רשומות

ילקוט הפרסומים
6275

ג׳ באב התשע״א

 3באוגוסט 2011

עמוד
הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה
הודעה על מילוי מקום של שר

5804

הודעות בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות

5807

5804

הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית

5807

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד לפי חוק
הממשלה

5804

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק הממשלה 5804
הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת
מכרז לפי חוק שירות המדינה )מינויים(

5804

הודעה על מינוי גנז לפי חוק הארכיונים

5804

הודעה על מינוי של שופטת לכהונה בפועל

5805

הודעה על מינוי של שופט לכהונה בפועל

5805

הודעות על מינוי רשמים בבית משפט

5805

הודעה על מינוי מנהל הרשות לפינוי מוקשים

5805

מינוי נציג שר הביטחון וממלאי מקומו בוועדה לשמירת
הסביבה החופית
הרשאה כללית לפי פקודת המסחר עם האויב

5805
5805

הסמכת מאבטח לפי חוק הסמכויות לשם שמירה על
ביטחון הציבור
הודעה על שינויים בהרכב ועדת האתיקה לדיינים

עמוד

5806
5806

הודעה בדבר קביעת תקנים

5806

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים

5806

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית /37א1/7/
 חיבור תחנות הכוח הסולריות באשלים למערכתהולכת הגז הטבעי להערות הוועדות המחוזיות
5809
ולהשגות הציבור
הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית  38שינוי מסי 3
 חיזוק מבנים קיימים לפני רעידות אדמה להערות5809
הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז
המרכז תמ״מ  - 22/21/3הרחבת מחצבת ״נשר״ רמלה5810 .
הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין

5810

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה
להחזיק כלב ברצועה

5811

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -
הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 5811 .30.6.2011
הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 5812 30.6.2011
הודעות לפי חוק הצהרות מוות

5815

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

5816

הודעות מאת הציבור
דוחות שבועיים של בנק ישראל..

5827
5850

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה
לפי חוק הממשלה ,התשס״א2001-

לפי חוק הממשלה ,התשס״א2001-

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף )16ג( לחוק-יסוד :הממשלה ,
)להלן  -חוק היסוד( ,קבעה הממשלה כי המשנה לראש
הממשלה ,השר סילבן שלום ,ימלא את תפקידיו של ראש
הממשלה בעת העדרו מן הארץ ,לפי סעיף )16א( לחוק היסוד,
מיום די בתמוז התשע״א ) 6ביולי  (2011עד יום הי בתמוז
התשע״א ) 7ביולי .(2011

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף )10ב() (11לחוק הממשלה,
התשס״א , 2001-כי בהתאם לסעיף )31ב( לחוק-יסוד:
הממשלה )להלן  -חוק היסוד( ,החליטה הממשלה להעביר
לראש הממשלה את הסמכויות המוקנות לשר הביטחון
על פי סעיף  19לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה, 1985-
בכל האמור בתקציבי יחידות הסמך של משרד ראש
הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה ותושביה.

1

לפי סעיף )9ב( לחוק הממשלה ,התשס״א , 2001-נמסרה
הודעה לכנסת.
2

גי בתמוז התשע״א ) 5ביולי (2011
)חמ (3-3281
צבי האוזר
מזכיר הממשלה
1

2

ס״ח התשס״א ,עמי .158
ס״ח התשס״א ,עמי .168

1

2

3

בהתאם לסעיף )31ב( לחוק היסוד ,ההחלטה האמורה
אשורה על ידי הכנסת ביום בי בתמוז התשע״א ) 4ביולי .(2011
חי בתמוז התשע״א ) 10ביולי (2011
)חמ (3-3281
צבי האוזר
מזכיר הממשלה
1

2

הודעה על מילוי מקום של שר

3

לפי חוק הממשלה ,התשס״א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף )10ב() (6לחוק הממשלה,
התשס״א , 2001-כי הממשלה קבעה ,בהתאם לסעיף )24א(
לחוק-יסוד :הממשלה  ,שהשר מתן וילנאי ,ימלא את מקום שר
הביטחון בעת העדרו מן הארץ ,מיום י״ג בתמוז התשע״א )15
ביולי  (2011עד יום כי בתמוז התשע״א ) 22יולי .(2011

הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן
חובת מכרז

1

2

בהתאם לסעיף )9ב( לחוק הממשלה ,התשס״א,2001-
נמסרה הודעה לכנסת.
חי בתמוז התשע״א ) 10ביולי (2011
)חמ (3-3281
צבי האוזר
מזכיר הממשלה
1
2

ס״ח התשס״א ,עמי .168
ס״ח התשס״א ,עמי .158

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט1959-
מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה כדלקמן:
) (1בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה )מינויים(,
התשי״ט) 1959-להלן  -החוק( ,ועל פי הצעת ועדת
שירות המדינה ,לקבוע כי הוראת סעיף  19לחוק לא תחול
על משרות של עובדים המועסקים ככלכלנים במשרות
מקצועיות במהותן במועצה הלאומית לכלכלה שבמשרד
ראש הממשלה )להלן  -המשרות( ,אשר נקלטו למשרתם
במועצה בלא מכרז פומבי ומועסקים למעלה משנתיים
ברציפות; לעניין זה ,״רציפות״  -כמשמעה בסעיף  2לחוק
פיצויי פיטורים ,התשכ״ג. 1963-
1

2

פטור מחובת מכרז כאמור לא יחול על עובד אשר אינו
עומד בדרישות הסף למשרה שבה הוא מועסק;

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד
לפי חוק הממשלה ,התשס״א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף )10ב() (11לחוק הממשלה,
התשס״א) 2001-להלן  -חוק הממשלה( ,כי בתוקף סמכותה
לפי סעיף )31ד( לחוק-יסוד :הממשלה  ,החליטה הממשלה
להעביר ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר למשרד ראש
הממשלה את שטח הפעולה של החטיבה להתיישבות של
ההסתדרות הציונית.
1

2

על העברת שטח הפעולה כאמור נמסרה הודעה לכנסת,
בהתאם לסעיף )9א() (11לחוק הממשלה ,התשס״א ,2001-ביום
כ״ה בסיוון התשע״א ) 27ביוני .(2011

) (2הפטור ממכרז ,כאמור בסעיף ) (1לעיל ,ניתן באופן חד-
פעמי ,באופן המאפשר את קליטת העובדים המועסקים
כיום במשרות והעומדים בתנאי הסעיף האמור; ממועד זה
ואילך ,הליך הקליטה למשרות אלה יהיה באמצעות מכרז
כקבוע בסעיף  19לחוק.
חי בתמוז התשע״א ) 10ביולי (2011
)חמ (3-274

1

2

כ״ו בסיוון התשע״א ) 28ביוני (2011
)חמ (3-3281

1

2

לפי חוק הארכיונים ,התשט״ו1955-
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף )2א( לחוק
הארכיונים ,התשט״ו , 1995-שהועברה אלי  ,ולאחר התייעצות
1

1
2

5804

צבי האוזר
מזכיר הממשלה
ס״ח התשי״ט ,עמי  ;86התשע״א ,עמי .7
ס״ח התשכ״ג ,עמי .136

הודעה על מינוי גנז

צבי האוזר
מזכיר הממשלה
ס״ח התשס״א ,עמי .168
ס״ח התשס״א ,עמי .158

ס״ח התשס״א ,עמי .168
ס״ח התשס״א ,עמי .158
ס״ח התשמ״ה ,עמי .60

2

ס״ח התשט״ו ,עמי  ;14התשמ״א ,עמי .152
י״פ התשט״ו ,עמי .639
ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

הודעה על מינוי של רשם

במועצת הארכיונים העליונה ,אני ממנה את יעקב לזוביק לגנז,
במקום יהושע פרוינדליך שפרש מתפקידו.
יי בתמוז התשע״א ) 12ביולי (2011
)חמ (3-1742

