד באייר התשס״ה23.5.2005 ,

החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,3.7.2005בשעה  ,10.00בשד׳
הרצל  ,1בית יוניטרייד ,משרד  ,708אשדוד ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
נתן הדפז ,רר׳ח ,מפרק

תתכנס ביום  ,3.7.2005בשעה 0.00ו ,ברחי יפו  ,97/823ירושלים,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיעד התנהל הפירוק
ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיעד לנהוג בפנקסים
ובניירות ש ל החבויה.
מיכאל אוםטווינד ,מפרק

קונדיטוריה דליה בע״מ

י.צ.א.ש.א .יבוא ושיווק גע״מ

)ח״פ 3815-6י-3ן(5

)ח״פ (51-308939-1

)בפירוק מרעון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות (נוסח חדש( ,התשמ״ג— ,1983כי אסיפה סופית
של החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,3.7.2005בשעה  0.00ו ,בשד׳
הרצל ו ,בית יוניטרייד ,משרד  ,708אשדוד ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,3.7.2005בשעה  ,10.00ברחי שפרינצק  ,7חולון,
לשם הגשת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות ש ל החברה.
צבי מן ,מפרק

נתן הרפז ,רו״ח ,מפרק

נשק הגליל א .שושני בע״מ
בי .טי .הייטם בע״מ

)ח״פ (51-233521-7

)ח״פ 4-0ו-2906ו(5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
)נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,3.7.2005בשעה  ,10.00ברח׳ עצמון  ,2אלפי מנשה,
ל ש ם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות ש ל החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות [נוסח חדש( ,התשמ״ג983-ו ,בי אסיפה סופית
של החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,3.7.2005בשעה  ,10.00ברח•
הנדיב  ,3מטולה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר שושני ,מפרק

רן כץ ,מפרק

מייפילד בע״מ

ניקו-לי בע״מ

)ח״פ (51-263263-9

)ח״פ (51-145632 - 9

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה ם1פית

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת
החברות

בזה

הודעה

]נוסח חדש[,

בהתאם

לסעיף

התשמ״ג983-ו ,כי

338
אסיפה

לפקודת
סופית

של החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,3.7.2005בשעה  ,10.00ברח׳
דיםקין  ,3ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות [נוסח חדש( ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של
החברה הנ״ל תתכנס ביום  17ביוני  ,2005בשעה  ,10.00ברח׳
חיל נשים  ,6ירושלים ,ל ש ם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רחל לוזן ,מפרקת

ציון בםפי ,מפרק

ד״ר מירון יורם
)ח׳יפ (51-332133-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג985-ו ,כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
ילקוט הפרסומים  ,5399יי׳ד באייר התשם׳׳ה23.5.2005 ,

ישארט קדום אמנות ישראל בע־׳מ
)ח״פ (51 -071192-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הג״ל תתכנס ביום  ,17.7.2005בשעה  ,16.00במשרדי עו״ד

2783

יוסף לוי ,ברח׳ פרישמן וו ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אילנה ברט ,מפרקת

בית חלומותי בקיבוץ בע״מ
)ח״פ (51-161577-5

תתכנס ביום  ,30.6.2005או  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,לפי
המאוחר ,בשעה  2.00ו ,במשרדי עו״ד יורם אסלמן ,ברח׳ א ח ד
ה ע ם  ,9תל אביב ,לשם הגשת רוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לרינה רוזביץ ,עו״ד ,באת כוח החברה

חברת דוברט סילוורמן בע״מ

)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית

)ח״פ (51-123828-9

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,17.7.2005בשעה  ,14.00במשרדי עו״ד
יוסף לוי ,ברח׳ פרישמן  ,11תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

)בפירוק מרצון(

יעל בונה ,מפרקת

שגיא יבוא ויצוא בע״מ
)ח״פ (51-098034-5

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1985-כי אסיפה סופית של
החברה הנ׳יל תתכנס ביום  ,22.6.2005בשעה  ,10.00במשרדי
עו״ד קרצמר ,כהן ,םגלוב ושות׳ ,ברחי ז׳בוטינםקי  ,35רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה
דוד קרצמד ,עו״ד ,בא כוח החברה

סי-ב׳מול מחקרים ימיים בע״מ
)ח״פ (51-236118-9

)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה ס1פית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,3.7.2005בשעה  2.00ו ,במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
ברח׳ ז׳בוטינםקי  ,11חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עזריאל גטניו ,מפרק

כל בי סין בע״מ

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסה חרש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,19.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת עו״ד דניאל מירקין,
ת״ז  ,008708299מרח׳ מנחם בגין  ,23תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ״ל.
נושה או א ד ם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

)ח״פ -224568-9ו(5
)בפירוק מרצון(

דניאל מירקין ,עו״ד ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
חנ״ל תתכנס ביום  ,18.7.2005בשעה  ,13.00במשרדי החברה,
ברחי בן גוריון  ,11נתיבות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פלפון סופר ,מפרק

טכנולוגיית יהלומים מתקדמת)אי.ד.טי (.בע״מ
)ח״פ (51-243669-2
)בפירוק מרצון(

אופירה גורדון ,עורכי דין
)ח״פ -272758-7ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמיג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הג״ל תתכנס ביום  ,3.7.2005בשעה  ,14.00במשרדי המפרקת,
ברח׳ בצלאל  ,31רמת גן  ,52521לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה געשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל
החברה.

