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מינוי נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
משפט  בית  של  שופט  חשין,  דוד  את  בזה  ממנה  אני  העליון, 
מחוזי, לנשיא של בית המשפט המחוזי בנצרת, החל ביום כ"ט 

בחשוון התש"ע )16 בנובמבר 2009(.

כ"ח בחשוון התש"ע )15 בנובמבר 2009(
)חמ 60—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
העליון, אני ממנה בזה את צבי זילברטל, שופט של בית משפט 
החל  בירושלים,  המחוזי  המשפט  בית  של  נשיא  לסגן  מחוזי, 

ביום כ"ט בחשוון התש"ע )16 בנובמבר 2009(.

כ"ח בחשוון התש"ע )15 בנובמבר 2009(
)חמ 60—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי רשם
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
אני ממנה  ובאישור שר המשפטים,  משולב[, התשמ"ד-11984, 
בזה את עורך הדין נעם רף, לרשם של בתי משפט השלום במחוז 

ירושלים, החל ביום כ"ח בחשוון התש"ע )15 בנובמבר 2009(.

י"ח בחשוון התש"ע )5 בנובמבר 2009(
)חמ 60—3(  

דורית ביניש  
נשיאת בית המשפט העליון  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי רשם
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
אני ממנה  ובאישור שר המשפטים,  משולב[, התשמ"ד-11984, 
בזה את עורך הדין שחר קטוביץ, לרשם של בתי משפט השלום 
במחוז ירושלים, החל ביום כ"ח בחשוון התש"ע )15 בנובמבר 

.)2009

כ"ד בחשוון התש"ע )11 בנובמבר 2009(
)חמ 60—3(  

דורית ביניש  
נשיאת בית המשפט העליון  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי רשם
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,  ההוצאה  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  העליון,  המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשכ"ז-11967, 
ממנה בזה את רשם בית משפט השלום, נעם רף, לרשם הוצאה 
לפועל בלשכת ההוצאה לפועל במחוז ירושלים, החל ביום כ"ח 

בחשוון התש"ע )15 בנובמבר 2009(.

י"ח בחשוון התש"ע )5 בנובמבר 2009(
)חמ 1121—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשס"ט, עמ' 42.

מינוי רשם
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,  ההוצאה  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  העליון,  המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשכ"ז-11967, 
ממנה בזה את רשם בית משפט השלום, שחר קטוביץ, לרשם 
הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל במחוז ירושלים, החל 

ביום כ"ח בחשוון התש"ע )15 בנובמבר 2009(.

כ"ד בחשוון התש"ע )11 בנובמבר 2009(
)חמ 1121—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשס"ט, עמ' 42.

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק–יסוד: הממשלה1, אני 
אוצל את סמכויותי לפי סעיף 10)א( ו–)ז( לחוק ביטוח בריאות 
על  לפיקוח  הכללי  המנהל  לסגן  התשנ"ד-21994,  ממלכתי, 

קופות חולים ושירותי בריאות נוספים במשרד הבריאות.

ט"ו בחשוון התש"ע )2 בנובמבר 2009(
)חמ 17—3(  

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה ושר הבריאות  __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

2  ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשנ"ח, עמ' 58.

מינוי מפקחת
לפי חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, 

התשנ"ג-1993

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 8)א( לחוק הפיקוח על מוסדות 
את  ממנים  אנו  התשנ"ג-11993,  בסמים,  במשתמשים  לטיפול 
058836263 - מחוז דרום, למפקחת לעניין  עוגניה, ת"ז  חננאל 

החוק האמור.

ז' בחשוון התש"ע )25 באוקטובר 2009(
)חמ 2745—3(  

            יצחק הרצוג                           בנימין נתניהו
שר הרווחה והשירותים החברתיים          שר הבריאות

__________
1  ס"ח התשנ"ג, עמ' 126.
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ביטול מינוי מפקחת
לפי חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, 

התשנ"ג-1993

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 8)א( לחוק הפיקוח על מוסדות 
לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג-11993, אנו מבטלים את 
מינויה של גלית קרייזלר, ת"ז 205677133, למפקחת לעניין החוק 

האמור.

ז' בחשוון התש"ע )25 באוקטובר 2009(
)חמ 2745—3(  

            יצחק הרצוג                           בנימין נתניהו
שר הרווחה והשירותים החברתיים          שר הבריאות

__________
1  ס"ח התשנ"ג, עמ' 126.

2  י"פ התשס"ב, עמ' 2597.