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )84א( לחוק בתי המשפט ]נוסח
משולב[ ,התשמ״ד , 1984-ובאישור שר המשפטים ,אני ממנה
בזה את יוסף בן-חמו ,שופט של בית משפט שלום ,להיות רשם
של בית המשפט המחוזי נצרת ,החל ביום י״ג בתמוז התשע״א
) 15ביולי .(2011
1

בנימין נתניהו
ראש הממשלה

הודעה על מינוי של שופטת לכהונה בפועל
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )10א() (3לחוק בתי המשפט
]נוסח משולב[ ,התשמ״ד , 1984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את ישראלה קראי-גירון-גרינבוים,
שופטת של בית משפט שלום ורשמת של בית משפט מחוזי,
בהסכמתה ,לכהונה בפועל כשופטת של בית המשפט המחוזי
חיפה ,מיום ט״ו באב התשע״א ) 15באוגוסט  (2011עד יום חי
באלול התשע״ג ) 14באוגוסט .(2013

כ״ח בסיוון התשע״א ) 30ביוני (2011
)חמ (3-64
דורית ביניש
נשיאת בית המשפט העליון

1

כ״ח בסיוון התשע״א ) 30ביוני (2011

1

ס״ח התשמ״ד ,עמי .198

הודעה על מינוי מנהל הרשות לפינוי מוקשים
לפי החוק לפינוי שדות מוקשים ,התשע״א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5א( לחוק לפינוי שדות מוקשים,
התשע״א , 2011-אני מודיע כי מיניתי את ארוין לביא ,ת״ז
 ,065385528למנהל הרשות לפינוי מוקשים.
1

יעקב נאמן
שר המשפטים
1

ס״ח התשמ״ד ,עמי .198

הודעה על מינוי של שופט לכהונה בפועל
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )10א() (3לחוק בתי המשפט
]נוסח משולב[ ,התשמ״ד , 1984-ובהסכמת נשיאת בית
המשפט העליון ,אני ממנה בזה את יוסף בן-חמו ,שופט של בית
משפט שלום ורשם של בית משפט מחוזי ,ובהסכמתו ,לכהונה
בפועל כשופט של בית המשפט המחוזי נצרת ,מיום י״ג בתמוז
התשע״א ) 15ביולי  (2011עד יום כ״ז בתמוז התשע״ה ) 14ביולי
.(2015
1

כ״ח בסיוון התשע״א ) 30ביוני (2011

1

מינוי נציג שר הביטחון וממלאי מקומו בוועדה
לשמירת הסביבה החופית
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכויותי לפי סעיף 48א לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה , 1965-וסעיף )3א() (4לתוספת השנייה לחוק
האמור ,אני ממנה את אלון יפרח ,ת״ז  ,025584111לנציגי
בוועדה לשמירת הסביבה החופית ,ואת אברהם מערבי ,ת״ז
 ,051672699ועדנה פרדו ,ת״ז  ,05972546לממלאי מקום נציגי
בוועדה לשמירת הסביבה החופית ,כל עוד המתמנים משמשים
בתפקידם במשרד הביטחון.
1

יעקב נאמן
שר המשפטים
1

תוקף המינוי לחמש שנים ממועד חתימתו.
בי בתמוז התשע״א ) 4ביולי (2011
)חמ (3-4296
אהוד ברק
שר הביטחון
ס״ח התשע״א ,עמי .658

ס״ח התשמ״ד ,עמי .198

הודעה על מינוי של רשמת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )84א( לחוק בתי המשפט ]נוסח
משולב[ ,התשמ״ד , 1984-ובאישור שר המשפטים ,אני ממנה
בזה את ישראלה קראי-גירון-גרינבוים ,שופטת של בית משפט
שלום ,להיות רשמת של בית המשפט המחוזי חיפה ,החל ביום
ט״ו באב התשע״א ) 15באוגוסט .(2011
1

כל מינוי קודם של נציגי שר הביטחון בוועדה לשמירת
הסביבה החופית וממלאי מקומם  -בטל.
גי בתמוז התשע״א ) 5ביולי (2011
)חמ (3-7

1

אהוד ברק
שר הביטחון
ס״ח התשכ״ה ,עמי  ;307התש״ן ,עמי .168

כ״ח בסיוון התשע״א ) 30ביוני (2011
)חמ (3-64
דורית ביניש
נשיאת בית המשפט העליון
ס״ח התשמ״ד ,עמי .198

הרשאה כללית
לפי פקודת המסחר עם האויב1939 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף )(2)3ב() (1לפקודת המסחר עם
האויב) 1939 ,להלן  -הפקודה( ,אני נותן בזה הרשאה כללית
למסחר ,שלפיה ינהגו בעיראק עד תום שנתיים מיום מתן
הרשאה זו ,כאילו איננה אויב כמשמעותו בפקודה.
1

ע״ר  ,1939תוסי  ,1עמי  ;79ס״ח התש״י ,עמי .149
ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

5805

למען הסר ספק ,יובהר כי אין בהרשאה זו משום היתר או
הרשאה לפי כל דין אחר מלבד הפקודה.
יי בתמוז התשע״א ) 12ביולי (2011
)חמ (3-760

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי״ג1953-
אני מודיע ,בהתאם לסעיף )6ב( לחוק התקנים ,התשי״ג-
 , 1953כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף )6א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
1

יובל שטייניץ
שר האוצר

ת״י  1258חלק  - 7ביגוד מגן :ביגוד להגנה מפני חום ולהבה,
מיוני  2011בא במקום המהדורה מאוגוסט .2000
ת״י  1258חלק  - 9ביגוד מגן :הגנה מפני חום ולהבה  -חומרים,
שילובי חומרים ופריטי לבוש עם התפשטות להבה
מוגבלת ,מיוני  2011בא במקום המהדורה מאוגוסט .1999

הסמכת מאבטח
לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור,
התשס״ה2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק סמכויות לשם שמירה על
ביטחון הציבור ,התשס״ה) 2005-להלן  -החוק( ,אני מסמיך כל
מאבטח ,רכז ביטחון ומנהל אבטחה המועסק באבטחת מחנה
קיץ  -כהגדרתו בתקנות הקייטנות )רישוי ופיקוח( ,התשנ״ד-
 , 1994שהוא מחנה מגודר ,למאבטח לעניין החוק )להלן -
המאבטח( ,ובלבד שקצין מוסמך אישר את כשירותו.
סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט ,לפי סעיף
 3לחוק ,יהיו כמפורט להלן:
) (1בעת כניסה למחנה המגודר  -על גופו של אדם ,בכלי
תחבורה ,במטען ובטובין אחרים;
) (2במחנה המגודר ובסביבתו הקרובה  -על גופו של אדם
או בכלי תחבורה ,אם היה למאבטח חשד סביר שהאדם
נושא עמו שלא כדין נשק ,או עומד לעשות שימוש שלא
כדין בנשק ,או שהנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי
תחבורה.
תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור
ויש בידו תעודת מאבטח תקפה.
הי בתמוז התשע״א ) 7ביולי (2011
)חמ (3-3595
1