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

שלומית ארליך ,עו״ד ,מפרקת
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ילקוט הפרסומים  ,5399י״ד באייר התשס״ה23.5.2005 ,

ח .קוסטינר יועצים בע״מ

פדי גל)גלשנים( בע״מ

)רדפ (51-176099-3

)דויפ (51-113580-3

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמיג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום ראשון ,21.8.2005 ,בשעה  ,17.00במשרדו ש ל עו״ד
מ ש ה נעמן ,ברח׳ קליבנוב 27א ,חיפה ,ל ש ם הגשת דוח.סופי
ש ל המפרק ,המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת ההברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום די ,23.5.2005 ,א ו  30ימים מיום פרסום
הודעה זו לפי המאוחר מביניהם בשעה  6.00ו ,במשרד המפרק,
ברח׳ הרצל  9ו ,חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

משה נעמן ,עו״ד ,מפרק

מאיר מוהבן ,רויח ,מפרק

מיגדורן עברי ובניו בע״מ
)ודפ (51-194387-0

ר.ר.ח .בע׳״מ
)ודפ  24089-7ו(51-

)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה ם1פית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג 983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,14.7.2005בשעה  ,17.00במשרדי החברה,
ברח׳ ויצמן  7ו ,קרית עקרון ,ל ש ם הגשת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה געשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יחיאל צברי ,מפרק

טריגו-מטריה בע״מ
)ח״פ (51-309939-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ׳׳ל תתכנס ביום  ,3.7.2005בשעה  ,12.00ברח׳ ז׳בוטינסקי ,33
רמת גן ,בחברת יגאל שפירא-עורכי דין ,ל ש ם הגשת דוח סופי
ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יגאל שפירא ,ע ד ד  ,מפרק

דק-מים בע״מ
)ח״פ (51-237561-9

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג— 983ו ,כי אסיפה סופית ש ל החברה
ועי ל תתכנס ביום ב׳  ,23.5.2005א ו  30ימים מיום פרסום
הודעה זו לפי המאוחר מביניהם בשעה 6.00ו ,במשרד המפרק,
ברח׳ הרצל  ,19בחדרה ,ל ש ם הגשת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר מוהבן ,רו״ח ,מפרק

א.ר מעגלים מודפסים אורנית) (1996בע״מ
I.R PRINTED CIRCUIT BOARDS
O R A N I T (1996) LTD
(

H
)2-5I-2255ח׳־פ
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,15.7.2005בשעה  ,16.00במשרדי המפרק,
בדרך א ב א ה ל ל 4ו ,רמת גן)בית עוז( ,ל ש ם הגשת דוח סופי
ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ו מ ה נ ע ש ה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
מנחמ טולצ־עסקי ,עויד ,מפרק

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

אלדו מסגרות) (1982בע״מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית ש ל  ,ה ח ב ר ה
הנ׳׳ל תתכנס ביום  ,1.7.2005בשעה  ,10.00ברח׳ סוקולוב ,67
רמת השרון ,א צ ל רו״ח שלמה פלדמן ,ל ש ם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
משה מלר ,מפרק

)ח״פ -094439-0ו(5

ילקוט הפרסומים  ,5399י״ד באייר התשס״ה23.5.2005 ,

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף <321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ*ג ,1985-כי באסיפה כללית ש ל א מן ה מ נ ץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,27.4.2005נתקבלה
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החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת אליהו נהוראי,
ת״ז  ,003730504מרח׳ יטקובסקי  ,27פתח תקוה ,ואת
שם טוב דואגיט ,ת׳׳ז  ,08950453מרח׳ דב פרידמן  ,32רמת גן,
למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הגיל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקים הנ״ל.
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אליהו נהוראי

שס טוב דואניס

מפרקים

חברת עו״ד-ריבק את דמרי ארביב ,משרד
עו״ד ונוטריון
)ח״פ (51-314270-3

בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיעד לנהוג בפנקסים ובניירות
ש ל החברה.
גילה בכר אברמוביץ ,מפרקת

חברת אבולפיה  -יושפה השקעות ובניה) 993ו(בע״מ
)ח״פ (51-188109-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  358לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,5.7.2005או  30יום לאחר פרסום הודעה זו לפי
המאוחר מביניהם ,בשעה 3.00ו ,במשרדו ש ל מפרק החברה
ויקטור אבולפיה ,ברח׳ קלישר  ,30תל אביב ,ל ש ם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

)בפירוק מרצון(

ויקטור אבולפיה ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש( ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,1,7.2005בשעה  ,10.00במשרד החברה ,ברחי חן ,8
ערד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיעד התנהל
הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
יואל ריבק ,עו״ד