אצילת סמכויות
לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967

עבודה  שירות  לחוק  52)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בשעת חירום, התשכ"ז-11967, אני אוצל למנהל רשות החירום 
לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  את  הביטחון,  במשרד  הלאומית 

האמור.

אצילת הסמכויות לארנון בן עמי2 - בטלה.

ט"ז בחשוון התש"ע )3 בנובמבר 2009(
)חמ 668—3(  

אהוד ברק  
שר הביטחון  __________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 86.

2  י"פ התשנ"ח, עמ' 35.

הודעה בדבר מועדי השקיה
לפי חוק כללי המים )השימוש במים באזור קיצוב( )הוראת 

שעה(, התשס"ט-2009

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו–4 לכללי המים )השימוש 
)להלן  התשס"ט-12009  שעה(,  )הוראת  קיצוב(  באזור  במים 
דשא  להשקיית  המותרות  השעות  כי  קובע  אני  הכללים(,   -

ביישוב מתוכנן ובגן אחר הן כלהלן:

מצפון לקו מיעוט 
משקעים

מדרום לקו מיעוט 
משקעים

תקרת משק 
ההשקיה 

השבועית על 
פי הכללים

עד שעתיים בשבועעד שעה בשבוע

שעות מותרות 
בהשקיה

ימים א', ד'

 5.00 השעות  בין 
ל–7.00 בבוקר

ימים א', ג', ה'

 בין השעות 4.00
ל–7.00 בבוקר

המנה השבועית, המותרת על פי הכללים, ניתנת לפיצול 
בין השעות המותרות בהשקיה למניעת נגר עילי.

ז' בכסלו התש"ע )24 בנובמבר 2009(
)חמ 1179—3(  
                                                       אורי שני

__________            מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב
1  ק"ת התשס"ט, עמ' 1336.

הודעה בדבר בחינות למועמד לסוכן מכס
לפי תקנות סוכני המכס, התשכ"ה-1965

בהתאם לתקנות 19 ו–20 לתקנות סוכני המכס, התשכ"ה-
11965, אני מודיע על בחינות למועמדים לסוכני מכס:

נושאי הבחינות יהיו כמפורט בהודעה בדבר נושאי בחינות   )1(
לסוכן מכס2;

הבחינות ייערכו בכתב ובעל פה;  )2(

הבחינות ייערכו בימים אלה:  )3(

יום ד', י"א באדר התש"ע )3 במרס 2010(;  

יום ד', כ"ד באדר התש"ע )10 במרס 2010(;  

יום ג', ח' בניסן התש"ע )23 במרס 2010(;  

בקשה להיבחן יש להגיש בתוך 30 ימים מיום פרסומה של   )4(
הודעה זו ברשומות באחד מן המקומות המצוינים להלן:

בית המכס, שער הנמל 3, חיפה;  

בית המכס, רח' ישראל גלילי 3א, ראשון לציון;  

      בית המכס, רח' כנפי נשרים 66, בית כנפי האלה, ירושלים;

בית המכס, נמל אילת, השער הצפוני אילת;  

טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים;  

הבחינה  ושעת  הבחינה  תקוים  שבו  המקום  על  הודעה   )5(
תישלח לכל מועמד שהגיש בקשה כאמור;

יוזמן  בכתב  הבחינה  את  בהצלחה  עבר  אשר  מועמד   )6(
לבחינה בעל פה.

ה' בכסלו התש"ע )22 בנובמבר 2009(
)חמ 3-69( 

יהודה נסרדישי  
                                      מנהל רשות המסים בישראל

__________
1  ק"ת התשכ"ה, עמ' 1307.

2  י"פ התשנ"ח, עמ' 1230; התשס"ד, עמ' 192.

הודעה לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה-1965,

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אופקים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' 22/101/02/23

שם התכנית: שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למגורים
- מישור הגפן

ננמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והב
בניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 
לתכנית כפיפות   ,2/101/02/23 לתכנית  שינוי   ,22/101/02/23 

23/במ/37.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  התרי 
היתרים או הרשאות.
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מישור  אופקים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X162500-162900 הגפן בחלק המערבי של העיר. קואורדינטה

.Y579500-580400 קואורדינטה

 ,1 חלקות:  חלקי  בהסדר,   1/100212 גוש:  וחלקות:  גושים 
גוש:   ,272 חלקות:  חלקי   ,274  ,273 חלקות:  מוסדר,   39568 גוש: 
39569 מוסדר, חלקות: 269, 370, 371, גוש: 39570 מוסדר, חלקות: 

.303 ,302 ,301 ,300

גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

יח"ד  ב–149  הגפן  מישור  שכונת  הרחבת  התכנית:  מטרת 
זכויות  וקביעת  קרקע  בייעודי  שינויים  ידי  על  ביתך  בנה   -

ומגבלות בניה.