2

ת״י  1258חלק  - 14ביגוד מגן :ביגוד לריתוך ולתהליכים גלויים,
מיוני  2011בא במקום המהדורה מאוגוסט .2002
ת״י  5281חלק  - 1בנייה בת-קיימה )בנייה ירוקה( :דרישות
כלליות ,מיוני  2011בא במקום ת״י  5281מנובמבר .2005
ת״י  4013חלק  - 24התקני מגן נשימתיים :מסנן להצלה עצמית
מפני פחמן חד-חמצני ,עם מכלל פומיות ,מיוני  2011בא
במקום המהדורה ממרס .1998
ת״י  6039חלק  - 1מקלחות בטיחות לשעת חירום :יחידות
לשטיפת הגוף המחוברות באופן קבוע למערכת הספקת
המים והמיועדות למעבדות ,מיוני .2011
ת״י  6039חלק  - 2מקלחות בטיחות לשעת חירום :יחידות
לשטיפת עיניים המחוברות באופן קבוע למערכת הספקת
המים ,מיוני .2011
ת״י  - 61195נורות פלואורניות בעלות שתי כיפות  -דרישות
בטיחות ,מיוני .2011
ת״י  - 61199נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת  -דרישות
בטיחות ,מיוני 2011
כ״ח בסיוון התשע״א ) 30ביוני (2011
)חמ (3-96

יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
1

2

ס״ח התשס״ה ,עמי .758
ק״ת התשנ״ד ,עמי .504

1

הודעה על שינויים בהרכב ועדת האתיקה לדיינים

הודעה בדבר בקשות לרישום זבות מטפחים

לפי חוק הדיינים ,התשט״ו ,1955-וכללי אתיקה לדיינים,
התשס״ח2008-

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל״ג 1973 -

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19ג לחוק הדיינים ,התשט״ו-
 , 1955וסעיף  41לכללי אתיקה לדיינים ,התשס״ח, 2008-
ולאחר התייעצות עם שר המשפטים ,אני מודיע כי מיניתי
ביום י״ד באייר התשע״א ) 18במאי  (2011בוועדת האתיקה
לדיינים  ,את הרב ציון בוארון ,במקום הרב עזר בר שלום שפרש
לגמאלות ,ואת הרב שלמה שטסמן במקום הרב בנימין בארי
שפרש לגמלאות.
1

2

3

י״ד באייר התשע״א ) 18במאי (2011
)חמ (3-4269

1

2

3

דני גולדשטיין
המנהל הכללי של מכון
התקנים הישראלי
ס״ח התשי״ג ,עמי  ;30התשל״א ,עמי .22

שלמה משה עמאר
הראשון לציון הרב הראשי :
לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול
ס״ח התשט״ו ,עמי  ;68התשס״ז ,עמי .85
ק״ת התשס״ח ,עמי .1164
י״פ התשס״ט ,עמי .121
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בהתאם לסעיף )22א( לחוק זכות מטפחים של זני צמחים,
התשל״ג) 1973-להלן  -החוק( ,אני מודיעה כי החלטתי להעביר
למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות מטפחים
שלהלן:
1

מספר הבקשה4182/09 :
תאריך הבקשה28/01/2009 :
שם המבקש ,Wuhan Institute of Botany :סין )על ידי
ריינהולד כהן ושות׳ ,תל אביב(
שם המטפח ,Huang Hongwen :סין
שם הגידול :קיווי
השם המוצע לזןJINTAO :
הזן6C
כינוי
תיאור הזן ותכונותיו :גזע  -עובי :בינוני; עלה  -צורה :דמוי
ביצה רחב מאוד ,צבע צד עליון :ירוק בינוני; תפרחת;
מועד הבשלה לקטיף :מוקדם-בינוני.
1

ס״ח התשל״ג ,עמ׳  ;272התשמ״ד ,עמ׳  ;23התשנ״ו ,עמ׳ .92
ילקוט הפרסומים  ,6275גי באב התשע״א3.8.2011 ,

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
0י437/י
מבקשה מסיs10/431עד מסי
שם המבקש :יישום חברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה
העברית בע״מ ,ירושלים.
שם המטפח :אלון סמך ,רחובות; אהוד כ״ץ ,חולון; נחום נווה,
נטור ,רמת הגולן; גיל פרנק ,גבעת חן; נעם חיות ,חיפה;
ברק כהן ,נס ציונה.
שם הגידול :שעונית נאכלת.
תאריך הבקשות0 :י2/20י.20/
מספר הבקשה4 3 ^ 0 :
השם המוצע לזן :דינה )(DENA
כינוי הזן428 :
תיאור הזן ותכונותיו :טרף העלה :גבנוניות  -אין או חלש; פרח:
טבעת מנוקדת בלוע  -יש; פרי :יחס אורך/קוטר  -קטן
מאוד ,צבע הקליפה  -סגול.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה0 :י6/י43
השם המוצע לזן :אלה )(ELLA
כינוי הזן403 :
תיאור הזן ותכונותיו :טרף העלה :גבנוניות  -אין או חלש; פרח:
טבעת מנוקדת בלוע  -יש; פרי :יחס אורך/קוטר  -קטן,
צבע הקליפה  -סגול.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה0 :י7/י43
השם המוצע לזן :קדם )(KEDEM
כינוי הזן230 :
תיאור הזן ותכונותיו :טרף העלה :גבנוניות  -אין או חלש; פרח:
טבעת מנוקדת בלוע  -יש; פרי :יחס אורך/קוטר -בינוני,
צבע הקליפה  -אדום-סגול.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

פרי  -גודל :קטן מאוד ,צורה בחתך אורך :עגול ,צילוע בצד
הגבעול :חלש ,מספר מגורות :אחד בלבד ,כתפיים ירוקות
)לפני הבשלה( :קיימות ,צבע בזמן הבשלה :אדום ,מוצקות:
בינוני; מועד הבשלה  -מוקדם.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4339/11 :
שם המבקש :זרעי ישראל  -אגודה שיתופית בע״מ ,מפעלי
גרנות ,ד״נ חפר
שם המטפח :חגי מדיני
שם הגידול :כותנה
תאריך הבקשה01/06/2011 :
השם המוצע לזן :עדי )(ADI
כינוי הזןRP - 2 :
תיאור הזן ותכונותיו :פרח :צבע עלי כותרת  -צהוב; עלה:
צורה  -מאוצבע ,צופנים  -יש; הלקט :צורה בחתך אורכי
 ביצי ,מועד פתיחה )כאשר ל 50%-מהצמחים לפחותהלקט אחד פתוח(  -מאוחר; סיב :אורך  -ארוך מאוד.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף  23לחוק ,יגיש את
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,ת״ד  ,30בית דגן .50250
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה  12לתקנות זכות מטפחים
של זני צמחים ,התשל״ד.1974-
כ״ד בסיוון התשע״א ) 26ביוני (2011
)חמ (3—235
מיכל גולדמן
רשם זכויות מטפחים

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל״ג1973-
אני מודיעה ,בהתאם לסעיף  24לחוק זכויות מטפחים של
זני צמחים ,התשל״ג , 1973-כי רשמתי בספר הזכויות ,זכויות
מטפחים כמפורט להלן:

מספרהבקשהs / n:432
שם המבקש :זרעים גדרה בע״מ ,גדרה.
שם המטפח :ניר בנימין )בני( ,מכבים-רעות
שם הגידול :פלפל
מסי הרישום3058 :
יי/02/20י0
תאריך הבקשה:
מסי הבקשה3547/03 :
השם המוצע לזןSMAKVITA :
שם המבקשRosen Tantau, Mathias Tantau Nachfolger :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :פרק מקוצר בחלק העליון  -לא קיים;
)על ידי פלואר ויזין בע״מ ,פתח תקוה(
פרח :תנוחת העוקץ  -לא זקוף; פרי :צבע טרום הבשלה -
שם המטפחHans Jürgen Evers :
ורד00151Tan
ירוק ,צורה בחתך אורך  -משולש ,צבע בזמן הבשלה  -אדום , ,הגידול והזן:
מספר מגורות עיקרי  ,3-2קפסיצין בשליה  -לא קיים; עמידות
לווירוס P:TMV -לקווים - 0יש ,לקו ^ אין ,לקווים  P wמסי הרישום3059 :
מסי הבקשה3599/04 :
 אין; עמידות לפיטופטורה  -לא נבדק.שם המבקשRosen Tantau, Mathias Tantau Nachfolger :
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
)על ידי פלואר ויזין בע״מ ,פתח תקוה(
מספר הבקשה :יי4333/
שם המטפחHans Jürgen Evers :
שם המבקש ,Nunhems B.V.:הולנד )על ידי סורוקר אגמון
ורד99065Tan
 ,הגידול והזן:
משרד עורכי דין ,הרצליה(.
שם המטפח ,Franco Vecchio :איטליה.
מסי הרישום3060 :
שם הגידול :עגבנייה
מסי הבקשה3600/04 :
תאריך הבקשה :יי07/03/20
שם המבקשRosen Tantau, Mathias Tantau Nachfolger :
)על ידי פלואר ויזין בע״מ ,פתח תקוה(
השם המוצע לזן.TROPICAL :
כינוי הזן TO :יNUN 329
שם המטפחHans Jurgen Evers :
ורד00993Tan
תיאור הזן ותכונותיו :צמח  -סוג צימוח :בלתי מסיים; עלה  , -הגידול והזן:
חלוקת הטרף :מנוצה פעמיים; עוקץ  -רקמת ניתוק :קיימת;
1