לילך דמרי אדביב,עו״ד

מפרקים

חברת אבולפיה אחזקות) 993ו( בע״מ
)ודפ (51 -189710-0
)בפירוק מרצון(

סטרימיקם בע׳׳מ
)ח״פ  7769-1ו(51 ~3
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש( ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה
הג״ל תתכנס ביום  ,20.7.2005בשעה  ,9.30במשרדו של בא כוח
החברה עו״ד בלנקלדר דניאל ,בדרך מנחם בגין  ,52מגדל םונול,
תל אביב ,ל ש ם הגשת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה ביצר
התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל בלנקלדר ,עו״ד ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,5.7.2005או  30יום לאחר פרסום הודעה זו
לפי המאוחר מביניהם ,בשעה  ,14.00במשרדו של מפרק החברה
ויקטור אבולפיה ,ברח׳ קלישר  ,30תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ויקטור אבולפיח ,מפרק

ג׳נט קופידייטינג בע״מ
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג 983-ו ,כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,30.6.2005בשעה  ,12.00במשרדה של מפרקת
החברה ,ז׳נט זיכל ,ברח׳ נחמני  ,24תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסטור פאואר אלקטרוניקה בע״מ

ג׳נט זיכל ,מפרקת

)ח״פ (51-250996-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש( ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,15.7,2005בשעה  ,10.00במשרדו של עו״ד
בכר אברמוביץ ,ברחי הירקון  ,78תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיעד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה
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ענבל פתרונות תובנה בקו החזית
)ח״פ (51-253289-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
ילקוט הפרסומים  ,5399י״ד באייר התשס״ה23.5.2005 ,

הנ׳׳ל תתכנס ביום  ,1.7.2005ב ש ע ה  ,20.30במשרדה ברח׳
ירושלים  ,38בת ים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ו מ ה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.
וםרמן עדה ,מפרקת

הניל תתכנס ביום  ,15,7.2005בשעה  ,08.30במשרד המפרק,
עויד חיים שפרן ,ברח׳ בלוף  ,41תל אביב ,ל ש ם הגשת דוח
סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
ש ל החברה.
חיים שפרן ,עויד ,מפרק

אלון את תמר בע״מ
)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חרש[ ,התשמ׳ג~ ,1983כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  5.7.2005ו ,בשעה  ,8.30במשרד המפרק,
ברח׳ יהודה ה נ ש י א  ,31תל אביב ,ל ש ם הגשת דוח סופי ש ל
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל
החברה.
/

נפתלי פינק ,מפרק

חברת יעל רונן בע״מ
)ח״פ (51-151363-2

מסלול חברה לשירותים משרדיים) (1991בע׳׳מ
)ח״פ (51-153723-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמיג983-ו ,כי אסיפה סופית ש ל החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,15.7.2005בשעה  ,08.30במשרד המפרק,
עו״ד חיים שפרן ,ברח׳ בלוך  ,41תל אביב ,ל ש ם הגשת דוח
סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
ש ל החברה.
חייט שפרן ,עו׳יד ,מפרק

שלמ-שרותימ למיתקני חשמל בע״מ

)בפירוק מרצון(

)ח׳׳פ (51-074411-3

הודעה על כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמיג985-ז ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,10.7.2005בשעה  ,10.00במשרדו של מפרק
החברה ,עו״ד א י ל דוידי ,בדרך מנחם בגין  ,48תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי ש ל המפרק ,ה מ ר א ה כיצד התנהל הפירוק
ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה ם1פית

איל דוידי ,עו׳׳ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1985-כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,20.7.2005בשעה  ,16.00במשרדי עו׳׳ד אריה רואש,
ברח׳ ז׳בוטינסקי  ,14בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריה רואש ,עו״ד ,מפרק

אבנד-הורביץ ,חברה לעבודות חשמל בע״מ

חברת בני יואב בע״מ

)ח״פ  -054004-0ו(5

)ח״פ  1010-6ו(51-3

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמיג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,7.7.2005בשעה  ,9.00במשרדה ברח׳ סלור ,5
פתח תקוה ,ל ש ם הגשת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,26.6.2005בשעה  6.30ו ,במשרדי החברה ,ברח׳
החורש  ,12כפר שמריהו ,ל ש ם הגשת דוה סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

שרגא אבנר ,מפרק

יואב לוכסמבורג ,מפרק

ה.ה .יעוץ מינהלי כלכלי ופיננסי) (1995בע״מ

חברת סינטון בעי׳ מ

)ח׳׳פ -214803-2ו(5

)ח״פ (51-307800- 6

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה ס1פית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
ילקוט הפרסומים  ,5399י י ד באייר ה ת ש ס י ה 23.5.2005 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
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הנ״ל תתכנס ביום  ,26.6.2005בשעה  6.00ו ,במשרדי החברה,
ברח׳ המרד  ,27תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ברח• הפרחים  ,6טבריה ,ל ש ם הגשת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,ובדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי נווה ,רו״ח ,מפרק

איילת כהן ,ער׳ד ,מפרקת

ת.ד.ג.א ניהול בע״מ

חברת י .פקר אחזקות) (2001בע״מ

')ח״פ (51-3100059-4

)ח״פ (51-307545-7

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום 2.7.2005ו ,בשעה 4.00ו ,במשרדי החברה,
ברחי ויצמן  ,51תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יודס זיו ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  0.7.2005ו ,בשעה  2.00ו ,במשרדו ש ל המפרק,
ברח׳ אורי 0ו ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף פקר ,מפרק