עיקרי הוראות התכנית: חלוקת שטחים לאזורי מגורים א' 
לדרכים  פתוחים,  ציבוריים  לשטחים  יח"ד,  ל–149  מגרשים   -
ודרכים משולבות. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה, קביעת 

תנאים למתן היתר בניה, קביעת הוראות לתשתיות ופיתוח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5583 עמ'  התשס"ט,   ,5994 הפרסומים  ובילקוט   23/07/2009

בתאריך 03/09/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 שבע  באר   4 התקוה  רח'  הדרום,  מחוז  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה מקומית לתכנון ולבניה 
וכל   ,08-9928542 טל'   ,80300 אופקים   1 הרצל  שד  אופקים, 
המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
       אבי הלר

         יושב ראש הוועדה המחוזית
         לתכנון ולבניה מחוז הדרום

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2114/09

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

ובעניין פירוק חברת אירית ליין בע"מ, ח"פ 51-343973-7.

והמבקשות: 1. מול הים נכסים והשכרות )2004( בע"מ, ח"פ 
51-352368-8. 2. מול הים תחזוקה )2004( בע"מ, ח"פ 51-352369-6, 

ע"י ב"כ עו"ד רמי קוגן, מרח' המסגר 53, תל אביב 67217.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.6.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.12.2009, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

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

ביום 21.12.2009.

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

רמי קוגן, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פש"ר 521/09

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

ח"פ בע"מ,  אלומיניום  עבודות  יהל  חברת  פירוק   ובעניין 
51-244363-1, ש' גבעת המורה 30, עפולה.

והמבקשים: שלבי חוסאם ואח', ע"י ב"כ עו"ד איהאב סעדי 
ו/או אחמד סעדי, מרח' הבנקים 3, חיפה 33261, טל' 04-8555155, 

פקס' 04-8555158.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.8.2009 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.12.2009, בשעה 11.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 13.12.2009.

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

איהאב סעדי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

פי אלגוריתמים למסחר בע"מ 
)ח"פ 51-396564-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 3.1.2010, בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' אבן 
גבירול 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל וויאקובסקי, עו"ד, מפרק

פרי - פתוח רפואי ישראלי בע"מ 
)ח"פ 51-203243-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 7.1.2010, בשעה 8.30, במשרד המפרקת, רח' 
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סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,25 נילי 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חני אשכנזי, מפרקת

סקורפוס העולמית בע"מ 
)ח"פ 51-416259-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,12.1.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הערמונים 4/3, נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יבגני קוריצקי, מפרק

מומנטק בע"מ
)ח"פ 51-157454-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.11.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל אשכנזי, מרח' 

הסנפיר 19, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אייל אשכנזי, עו"ד, מפרק       

פרדס ישעיהו בע"מ
)ח"פ 51-016476-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.7.2003, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד גאון ואת עו"ד 
למפרקי   ,67133 אביב  תל   ,103 החשמונאים  מרח'  גלרט,  אלון 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

   דוד גאון, עו"ד            אלון גלרט, עו"ד

                   מ פ ר ק י ם

קארין אברג'יל )2009( בע"מ
)ח"פ 51-421897-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.11.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חיים נורטמן, מרח' 

אריה דולצ'ין 13, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חיים נורטמן, עו"ד, מפרק       

קאר דנט סרוויס בע"מ
)ח"פ 51-397449-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.11.2009, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לאה בנשו, 

ת"ז 11212107, מרח' הרצל 5, נתניה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

לאה בנשו, עו"ד, מפרקת

טלתום בע"מ
)ח"פ 51-325179-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.11.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את הלר ברטי, ת"ז 051700888, 

מרח' צמרות 6/72, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

הלר ברטי, מפרק       
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דריאל השקעות בע"מ
)ח"פ 51-113743-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.11.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אורני אלעד, ממרכז 
עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 33, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אורני אלעד, רו"ח, מפרק       

ס.ר. לילך )2006( בע"מ
)ח"פ 51-390289-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.5.2009, התקבלה החלטה 
רנד,  פטר  אברהם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ת"ז 067908111, משד' פל-ים 2, חיפה, טל' 04-8527716, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם פטר רנד, עו"ד, מפרק, 