ילקוט הפרסומים  ,6275גי באב התשע״א ,וו3.8.20
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מסי הרישום :י306
מסי הבקשה/04 :י360
שם המבקשRosen Tantau, Mathias Tantau Nachfolger :
)על ידי פלואר ויזין בע״מ ,פתח תקוה(
שם המטפחHans Jurgen Evers :
הגידול והזן :ורדTanxam ,
מסי הרישום3063 :
מסי הבקשה3703/04 :
שם המבקשRosen Tantau, Mathias Tantau Nachfolger :
)על ידי פלואר ויזין בע״מ ,פתח תקוה(
שם המטפחHans Jurgen Evers :
ורד98399Tan
 ,הגידול והזן:
מסי הרישום3064 :
מסי הבקשה3704/04 :
שם המבקשRosen Tantau, Mathias Tantau Nachfolger :
)על ידי פלואר ויזין בע״מ ,פתח תקוה(
שם המטפחHans Jurgen Evers :
ורד44s
 ,Tan97הגידול והזן:

מסי הרישום3070 :
מסי הבקשה3982/07 :
שם המבקש :מדינת ישראל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
מינהל המחקר החקלאי )מכון וולקני(
שם המטפח :ניר כרמי ,עליזה ורדי ,יורם אייל ,יוסף יניב ,אהובה
פרידמן ,חנה נוימן ,לובה פנברשטיין ,אלחנטי אברהם,
יהושוע קנונויץי
הגידול והזן :הדר ,סיגל
י״ט בסיוון התשע״א ) 21ביוני (2011
)חמ (3—361

1

מיכל גולדמן
רשם זכויות מטפחים
ס״ח התשל״ג ,עמי  ;272התשמ״ד ,עמי  ;23התשנ״ו ,עמי .92

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל״ג1973-
אני מודיעה בהתאם לסעיף  24לחוק זכויות מטפחים של
זני צמחים ,התשל״ג , 1973-כי רשמתי בספר הזכויות ,זכויות
מטפחים כמפורט להלן:
1

מסי הרישום3062 :
מסיהרישוםs:306
מסי הבקשה3559/03 :
מסי הבקשהs04/370
:
שם המבקש,Rosen Tantau, Mathias Tantau Nachfolger :
שם המבקשRosen Tantau, Mathias Tantau Nachfolger :
גרמניה )על ידי פלואר ויזין בע״מ ,פתח תקוה(
)על ידי פלואר ויזין בע״מ ,פתח תקוה(
שם המטפח ,Hans Jurgen Evers :גרמניה
שם המטפחChristian Evers :
ורד00163Tan
 ,הגידול והזן:
ורד3w
 ,Tan0הגידול והזן:
מסי הרישום3066 :
מסי הבקשה3706/04 :
שם המבקשRosen Tantau, Mathias Tantau Nachfolger :
)על ידי פלואר ויזין בע״מ ,פתח תקוה(
שם המטפחHans Jurgen Evers :
ורד99066Tan
 ,הגידול והזן:
מסי הרישום3067 :
מסי הבקשה3707/04 :
שם המבקשRosen Tantau, Mathias Tantau Nachfolger :
)על ידי פלואר ויזין בע״מ ,פתח תקוה(
שם המטפח Christian Evers:
ורד49s
 ,Tan01הגידול והזן:
מסי הרישום3068 :
מסי הבקשה3708/04 :
שם המבקשRosen Tantau, Mathias Tantau Nachfolger :
)על ידי פלוארויזין בע״מ ,פתח תקוה(
שם המטפחChristian Evers :
ורד22Tanm
 ,הגידול והזן:

מסי הרישום3069 :
הבקשהs0
 :37n/מסי
שם המבקשRosen Tantau, Mathias Tantau Nachfolger :
)על ידי פלוארויזין בע״מ ,פתח תקוה(
שם המטפחHans Jurgen Evers :
הגידול והזן :ורדTanxms ,

5808

טי בסיוון התשע״א ) 11ביולי (2011
)חמ (3—361

1

מיכל גולדמן
רשם זכויות מטפחים
ס״ח התשל״ג ,עמי  ;272התשמ״ד ,עמי  ;23התשנ״ו ,עמי .92

הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
בהתאם לסעיף  51לחוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה-
) 1965להלן  -החוק( ,נמסרת בזה הודעה כי המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  50לחוק ,בישיבתה
מסי  532מיום אי בניסן התשע״א ) 5באפריל  (2011עדכנה את
הוראתה על הכנת תמ״א /37ח ,תכנית מיתאר ארצית חלקית
ברמה מפורטת  -תשתיות הנדרשות לחיבור תגליות הגז
הטבעי למערכת ההולכה הארצית.
1

כ״ו בסיוון התשע״א ) 28ביוני (2011
)חמ (3—697
עמרם קלעגיי
המנהל הכללי של משרד הפנים
ויושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה
1

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307

ילקוט הפרסומים  ,6275גי באב התשע״א ,וו3.8.20

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית  /37א /ו- 7 /
חיבור תחנות הכוח הסולריות באשלים למערכת הולכת
הגז הטבעי להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה,
בישיבתה מסי  ,533מיום כ״ט בניסן התשע״א ) 3במאי ,(2011
החליטה על העברת תכנית מיתאר ארצית ברמה מפורטת  /37א/
 - 7 /1חיבור תחנות הכוח הסולריות באשלים למערכת הולכת הגז
הטבעי )להלן  -התכנית ,או תכנית זו( להערות הוועדות המחוזיות
לפי סעיף  52לחוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה) 1965-להלן  -החוק(,
ולהשגות הציבור.
1

כל מעוניין בקרקע ,או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית רשאי להגיש את הערותיו
והשגותיו לתכנית בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו
בעיתונות למזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,משרד
הפנים ,ת״ד  ,6158ירושלים  ,91061ולמשרדי הוועדה המחוזית
הרלוונטית; הפנייה למועצה הארצית תהיה בכתב ,בשלושה
העתקים ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך
לכך בחוק או על פיו.
כ״ה בסיוון התשע״א ) 27ביוני (2011
)חמ (3-697
עמרם קלעגיי
המנהל הכללי של משרד הפנים
ויושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה

מטרות התכנית :ייעוד הקרקע ותכנון מפורט למסדרון תשתיות
גז טבעי תת-קרקעי ולמיתקנים הנדסיים )תחנות גז( לצורך חיבור
תחנות הכוח הסולריות באשלים ולצרכנים נוספים.
תחום התכנית :מחוז :דרום; מרחב תכנון מקומי :רמת נגב ,רמת
חובב ,מרחב תכנון מקומי-מחוזי; רשויות מקומיות :מועצה
אזורית רמת נגב ,מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב ,בלא
שיפוט.
רשימת גושים וחלקות בתחום התכנית:
גוש  ,38591ח״ח  ;9 ,6גוש  ,38592ח״ח  ;2 ,1גוש  ,39011ח״ח ;3 ,1
גוש  ,39012ח״ח  ;45 ,32 ,29 ,27 ,25 ,24 ,23 ,20 ,16 ,10 ,9 ,7 ,2גוש
 ,39015ח״ח  ;3 ,1גוש  ,39072ח״ח  ;5 ,4 ,1גוש  ,39774ח״ח ;2 ,1
גוש  ,39777ח״ח  ;3 ,2 ,1גוש  ,39784ח״ח  ;3 ,2 ,1גוש  ,39790ח״ח
 ;2 ,1גוש  ,39795ח״ח  ;5 ,4 ,2 ,1גוש  ,39841חלקות בשלמות ,6 ,5
ח״ח  ;8 ,7 ,4גוש  ,100170ח״ח  ;1גוש  ,100171ח״ח  ;1גוש ,100172
ח״ח  ;3 ,2 ,1גוש  ,100177ח״ח  ;1גוש  ,100328ח״ח  ;1גוש ,100548
ח״ח  ;19 ,17 ,2גוש  ,400030ח״ח  ;1גוש  ,100178/2ח״ח .1
מקום הצגת התכנית :התכנית האמורה ,נמצאת בארכיב מינהל
התכנון ,משרד הפנים ,רחי קפלן  ,2קריית בן-גוריון ירושלים,
טלי  ,02-6701556/646ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון
ולבנייה:
מחוז המרכז :רח׳ הרצל  ,91ת״ד  ,150רמלה  ,72430טלי .08-9788461
מחוז תל אביב :דרך מנחם בגין  ,125קומה  ,13תל אביב ,67012
טלי .03-7632603
מחוז ירושלים :רחי שלומציון המלכה  1ירושלים  ,94146טלי
.02-6290263
מחוז הצפון :קריית הממשלה ,ת״ד  ,595נצרת עילית  ,17105טלי
.04-6508584

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית  38שינוי
מסי  - 3חיזוק מבנים קיימים לפני רעידות אדמה
להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה,
בישיבתה מסי  ,533מיום כ״ט בניסן התשע״א ) 3במאי ,(2011
החליטה על העברת תכנית מיתאר ארצית  38שינוי מסי - 3
חיזוק מבנים קיימים לפני רעידות אדמה )להלן  -התכנית(,
להערות הוועדות המחוזיות לפי סעיף  52לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה) 1965-להלן  -החוק( ,ולהשגות הציבור.
1

מטרות התכנית :לשנות את הוראות התכנית העיקרית )תמ״א
 38על השינויים שאושרו בה במסגרת תמ״א 1/38א ותמ״א
 (2/38בנושאים האלה:
)(1

)(2
)(3
)(4
)(5

קביעת הוראות בעניין תוספת זכויות בנייה למבנים
המיועדים למגורים שניתן להתיר כתמריץ לחיזוק ,באופן
שונה באזורים שונים של הארץ;
קביעת הנחיות בנוגע להיבטים ההנדסיים של תוספת
בנייה על גבי מבנים קיימים;
קביעת הסדרים תכנוניים לתוספת זכויות בנייה במגרש
שלא טעון חיזוק ,כנגד חיזוק מבנה שנדרש חיזוקו;
קביעת הוראות לעניין תוספת מרחבים מוגנים;
קביעת היחס בין זכויות בנייה לפי התמ״א לבין זכויות
בנייה מתוקף תכנית מפורטת או תכניות מפורטות שחלות
במקום וטרם מומשו;
קביעת הוראות בעניין חיזוק בהתאם לדרישות התקן,
לרבות חיזוק במסגרת ניצול זכויות מאושרות.

מחוז חיפה :רחי פל-ים 15א ,מבנה בי ,קריית הממשלה ,חיפה,
טלי .04-8633452

)(5

מחוז הדרום :קריית הממשלה ,רחי התקוה  ,4ת״ד  ,68באר שבע
 ,84100טלי .08-6263791

תחום התכנית :התכנית תחול על כל שטח המדינה.
מקום הצגת התכנית :התכנית האמורה ,נמצאת בארכיב מינהל
התכנון ,משרד הפנים ,רחי קפלן  ,2קריית בן-גוריון ירושלים,
טלי  02-6701556/646ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון
ולבנייה:

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובתיאום מראש .ניתן לרכוש עותק
מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של מסמכי התכנית במרכז
המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד הפנים ,בטלי ,03-9298115
בימים אי-הי ,בשעות  .16:00-9:00מידע נוסף באתר האינטרנט מחוז המרכז :רח׳ הרצל  ,91ת״ד  ,150רמלה  ,72430טלי .08-9788461
מחוז תל אביב :דרך מנחם בגין  ,125קומה  ,13תל אביב ,67012
של משרד הפנים.www.moin.gov.il/planinfo :
טלי .03-7632603
מחוז ירושלים :רחי שלומציון המלכה  ,1ירושלים  ,94146טלי
.02-6290263
1
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מחוז הצפון :קריית הממשלה ,ת״ד  ,595נצרת עילית  ,17105טלי
.04-6508584
מחוז חיפה :רחי פל-ים 15א ,מבנה בי ,קריית הממשלה ,חיפה,
טלי .04-8633452
מחוז הדרום :קריית הממשלה ,רחי התקוה  ,4ת״ד  ,68באר שבע
 ,84100טלי .08-6263791
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,ובתיאום מראש .ניתן לעיין בהוראות
השינוי לתמ״א ומידע נוסף )נוסח משולב של הוראות התכנית
והבהרה לחישוב קירות הקשחה מינמליים(  -באתר האינטרנט
של משרד הפנים .www.moin.gov.il/tama38 :ניתן לרכוש עותק
מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של מסמכי התכנית במרכז
המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד הפנים ,בטלפון,03-9298115 :
בימים אי-הי בשעות  ,16:00-9:00למידע נוסף על מרכז המידע
ראה בכתובת.www.moin.gov.il/planinfo :

כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית ,או מהנדס
ועדה מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או
גובל אותו; רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף
 3לפקודת המועצות המקומיות  ,שאזור שיפוטה כלול בתחום
התכנית או גובל אותו; גוף ציבורי או מקצועי שאישר לכך ,דרך
כלל ,שר הפנים ,לפי צו התכנון והבנייה )קביעת גופים ציבוריים
ומקצועיים לעניין הגשת התנגדויות לתכנית( ,התשל״ד-
 , 1974ושיש לו עניין ציבורי בתכנית וכן כל משרד ממשרדי
הממשלה ,רשאים בתוך חודשיים מהיום שפורסמה הודעה
זו בעיתונות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי המועצה
הארצית לתכנון ולבנייה ,משרד הפנים ,ת״ד  ,6158ירושלים
 ,91061ועותק למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
ממרכז ,רחי הרצל  ,91ת״ד  ,150רמלה  .72430ההתנגדות תהיה
מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך
לכך בחוק או על פיו.
2