גופר גילמן בי.אר .שירותי ניהול וייעוץ בע״מ

פי.ויי אסוסיאטס בע״מ

)ח״פ ו-235486-ו(5

)ח״פ -304154-1ו(5
)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצו!(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הניל תתכנס ביום  ,12.7.2005בשעה  ,14.00במשרדי החברה,
ברח׳ ויצמן  ,51תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,4.7.2005בשעה  ,10.00בדרך מנחם בגין ,74
תל אביב ,לשם •הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה געשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פיני דרור ,מפרק

מריו גילמן ,מפרק

דזוננס ניהול פיננסי בע׳־מ)(2001
)ח״פ (51-3100057-8

אינטד-אייר קוי אויר ושרותי תעופה בע״מ
)ח״פ -094576-9ו(5

)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,12.7.2005בשעה  ,14.00במשרדי החברה,
ברח׳ ויצמן  ,51תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פיני דרור ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,4.7.2005בשעה  ,12.00במשרד עו״ד
מ .פיתן ושות׳ ,בדרך אבא הלל סילבר  ,16רמת גן ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה ביצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה
בנכסי החברה ,ובדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
ש ל החברה.
יעקב סרוב ,עו״ד ,מפרק

חברת אי.אי.אס בע״מ
)חברת  .I.A.Sבע׳׳מ(

אריאל מוטורס בע״מ

)ח*פ (51-206314-0

)ח״פ -203754-0ו(5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה הג״ל
תתכנס ביום  ,4.8.2005בשעה  ,14.00במשרד עו״ד איילת כהן,
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
ילקוט הפרסומים  ,5399י״ד באייר ה ת ש ס ״ ה 23.5.2005 ,

הנ׳׳ל תתכנס ביום  ,11.7.2005בשעה  ,12.00במשרד עו״ד
מ .פירון ושות׳ ,בדרך אבא ה ל ל סילבר  ,16רמת גן ,לשם הגשת
דוח סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,11.7.2005בשעה  ,12.00במשרד
עו״ד מ .פירון ושות׳ ,בדרך אבא הלל םילבר  ,10רמת גן ,ל ש ם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות ש ל החברה.

יעקב סרוב ,עו׳׳ד ,מפרק
יעקב םרוב ,עו״ד ,מפרק

ארקוטרוניקס) (1991בע״מ
)ח״פ (51-157327-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית ש ל
החברה הנ״ל תתכנס ביום .7.2005וו ,בשעה 2.00ו ,במשרד
עו׳יד מ .פ י ת ן ושות׳ ,בדרך אבא הלל סילבר 6ו ,רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות ש ל החברה.
יעקב סרוב ,ע ר ד  ,מפרק

א .משב אויר בע״מ
)ודפ (51-149550-9

חברת אפיק מזוג סחר ושירותים בע״מ
)ח״פ (51-326752 - 6
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש( ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית ש ל החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,28.6.2005בשעה  ,10.10במשרד המפרק ברח׳
צה״ל  ,3אשקלון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אביחצירא מיכאל ,עו״ד ,מפרק

חלקה  ,3תב״ע  ,398גוש  6108בע״מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-0203797-

הודעה על כינוס אסיפה סופית

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של
החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,11.7.2005בשעה  ,12.00במשרד
עו׳׳ד מ .פירון ושות׳ ,בדרך אבא ה ל ל סילבר  ,16רמת גן ,לשם
הגשת רוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

יעקב םרוב ,עו״ד ,מפרק

ארקו בקרה אלקטרונית) (1994בע״מ
)ח״פ  -200020- 9ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות [נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של
החברה הנ״ל תתכנס ביום .7.2005וו ,בשעה 2.00ו ,במשרד
עו״ד מ .פירון ושות׳ ,בדרך אבא ה ל ל סילבר  6ו ,רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יעקב םרוב ,עו״ד ,מפרק

חלות חברה לניהול ומימון תעשיות בע״מ
)ח״פ (51-058202-6

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
)נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,בי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום 0.7.2005ו ,בשעה 0.00ו ,במשרד החברה,
ברח׳ ביאליק  04ו ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרה הייליגגר ,מפרקת

חב׳ דנטל קום בע״מ
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
)נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  2.4.2005ו נתקבלה
החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת יורם אםלמן,
מרח׳ אחד ה ע ם  ,9תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ״ל.
גושה או א ד ם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יורם אסלמן ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג983-ו ,כי אסיפה סופית של
5399ילקוט הפרסומים

 ,י״ד באייר התשם״הS23.5.200 ,
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לגדרו החזקות בע״מ
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמיג 983-ו ,כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
ש ל החברה הנ׳׳ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,19.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת עופר עזוז,

ש ל א מן המנין של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום
 7.4.2005ו ,נתקבלה החלטה ,לאחר שכל החברים הרשאים
להשתתף ולהצביע באותה ישיבה הסכימו לכינוס האסיפה,
על אף שקיבלו הודעה קצרה מ־  21יום לפני מועד כינוסה,
לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת אברהם אדמוב,
ת״ז  ,008431439מרח׳ ההדרים  ,78שדה ורבורג ,למפרק
החברה.
אברהם אדמוב ,מפרק

מרח׳ הירדן  ,4הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הניל.