שגניר ניהל ויעוץ כלכלי בע"מ
)ח"פ 51-264354-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.11.2009, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם וינברג, ת"ז 

50709443, , מרח' ריינס 7/3, בני ברק, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מנחם וינברג, מפרק       

פי.ג'י.איי.ג'יי. ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-364964-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.11.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי כהן, מרח' פקריס 3, 

רחובות, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

עדי כהן, עו"ד, מפרקת

ואט תאורה בע"מ
)ח"פ 51-124122-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.11.2009, התקבלה החלטה 
ו/או  וייס  ארז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 עו"ד שי וייס, מרח' היצירה 3, רמת גן, טל' 03-6133944, פקס'

03-6133946, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למפרק הנ"ל.

שי וייס, עו"ד, מפרק       

א.י.ג. אוריון יועצי הון סיכון בע"מ
)ח"פ 51-276962-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.11.2009, התקבלה 
ליבלר,  גבריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
למפרק   ,96951 ירושלים   ,83 תיבה   ,98 בניין  הטכנולוגי,  מהגן 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גבריאל ליבלר, מפרק       
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ירוקים חקלאות אורגנית ישראלית בע"מ
)ח"פ 51-416857-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.11.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי מודיאנו, מרח' קטלב 

235, בית אריה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבי מודיאנו, מפרק       

מגדל על הים 33 בע"מ
)ח"פ 51-166642-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.11.2009, התקבלה החלטה 
ווקס, מרח'  ולמנות את עו"ד אנטוני  לפרק את החברה מרצון 

אחוזה 96, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אנטוני ווקס, עו"ד, מפרק       

דבשי בע"מ
)ח"פ 51-003113-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.11.2009, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמרה לנדאו, ת"ז 

068904556, מרח' בני דן 48, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

תמרה לנדאו, מפרקת       

הזדמנות ורעיונות לאירועים 2001 בע"מ
)ח"פ 51-314802-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.11.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיר אפוטה, מרח' 

התע"ש 20, כפר סבא, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאיר אפוטה, עו"ד, מפרק       

א.ג. ג'יל קום בע"מ
)ח"פ 51-340738-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוזלי גפן, מרח' האלה 16א, 

אבן יהודה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רוזלי גפן, מפרק       

ב.ר. ארבל טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-256380-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.10.2009, התקבלה 
ברקאי,  אליהו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' השפלה 1, כפר סבא, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אליהו ברקאי, מפרק       



752         ילקוט הפרסומים 6026, י"ב בכסלו התש"ע, 29.11.2009
ISSN 0334-3030       סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי המחיר 3.24 שקלים חדשים  

קירסנבאז ג'ול בע"מ
)ח"פ 51-381784-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.10.2009, התקבלה 
קירסנבאז,  ג'ול  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' דיזנגוף 22, נתניה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ג'ול קירסנבאז, מפרק       

אס אמ אקס )תוכן לתעשיית הסלולר( בע"מ
)ח"פ 51-297794-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי בהחלטה בכתב מיום 16.11.2009, 
קיבלו בעלי המניות של החברה הנ"ל, לאחר שהגישו תצהיר על 
כושר פירעון, החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

שרית גרוזמן, מדרך מנחם בגין 11, רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שרית גרוזמן, עו"ד, מפרקת       

אנקול חברה בינלאומית למסחר בע"מ
)ח"פ 51-044252-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.11.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן ויצמן, מרח' יפה נוף 27, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נתן ויצמן, מפרק       

בית פרישמן 69 בע"מ
)ח"פ 51-013002-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על קבלת החלטה מיוחדת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.7.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  סבג,  יגאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יעב"ץ 33, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יגאל סבג, עו"ד, מפרק

מ.ח.ע בנייה בע"מ
)ח"פ 51-256547-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.10.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמי פולמן, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, לכתובת המפרק, רח' הלל 23, ת"ד 2190, ירושלים.

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

עמי פולמן, עו"ד, מפרק       

__________

תיקון טעות 
למשרד,  ממשרד  פעולה  שטחי  העברת  על  בהודעה 
264, במקום  6013, התש"ע, עמ'  שפורסמה בילקוט הפרסומים 
"ההודעה על העברת שטח הפעולה נמסרה לכנסת ביום כ"ה 
בתשרי התש"ע )13 באוקטובר 2009(" צריך להיות "ההודעה על 
העברת שטח הפעולה נמסרת לכנסת ביום כ"ו בתשרי התש"ע 

)14 באוקטובר 2009(".
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