3

כל מעוניין בקרקע ,או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית רשאי להגיש את הערותיו
התכנית האמורה ,בצורה שבה הופקדה ,נמצאת בארכיב
והשגותיו לתכנית בתוך  90ימים מיום פרסום הודעה זו
בעיתונות למזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,משרד לשכת התכנון המחוזית מחוז המרכז ,רחי הרצל  91ת״ד  ,150רמלה,
טלי  ,08-9788459/60/61ובארכיב מינהל התכנון ,משרד הפנים,
הפנים ,ת״ד  ,6158ירושלים  ,91061ולמשרדי הוועדה המחוזית
רחי קפלן  ,2קריית בן גוריון ,ירושלים ,טלי  ,02-6701556/646וכל
הרלוונטית; הפנייה למועצה הארצית תהיה בכתב ,בשלושה
העתקים ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא תשלום ,בימים ובשעות שהמשרדים
מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך האמורים פתוחים לקהל ,ובתיאום מראש.
לכך בחוק או על פיו.
ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של
מסמכי התכנית ,במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד
כ״ז בסיוון התשע״א ) 29ביוני (2011
הפנים ,בטלי  03-9298115בימים אי-הי בשעות  9:00עד .16:00
)חמ (3-697
מידע נוסף  -באתר האינטרנט של משרד הפנים www.moin.gov.il :
עמרם קלעגיי
תחת הכותרת :מרכז מידע גאוגרפי-תכנוני )בעמוד השער(.
המנהל הכללי של משרד הפנים
כ״ה בסיוון התשע״א ) 27ביוני (2011
ויושב ראש המועצה הארצית
)חמ (3-697
לתכנון ולבנייה
עמרם קלעגיי
המנהל הכללי של משרד הפנים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז
ויושב ראש המועצה הארצית
המרכז תמ״מ  /3ו - 22 /2הרחבת מחצבת ״נשר״ רמלה
לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
לחוק
ו90-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים 89 ,88
ק״ת התשל״ד ,עמי .535
התכנון והבנייה ,התשכ״ה) 1965-להלן  -החוק( ,כי במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרד הפנים
הודעה בדבר השעיית חבר
בירושלים ,הופקד מחדש ,שינוי מסי  22לתכנית המיתאר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ״א1961-
המחוזית ,מחוז המרכז ,תמ״מ  - 21 /3הרחבת מחצבת ״נשר״
רמלה .התכנית פורסמה להפקדה לראשונה בעיתונות ביום 29
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו 72-לחוק לשכת
באוקטובר  ,2010ובילקוט הפרסומים .6159
עורכי הדין ,התשכ״א , 1961-כי בית הדין המשמעתי מחוזי
2

3

1

1

ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים )ולנת״ע(,
שהמועצה הארצית לתכנון ולבנייה אצלה לה את סמכותה לפי
סעיף )6א() (3לחוק ,דנה בתכנית בישיבתה מסי  456מיום חי בניסן
התשע״א ) 12באפריל  (2011והחליטה על הפקדתה מחדש.
מטרת התכנית :הרחבת מחצבה קיימת.
מקום התכנית :מחוז :מרכז .נפה :רמלה .מרחב תכנון מקומי:
גזר ,חבל מודיעין.
הקרקעות הכלולות :חלקי גושים.4468 ,4629 ,4628 ,4627 :
שטח התכנית :שטח התכנית הוא כ 260-דונם ,כמתוחם בקו
כחול בתשריט.

של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום גי בסיוון התשע״א
) 5ביוני  ,(2011בתיק בד״מ  ,109/2010החליט להטיל על עורך
הדין עפר שרון ,ת״ז  ,53271490רישיון מסי  ,10649השעיה זמנית
מעיסוק במקצוע עריכת הדין מיום גי בסיוון התשע״א ) 5ביוני
 (2011ועד להכרעה סופית בבקשה לפי סעיף  75לחוק שתוגש
אם וכאשר פסק הדין בעניינו יהיה סופי.
אי בתמוז התשע״א ) 3ביולי (2011
)חמ (3-94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס״ח התשכ״א ,עמי .178
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הודעה בדבר השעיית חבר

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ״א1961-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ״א1961-

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו־ 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ״א , 1961-כי בית המשפט המחוזי
בירושלים ,בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ביום י״ב
בחשוון התשע״א ) 20באוקטובר  ,(2010בתיק עמל״ע ¬07-10
 ,17257החליט להטיל על עורך הדין מיכאל כהן ,ת״ז ,34880153
רישיון מסי  ,47650עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת
הדין לתקופה של שישה חודשים ,מהם ינוכו שני חודשי
השעיה שכבר שרוצו.

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו־ 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ״א , 1961-כי בית הדין המשמעתי ארצי של
לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום י״ז בסיוון התשע״א ) 19ביוני
 ,(2011בתיק בד״א  ,017/2011החליט לקבל את הערעור ולהטיל
על עורך הדין קוצי עיראקי ,ת״ז  ,27560754רישיון מסי ,33414
עונש של השעיה בפועל לתקופה של שנה.
תוקף ההשעיה מיום י״ז בסיוון התשע״א ) 19ביוני (2011
עד יום כ״ח בסיוון התשע״ב ) 18ביוני .(2012

תוקף ההשעיה מיום כ״ט בסיוון התשע״א ) 1ביולי (2011
עד יום גי בחשוון התשע״ב ) 31באוקטובר .(2011

כ״א בסיוון התשע״א ) 23ביוני (2011
)חמ (3-94

1

1

י״ג בחשוון התשע״א ) 21באוקטובר (2011
)חמ (3-94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס״ח התשכ״א ,עמי .178

חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין
1

ס״ח התשכ״א ,עמי .178

1

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה
להחזיק כלב ברצועה

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ״א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו־ 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ״א , 1961-כי בית המשפט העליון,
בשבתו ביום י״ח באדר בי התשע״א ) 24במרס  ,(2011בתיק
על״ע  ,8536/07החליט להטיל על עורך הדין שלמה הלברשטט,
ת״ז  ,53616173רישיון מסי  ,12204עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של  15חודשים.
1

תוקף ההשעיה מיום כ״ב בסיוון התשע״א ) 24ביוני (2011
עד יום זי בתשרי התשע״ג ) 23בספטמבר .(2011
כ״ה באדר בי התשע״א ) 31במרס (2011
)חמ (3-94

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס״ג2002-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )11ב( לחוק
להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס״ג , 2002-קבעתי אזורים
נוספים שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה; לפיכך,
ההודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב
ברצועה תתוקן כך שבסופה יבוא:
1

2

״) (5רחי ברזאני  - 12בתחומי הגינה המגודרת המיועדת
לכלבים״.
הי בתמוז התשע״א ) 7ביולי (2011
)חמ (3-3651
רון חולדאי
ראש עיריית תל־אביב-יפו

חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין
1

ס״ח התשכ״א ,עמי .178

1

2

הודעה בדבר השעיית חבר

ס״ח התשס״ג ,עמי .216
י״פ התשס״ז ,עמי  ;585התשס״ח ,עמי  ,571עמי  ,1643עמי
 3194ועמי  ;4492התשס״ט ,עמי  ,1461עמי  ,2617עמי ,2930
עמי  4628ועמי  ;5526התש״ע ,עמי  ;907התשע״א ,עמי .1827

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ״א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים )69א() (6ו־ 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ״א , 1961-כי בית הדין המשמעתי מחוזי של
לשכת עורכי הדין בבאר שבע ,בשבתו ביום אי בניסן התשע״א
) 5באפריל  ,(2011בתיק בד״מ  ,007/2010החליט להטיל על עורך
הדין גאורג סילאגי ,ת״ז  ,11908001רישיון מסי  ,13444עונש של
השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנתיים.

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי״ז957-ו
הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד וו30.6.20

1

תוקף ההשעיה מיום י״ג בסיוון התשע״א ) 15ביוני (2011
עד יום וי בתמוז התשע״ג ) 14ביוני .(2013
כ״ט באייר התשע״א ) 2ביוני (2011
)חמ (3-94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין
1

ס״ח התשכ״א ,עמי .178

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.
היקף.
נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.

1.
2.

7026/2011
20.6.2011

5811

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים

.3

הכלכליים,
.4
.5
.6
7.
8.