נ •פארם יועצים בע״מ
)ח־פ (51-309204- 9
)בפירוק מרצון(

נושה או א ד ם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -ל א ייענה.
עופר עזוז ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמי׳ג983-ו ,כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  0.4.2005ו ,נתקבלה

אילגט בע׳׳מ

החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת עו״ד גיל רון,

)ח״פ -225463-2ו(5

ת״ז  ,059744698מרח׳ ויצמן  ,32תל אביב  ,62091למפרק
החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
ש ל החברה הג״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,2.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת אילנית פסח,
תיז  ,023989239מרח׳ אושיסקין  ,38תל אביב ,למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה או א ד ם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
גיל דון ,עו״ד ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיוט פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ״ל.

גורי-אודם בע־׳מ
)ח״פ (51-218005-0

גושה או אדם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו באמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על אסיפת נושים

אילנית פסח ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הגיל
תתכנס ביום  ,26.6.2005בשעה  ,17.00במשרדי החברה ,מחסני

חזאם אחזקות בע׳׳מ

הסוכנות ,צריפין  ,75105כדי לדון בפירוק מרצון של החברה.

)ח״פ -282805-4ו(5

אריה גורי ,מנכ״ל

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

וויט מון בע״מ

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

)ח״פ (51-226091-0

של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום .5.2005ו ,ולאחר שכל
בעלי המניות ויתרו בדין על קבלת הודעה מוקךמת בדבר כינוס
האסיפה ,נתקבלה החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את
גדעון חזאמ ,למפרק החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ־ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

גדעון חזאם ,מפרק

של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,25.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת ניסים יוסף,
ת״ז  037290715מרח• דוב הוז  ,8בת ים ,למפרק החברה.

ידידי ליאור בע״מ

בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הג״ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

)ח״פ (51-210615-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת

בזה

הודעה

בהתאם

לסעיף )321א(

לפקודת

החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ־ג ,1983-כי באסיפה כללית
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ילקוט הפרסומים ,399S

נושה או א ד ם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יוסף ניסים ,מפרק

,

י״ד באייר התשס״ה23.5.2005

שירמן אפקט בע״מ

אקוופולקו בע״מ

)חיפ (51-331665-3

)ח״פ (51-145231-0
)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

דוודעו! בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
לסעיף )321א( לפקודת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  («321לפקודת החברות

החברות ]נוסח חדש| ,התשמיג983-ו ,כי באסיפה כללית

]נוסח חדש[ ,התשמ*ג985-ו ,כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

ניתנת

בזה

הודעה

בהתאם

ש ל א מן ה מ נ ץ ש ל החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום

של החברה הניל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,29.4.2005נתקבלה

מרצון

החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת ע ו ׳ ד זאב דקל,

 9.4.2005ו,

נתקבלה

החלטה

לפרק

את

החברה

ולמנות א ת ר ד ח ישראל חיים ,תיז  ,008803454ממשרד יוסף
זלצמן ושות׳ ,עורכי דין ,מרח׳ החילזון  ,6רמת גן ,52522
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

מרדד סמילנסקי  ,12נתניה ,למפרק החברה.
כל גושה שיש לו תביעות נגד החברה הגיל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה או א ד ם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הגיל  -ל א ייענה.

נושה או א ד ם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -ל א ייענה.
ישראל חיים ,רויח ,מפרק

טופלי סוכנויות בע״מ

זאב דקל ,עויד ,מפרק

קרן ע״ש בנימין ביאליק למחקר ולמלגות בשביל
חוקרים ותלמידים בשדה בוקר
)בפירוק מרצון(

)ודפ 2993-1ד-1ו(5

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשנדג983-ו ,כי באסיפה כללית ש ל א מן ה מ נ ץ
ש ל החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  5.2.2005ו ,נתקבלה
החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת ויקטור טופף,
ת״ז 3ו ,0643408ממשרד עו״ד נשיץ ברנדס ושות׳ ,מרח׳ תובל ,5
תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ׳׳ל.
נושה א ו א ד ם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ויקטור טופף ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)52א( לפקודת החברות
!נוסח חדש[ ,התשמיג983-ו ,כי באסיפה כללית ש ל א מן ה מ נ ץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,22.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את עויד חיים שפרן,
מרח׳ בלוך ו ,4ת ל אביב ,למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ־ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ׳׳ל.
נושה או א ד ם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -ל א ייענה.
חיים שפרן ,עויד ,מפרק

אלון את תמר בע׳׳מ
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

שממית בע״מ

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות

)ודפ  - 5ו (51-28221

]נוסח חדש[ ,התשמיג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן ה מ נ ץ

)בפירוק מרצון(

של החברה הניל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,103.2005נתקבלה

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת נפתלי פינק,

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן ה מ נ ץ
ש ל החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,28.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת אמון תבור,
מרח׳ המייסדים  ,53מזור ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

מרח׳ יהודה הנשיא ו ,3תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הניל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה או א ד ם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  ,-לא ייענה.
נפתלי פינק ,מפרק

נושה או א ד ם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ׳׳ל  -לא ייענה.
אמון תבור ,מפרק
ילקוט הפרסומים  ,5399י־ד באייר התשס״ה23.5.2005 ,
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סולן הפקות ואומנים בע״מ

ישראל אגד אוברםיס טכנולוגיות)םי.ה.או (.בע״מ

)ח״פ (51 -050294-1

)דו״פ (51-161273-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,16.3.2005לאחר
ויתור של כל החברים הרשאים להשתתף ולהצביע על הודעה
של  21יום מראש ,נתקבלה החלטה לפרק א ת החברה מרצון
ולמנות א ת מיכאל פלד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

וזורעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו (1032לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-בי באסיפה כללית ש ל א מן המנין ש ל
החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  3.4.2005ו ,נתקבלה החלטה
לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת עו״ד מיכאל אוםסווינד,
ת׳׳ז  ,017367343מרח׳ יפו  ,97/823ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -ל א ייענה.

מיכאל פלד ,מפרק

נוה ניהול בניה ורטהיימד הלל בע״מ
)ח׳׳פ 72100-3ו-ו(5

מיכאל אוםטווינד ,עו״ד ,מפרק

אניגמה פתרונות הדרכה וניהול בע״מ
)ח״פ (51-217266- 9

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג~ ,1983כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,10.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת הלל ורטהיימר,
ת״ז  ,4265954מרח׳ קצגלבוגן  ,66ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הורעה זו למען המפרק הנ׳׳ל.
גושה או אדם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
הלל ורטהיימר ,מפרק

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,2.5.2005נתקבלה
החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת צבי גינוסר,
ת׳׳ז  ,000036533מרח׳ יערה  ,19ראש העין ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הג״ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה או א ד ם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -ל א ייענה.
צבי גינוםר ,מפרק

יו.אר.אל .החזקות בע״מ
האריכהנא בע״מ

)ח״פ -259530-7ו(5
)בפירוק מרצון(

)ח״פ -290599-3ו(5

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳יג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
ש ל החברה הנ׳יל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,11.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת אריה כהנא,
ת״ז ו ,06903889מרח׳ ג׳ילבר 8ו ,נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו באמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

ניתנת

בזה

הודעה

בהתאם לסעיף )321א( לפקודת

החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית ש ל א
מן המנין ש ל החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום ,28.4.2005
נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת אלון כהן,
ת״ז  ,057980336מרח׳ היקינטון  ,6ראשון לציון ,למפרק החברה.
בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו  2ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -ל א ייענה.
אלון כהן ,מפרק

אריה כהנא ,מפרק

2792

ילקוט הפרסומים  ,5399י״ד באייר התשס״ה23.5.2005 ,

אובג׳קט דוד בע׳׳מ

קופדפיש שחם ייעוץ וניהול בע׳־מ

)ח״פ (51-315820-4

)ח״פ (51-190809-7

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הורעדו על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

]נוסח חדש( ,התשמ״ג ,1985-בי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

ש ל החברה הנ׳׳ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,28.4.2005נתקבלה

ש ל החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,28.3,2005נתקבלה

החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת איתי אלטשולר,

החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את מ ש ה עובדיה,

ת״ז  ,058034059ממצפה אבירים  ,25183למפרק החברה.

ת״ז  ,29420924מרח׳ פינסקר  ,30פתח תקוה ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ״ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו  2ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

נושה א ו א ד ם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ׳׳ל  -לא ייענה.

גושה או א ד ם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו באמור בתוך
המועד הנ״ל  -ל א ייענה.
מ ש ה עובדיה ,מפרק

איתי אלטשולר ,מפרק

דב ותמר לפיד בע״מ

ומט בירד בע״מ

)ודפ (51-289465-0

)ח״פ (51 -315502-8

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג~983ו ,כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

]נוסח חדש( ,התשנדג983-ו ,כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

ש ל החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,2.5.2005נתקבלה

של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,30.3.2005נתקבלה

החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת אילן ליאור,

החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת מוטי הוד,

ת״ז  ,058722521מרח׳ מנחם בגין  ,11רמת גן  ,52681למפרק

ת״ז  ,050641810מרח׳ הםיגלית  ,4נתניה ,למפרק החברה.

החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה או א ד ם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -ל א ייענה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו  2ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה או א ד ם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -ל א ייענה.
מוטי הוד ,מפרק

אילן ליאור ,ע ד ד  ,מפרק

אלדאר חינוך בע״מ

גמא אפסילון תקשורת ותשתיות בע״מ

)ח״פ 44-9ו-323ו(5

)ודפ (51 -251941 - 4

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ז)32א( לפקודת החברות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין

]נוסח חדש[ ,התשנרג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  7.4.2005ו ,נתקבלה

ש ל החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  8.4.2005ו ,נתקבלה

החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת ע ד ד אשרף חסן,

החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת סעדיה ז׳אן-קלוד,

מרח׳ אםפהאני  ,4ירושלים ,למפרק החברה.