הסתדרות החדשה
כלל הענפים
כלל העובדים במגזר הפרטי
עדכון קצובת דמי הבראה ל־₪ 365
27.6.2011
 - 20.6.2011לתקופה בלתי מסויימת

1.
2.
.3

7027/2011
30.5.2011
מרכז שלטון מקומי,

.4
.5
.6
7.
8.

מרכז הסתדרות המעו״ף
כלל הענפים
כלל העובדים ברשויות המקומיות
הודעה מסי  10/11עדכון קצובת דמי הבראה
22.6.2011
 - 30.5.2011לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
7.
8.

7028/2011 + 187/2011
11.4.2011
ממשלת ישראל ,מרכז שלטון מקומי ,שלוש הערים
הגדולות ,מרכז מועצות אזוריות ,מרכז מועצות דתיות,
מוסד לביטוח לאומי ,שירות התעסוקה ,אוניי עברית,
אוניי בר אילן ,אוניי בן גוריון ,אוניי חיפה ,אוניי תל
אביב ,טכניון ,מכון ויצמן ,הדסה ,שירותי בריאות
כללית ,איגוד ערים לכבאות ,סוכנות יהודית ,הסתדרות
החדשה
כלל הענפים
מיגזר ציבורי
שינויים בהסכם מיום 12.1.2011
22.6.2011
 - 11.4.2011לתקופה בלתי מסויימת

1.
2.
.3

1
2.
.3

7029/2011
23.2.2011
איגוד מוסדות חינוך חקלאיים פנימתיים,

.4
.5
.6
7.
8.

הסתדרות החדשה  /הסתדרות המעו״ף
חינוך
כלל העובדים
חוזר מסי  4/11שינוי שיעורי הפרשים וקופת גמל
9.6.2011
 - 23.2.2011לתקופה בלתי מסויימת

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד וו30.6.20

.4
.5
.6

170/2011
1.6.2011
דגון בתי ממגורות לישראל בע״מ,
הסתדרות החדשה מרחב חיפה
אחסנה
דור חדש
תוספת חמישים להסכם דור בי מיום  21.6.01שיפור שכר

.1
.2
.3

7.
8.

ודמי הבראה ותנאי עבודה
16.6.2011
 - 1.6.2011לתקופה בלתי מסויימת

1.
2.
.3

171/2011
1.6.2011
דגון בתי ממגורות לישראל בע״מ,

.4
.5
.6

הסתדרות החדשה מרחב חיפה
אחסנה
דור חדש אי
תוספת להסכם קיבוצי מיום שיפור שכר ותקציב

7.
8.

תובלת
16.6.2011
9.5.2013 - 1.6.2011

.1
2
.3

172/2011
1.6.2011
דגון בתי ממגורות לישראל בע״מ,

.4
.5
.6

הסתדרות החדשה מרחב חיפה
אחסנה
דור חדש
תוספת מסי להסכם דור חדש מיום  15.12.2009שיפור

7.
8.

שכר ודמי הבראה
16.6.2011
 - 1.6.2011לתקופה בלתי מסויימת

1.
2.
.3

173/2011
2.6.2011
נתיב אמיר משאבי אנוש בע״מ,

.4
.5
.6
7.
8.

הסתדרות העובדים הלאומית האגף לאיגוד מקצועי
כח אדם
כלל העובדים
תנאי עבודה
16.6.2011
23.5.2012 - 23.5.2011

1
2.
.3

174/2011
29.5.2011
שיאון שמירה אבטחה שירותים וניקיון בע״מ ,הסתדרות
העובדים הלאומית
שמירה
כלל העובדים
תנאי עבודה
16.6.2011
29.5.2012 - 29.5.2011

1.
2.
.3
.4

175/2011
14.3.2011
מרחב מרכז הגליל בהסתדרות ,ח.ב.מ טקסטיל בע״מ
תעשיית טכסטיל

המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

5812

מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.
היקף.
נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.

.4
.5
.6
7.
8.

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

.5
.6
7.
8.

כלל העובדים
דמי חבר ודמי טיפול מקצועי
16.6.2011
 - 14.3.2011לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

176/2011
31.5.2011
בנק איגוד לישראל בע״מ,

.4
.5
.6
7.
8.

הסתדרות הפקידים
בנקאות
כאמור בהסכם
העסקה זמנית
16.6.2011
 - 31.5.2011לתקופה בלתי מסויימת

1.
2.
.3

1.
2.
3.

177/2011
12.6.2011
 (1תכנון המים לישראל בע״מ  -״תהל״

.4
.5
.6
7.
8.

 (2ותהל מהנדסים יועצים בע״מ תמ״י ,הסתדרות הלאומית
הפקת מים
דור אי
תנאי עבודה דור אי
22.6.2011
 - 12.6.2011לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
7.
8.

1.
2.
3.

178/2011
12.6.2011
 (1תכנון המים לישראל בע״מ
 (2ותהל מהנדסים יועצים בע״מ הסתדרות העובדים
הלאומית
הפקת מים
כאמור בסעיף  18להסכם דור בי
תנאי עבודה דור בי
22.6.2011
 - 12.6.2011לתקופה בלתי מסויימת

1.
2.
3.

179/2011
18.1.2011
 (1מקורות חברת מים בע״מ
 (2שח״מ מקורות ביצוע בע״מ )חברת בת של מקורות
חבי מים בע״מ(
הפקת מים
כלל העובדים
תוספות שכר ותנאי עבודה
16.6.2011
31.12.2012 - 18.1.2011

1.
2.
.3

180/2011
1.1.2011
קופולק ) (1949בע״מ,
הסתדרות העובדים החדשה
תעשיית כימיקלים
עובדי רמת חובב בלבד
עדכון הסכם מיום 10.5.09
22.6.2011
 - 1.1.2011לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
7.
8.

.4
.5
.6
7.
8.

.4
.5
.6
7.
8.

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

.1
.2
.3
.4
.5
.6
7.
8.

181/2011
26.5.2011
קונקס תחבורה ישראל בע״מ,
הסתדרות הלאומית
הובלה יבשתית
כלל העובדים
הודעה על החלק משא ומתן לקראת הסכם
9.6.2011
 - 26.5.2011לתקופה בלתי מסויימת
182/2011
1.4.2011
ממשלת ישראל,
הסתדרות החדשה
כלל הענפים
עובדי מינהל ומשק בבתי החולים הממשלתיים
תוספות שכר
9.6.2011
30.6.2013 - 1.4.2011

1.
2.
.3

183/2011
9.5.2011
אל על נתיבי אוויר לישראל בע״מ,
הסתדרות החדשה
הובלה אווירית
טכנאים
שינוי תנאי העסקה של טכנאים
9.6.2011
 - 9.5.2011לתקופה בלתי מסויימת

1.
2.
.3

184/2011
12.4.2011
מפעלי ים המלח בע״מ,
הסתדרות החדשה
מועצת העובדים
תעשיית מזון
דור אי  +דור המשך
תנאי עבודה
9.6.2011
30.9.2015 - 1.10.2010

.4
.5
.6
7.
8.

.4
.5
.6
7.
8.
1.
2.
.3

185/2011
3.4.2011
בנק ערבי ישראלי בע״מ,
הסתדרות הפקידים
בנקאות
 18עובדים
העסקה זמנית
9.6.2011
 - 3.4.2011לתקופה בלתי מסויימת

1.
2.
.3

186/2011
5.5.2011
מפעלי ע .שנ״פ בע״מ
הסתדרות החדשה מרחב נתניה
תעשיית מינרלים
כלל העובדים
תוספות שכר

.4
5.
.6
7.
8.