ת״ז  ,062104773מרח׳ סן מרטין 6ו ,3/ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ז 2ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה או א ד ם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ׳׳ל  -ל א ייענה.
אשרף מ .חסן ,ע ד ד  ,מפרק

סעדיה ז׳אן-קלוד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5399י״ד באייר התשם׳׳ה23.5.2005 ,
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פרמקו מוצרים בע״מ

ימבה נכסים בע״מ
)ח״פ (51-246167-4

)ח״פ -151981-1ו(5
)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה

הודעה

בהתאם

לסעיף

ו)52א(

לפקודה

החברות)נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א
מן המנין ש ל החברה הנ״ל ,ש נ ו ע ד ה ונתכנסה ביום  8,4.2005ו,
נתקבלה החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את דב הלוי,
מרח׳ דיסקין  ,15/33ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הג־־ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
גושה או א ד ם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
דב הלוי ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת
החברות [נוסח חדש[ ,התשמ״ג~ ,1983כי באסיפה כללית
ש ל א מי המנין של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום
 ,11.4.2005נתקבלה החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת
ע ד ד נדב ברנר ,ממשרד עו״ד שנער-ויטברגר ,ממרכז עזריאלי 3
)המגדל המשולש ,קומה ו ,(4תל אביב  ,67023למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הניל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה א ו א ד ם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו באמור בתוך
המועד הג־ל  -לא ייענה.
נדב ברנד ,ע ד ר  ,מפרק

פיטגס אקספרס בע״מ

ח .קוסטינר יועצים בע־מ

)ח*פ (51-350602-2
)בפירוק מרצון(

)ודפ (51-176099-3

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ־ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  1.4.2005ו ,נתקבלה
החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את ע ד ד אריה רייף,
ת״ז  ,309939429ממשרד ע ד ר רייף א ת רייף ,מדרך יצחק רבין
 ,17/4בית ש מ ש  ,99585למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה א ו א ד ם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו באמור בתוך

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה

הודעה

בהתאם לסעיף )321א( לפקודת

החברות )נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית
ש ל א מן המנין של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום
 ,1.5.2005לאחר שכל החברים הזכאים להשתתף ולהצביע
באותה ישיבה הסכימו לכינוס האסיפה ,על אף שקיבלו
הודעה קצרה מ־  21יום לפני מועד כינוסה ,נתקבלה החלטה
בדבר פירוק החברה ובדבר מינויו של עו״ד מ ש ה געמן,
מרח׳ קליבנוב 27א ,חיפה ,למפרק החברה,
מ ש ה נעמן ,עו־ד ,מפרק

המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אדיה רייף ,עו׳יד ,מפרק

קלרט) (1986כע״מ
)ח״פ (51-114320-8

גלידה באר שבע)סניף חיפה( בע״מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ -225087-9ו(5

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמיג  ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המנין ש ל החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום ,7.4.2005
נתקבלה החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את עודד בר,
מרח׳ כליל החורש  ,8עומר ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה א ו א ד ם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
)נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,1.5.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת עו״ד דורון
ערוסי ,ממשרדי ברולשטיין ,בירו ,ורטהיים ,רייף ושות׳ ,מרח׳
נחלת בנימין  ,75תל אביב  ,61014למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ׳׳ל.
נושה או א ד ם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ׳׳ל  -לא ייענה.
דורון ערוסי ,עו׳יד ,מפרק

עודד בר ,מפרק

2794

ילקוט הפרסומים  ,5399י״ד באייר התשם״ה23.5.2005 ,

דולטינט בע׳׳מ

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

)ח״פ (51-261686-3

גבי מוגבלט ,רו״ח ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת

בזה

הודעה

בהתאם

לסעיף )321א( לפקודת

חברת יפת הובלות בע״מ

החברות !נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית
ש ל א מן המגין של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום

)ח״פ  53645-2ו (51 -

 ,1.5.2005לאחר שבל החברים הזכאים להשתתף ולהצביע

)בפירוק מרצון(

באותה ישיבה הסכימו לכינוס האסיפה ,על אף שקיבלו

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נתקבלה

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )521א( לפקודת החברות

החלטה בדבר פירוק החברה ובדבר מינויו ש ל רפי רן ,ת״ז

]נוסח חדש( .התשמ״ג985-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן ה מ נ ץ

הודעה

קצרה

מ־ו2

יום

לפני

מועד

כינוסה,

 ,022687974למפרק החברה.

של החברה הניל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,3.4.2005נתקבלה
רפי רן ,מפרק

החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את עו״ד טל ישועה,
מרח׳ בייט בנובמבר  ,13הרצליה ,למפרק החברה.

דולטיגט בע״מ

בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

)ח״פ  686-3ו-26ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה על כיגוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
)נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,5.7.2005בשעה  ,09.30במשרדו ש ל עו״ד
מיתר ,ליקוורניק ,גבע & לשם ברנדווין ושות׳ ,מרח׳ אבא הלל
סילבר  6ו ,רמת גן  ,52506ל ש ם הגשת דוח סופי ש ל המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה געשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט ביצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רפי רן ,מפרק

נושה או א ד ם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו באמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
טל ישועה ,עו״ד ,מפרק

בידנדורף את שרון לבנין והשקעות) (1996בע״מ
)ח״פ  -233497-0ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת

בזה

הודעה

בהתאם

ו)32א( לפקודת

לסעיף

החברות )נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית

י.מ .פרנק יזמות בע״מ
)ח״פ -333386-4ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג 983-ו ,כי באסיפה כללית ש ל א מן ה מ נ ץ

שלא מן ה מ נ ץ ש ל החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום
 ,4.5.2005לאחר שכל החברים הזכאים להשתתף ולהצביע
באותה ישיבה הסכימו לכינוס האסיפה ,על אף שקיבלו
הודעה

קצרה

מ־ 21

יום

לפני

מועד

כינוסה,

נתקבלה

החלטה ברבר פירוק החברה ובדבר מינויו ש ל שרון אהרון,
ת״ז  ,002924835מרח׳ ריינם  ,22גבעתיים ,למפרק החברה.

ש ל החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  0.4.2005ו ,נתקבלה

שרון אהרון ,מפרק

החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת דורון מאוטנר,
מרח׳ המגינים  ,56חיפה ,למפרק החברה.
דורון מאוטנר ,רו״ח ,מפרק

קארפה דיאם אינטרנשיונל
)ח״פ (51-285159-3

השלגיה של אבי בע״מ
)ח״פ ו98002-ו-ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
[נוסח חדש[ ,התשמ״ג 983-ו ,כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

)בפירוק מרצון(

ש ל החברה הנ׳׳ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,1.5.2005נתקבלה

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את אברהם כחלון,

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש| ,התשמ׳יג983-ו ,כי באסיפה כללית ש ל א מן ה מ נ ץ
ש ל החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,22.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות א ת רו״ח גבי מונבלט,
מרח׳ בילטמור  ,5תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
ילקוט הפרסומים  ,5399י׳׳ד באייר התשם׳׳ה23.5.2005 ,

מרח׳ הכרמל  3ו ,גני תקווה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש א ת
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה או א ד ם אחר ש ל א יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -ל א ייענה.
אברהם כחלון ,מפרק

2795

תתכנס ביום 2.7.2005ו ,בשעה  ,10.00במשרד יגאל ארנון ושות׳,
במרכז עזריאלי ו ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיעד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכרי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קומשוגו בע״מ
)ח״פ (51-204722-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית

אהוד וינשטיין ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,28.6.2005בשעה  ,10.00במשרדי המפרק,
עו־ד מיתר ,ליקוורניק ,גבע & לשם ברנדוויון ושות׳ ,ברח׳ אבא
ה ל ל סילבר  6ו ,רמת גן  ,52506ל ש ם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ג.ע .ים השקעות בע״מ
)ח״פ -288482-6ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ־ל
תתכנס ביום  ,5.7.2003בשעה  ,10.00במשרדי רו״ח גםפר רשפי
ישותי ,ברח׳ בר אילן  ,9רעננה ,ל ש ם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיעד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי גורן ,עו״ד
בא כוח המפרק

מיילנט בע״מ
)ח״פ (51-108250-5

יובל רשפי ,רו׳׳ח ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית

אחים לויאן בע״מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש( ,התשמ״ג~983ו ,כי אסיפה סופית ש ל החברה

)ח״פ  -052377-2ו(5

הנ״ל תתכנס ביום  ,28.6.2005בשעה  ,9.30במשרדי המפרק,

)בפירוק מרצון(

עו׳׳ד מיתר ,ליקוורניק ,גבע & ל ש ם ברנדוויון ושות׳ ,ברחי אבא

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ה ל ל סילבר  ,16רמת גן  ,52506ל ש ם הגשת דוח סופי של המפרק,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל
תתכנס ביום  ,11.7.2005בשעה  ,10.00בבית יונטרייד ,שד׳ הרצל
 ,1אשדוד ,א צ ל רו״ח הרפז ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נ ע ש ה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי גורן ,עו״ד
בא כוח המפרק

נתן הדפז ,רו״ח ,מפרק

מג׳יק תוכנה) 983ו( בע״מ
)ח״פ (51-098045-1
)בפירוק מרצון(

סימרון טכנולוגיות בע׳׳מ

הודעה על ביגום אסיפה סופית

)ח״פ (51-277511-5

נמסרת בזה ה ו ר ע ה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חרש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,12.7.2005בשעה  ,10.00ברח׳ הפלדה  ,5אור
יהודה ,לשם הגשת דוח סופי ש ל המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות ש ל החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן ה מ נ ץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,14.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת עו״ד רות רמין ,11
הרצליה ,למפרק החברה.

עמית בירק ,עו״ד ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

ויגשטיין ,סגל ,שלוי בע״מ
)ח״פ -277299-7ו(5

נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות

רות רמין ,עו״ד ,מפרקת

]נוסה חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
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