.4
.5
.6

58 1 3

.7

16.6.2011

.8

31.3.2012 - 1.4.2011

.1
.2
.3

.1

7028/2011 + 187/2011

.2

11.4.2011

.3

ממשלת ישראל ,מרכז שלטון מקומי ,שלוש הערים
הגדולות ,מרכז מועצות אזוריות ,מרכז מועצות דתיות,
מוסד לביטוח לאומי ,שירות התעסוקה ,אוניי עברית,
אוניי בר אילן ,אוניי בן גוריון ,אוניי חיפה ,אוניי תל אביב,
טכניון ,מכון ויצמן ,הדסה ,שירותי בריאות כללית ,איגוד
ערים לכבאות ,סוכנות יהודית ,הסתדרות החדשה

.4

כלל הענפים

.5

מיגזר ציבורי

.6

שינויים בהסכם מיום 12.1.2011

7.

22.6.2011

8.

 - 11.4.2011לתקופה בלתי מסויימת

1.

188/2011

2.

28.4.2011

.3

סינטק מדיקל בע״מ,

.4
.5
.6
7.
8.
1.
2.
.3

.4
5.
.6
7.
8.

191/2011
29.11.2010
עמותת שירותי הדסה לנוער ע״ר מסי ,580014249
הסתדרות החדשה  /הסתדרות המעו״ף
חינוך
כלל העובדים
סגירת המכללה ופיטורי העובדים
22.6.2011
 - 29.11.2010לתקופה בלתי מסויימת
192/2011
19.5.2011
החקלאית ,אגודה שיתופית לביטוח ולשירותים
וטרינרים למקנה בישראל בע״מ,
הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל
שירותי בריאות
 44רופאי שדה מתוך  64עובדים
תנאי עבודה
29.6.2011
 - 19.5.2011לתקופה בלתי מסויימת

1.
2.
.3

193/2011
18.5.2011
מדינת ישראל,

.4
.5
.6

הסתדרות החדשה
כלל הענפים
כלל העובדים במינהל מקרקעי ישראל
הקמת רשות מקרקעין ממשלתית במקום מינהל מקרקעי

7.

29.6.2011

8.

 - 28.4.2011לתקופה בלתי מסויימת

7.
8.

ישראל תנאי עבודה
29.6.2011
 - 18.5.2011לתקופה בלתי מסויימת

1.

189/2011

2.

20.1.2011

1.
2.
.3

194/2011
8.5.2011
האגודה לבריאות הציבור,

.3

חברת נמל אשדוד,

הסתדרות העובדים הכללית החדשה מרחב חדרה /

הסתדרות החדשה
.4
.5
.6
7.
8.

שומרון
בריאות
כלל העובדים
תנאי עבודה
29.6.2011
 - 8.5.2011לתקופה בלתי מסויימת

1.
2.
.3

195/2011
18.5.2011
מדינת ישראל,

הסתדרות החדשה
תעשיית מתכת

.4
.5

כאמור בסעיף  2להסכם

.6

תנאי עבודה של עובדי חברת יצירת טכנולוגיות זיווד
בע״מ אשר נמכרת לסינטק מדיקל בע״מ

.4

הובלה ימית

.5

עובדי התצפית

.6

תנאי עבודה

7.

9.6.2011

8.

1.9.2012 - 1.6.2009

1.

190/2011

2.

6.4.2011

.3

תרו תעשייה רוקחית בע״מ,
הסתדרות

החדשה

/

והפרמצבטיקה
.4
.5

תעשיית כימיקלים
כאמור בסעיף  11להסכם

.6

תנאי עבודה

7.

5.6.2011

8.

6.4.2016 - 6.4.2011
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הסתדרות

עובדי

המזון

.4
.5
.6
7.
8.

הסתדרות החדשה
כלל הענפים
הסכמי סיום עבודה והעברת עובדים
סיום עבודה עקב הרפורמה במינהל
29.6.2011
 - 18.5.2011לתקופה בלתי מסויימת

ב׳ בתמוז התשע״א ) 4ביולי (2011
שלמה יצחקי
הממונה הראשי על יחסי עבודה

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

דרורי ,מרחי ליברמן  ,10דירה  ,9תל אביב.

הודעות לפי תוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים
ת״ע 20617-05-11
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל״ח978-ו,
ובעניין :הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה,
והמבקש :אורי ולר ,ת״ז .054337779
הודעה
להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט לענייני מש
פחה בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של הנספים וכי בית
המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום  ,5.9.2011בשעה .15.00

כל מי שיש לו ידיעות על הנעדרת הנ״ל הנ״ל ,מתבקש
בזה להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או קו־
נסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדו־
תו ,או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות,
או ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.
יענקל מגר ,עו״ד ,מבקש
בבית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב-והמרכז
ת״ע 4032-07-11

וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:

בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל״ח,1978-

פורמן פסיה )פשה( )לבית ולר(.
פורמן ראובן.
תאריך פטירה :לא ידוע ,בין השנים .1945-1939
המקום שבו נראו לאחרונה :ביאליסטוק ,פולין.
מקום מגוריהם הרגיל של הנספים  ,2-1ביאליסטוק ,פולין.
אזרחותם :פולנית.
השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר :אורי ולר
)המבקש( ,רח׳ שח״ל  ,31ירושלים.
כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל ,מתבקש בזה לה-
מציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או קונסולרית
של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם מעוניין,
הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט ,אם
בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו ,או ימסור
הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או ימסור הו¬
דעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת ישראל ,שבה
יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית המשפט הח¬
לטה כטוב בעיניו.

בעניין :הצהרת מותם של הנעדרים ברטה גולדשטיין,
רודה ורוקה גולדשטיין ,ליליאן גולדשטיין ודבורה גוט )וייס(,
והמבקשים :ישראל פריאל ,שבח פרידלר ,סטלה ויצנה ,ע״י
ב״כ עו״ד דן ליבנה ,מרחי דרך בן גוריון  ,1בני ברק.
הודעה
ניתנת בזה הודעה ,כי ביום בי בתמוז התשע״א ) 4ביולי
 ,(2011הגישו המבקשים הנ״ל בקשה להתרת הוכחת מוות
לבית משפט לענייני משפחה ,להצהיר על היותם של הנעדרים
הנ״ל נספי השואה.
דן ליבנה ,עו״ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב והמרכז
ת״ע 11853-07-11
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל״ח,1978-

שלמה אלבז ,שופט

ובעניין :הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים
בהודעה,

ת״ע 15039-02-11

והמבקש :שמעון שמיר ,ת״ז  ,050169077מרחי לסקוב ,7
דירה  ,10נתניה  ,42656ע״י ב״כ עו״ד עמית חקין ,מבית רון ,רחי
אחוזה  ,142רעננה  ,43300טלי  ,09-7480478פקסי .09-7480479

בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב והמרכז
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל״ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותה של הנעדרת קאלו קאחיא )KALO
 ,(KAHYAמנהל עיזבון קבוע של המנוחה אלזה בן דרורי ,ת״ז
 ,732384מרח׳ תרמ״ב  ,13/7ראשון לציון .75290
והמבקש :עו״ד יענקל מגר ,ת״ז .310477575
הודעה
להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט לענייני משפחה
בתל אביב בבקשה להצהיר על מותה של הנעדרת הנ״ל.
וזה תיאורה של הנעדרת לפי הצהרת המבקש:
קאלו קאחיה ,בת של סאלמון.
תאריך לידתה ומקום לידתה :בשנת  ,1911באיסטנבול,
בתורכיה.
התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנעדרת עדיין בחיים
והמקום שבו נמצאה אז 13.1.2006 :באיסטנבול ,תורכיה.
השמות והכתובות של בני משפחתה הקרובים ביותר :אלזה בן
ילקוט הפרסומים  ,6275גי באב התשע״א3.8.2011 ,

הודעה
להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט לענייני
משפחה במחוז תל אביב והמרכז בבקשה להצהיר על מותם
של הנספים המפורטים להלן ,שנספו בשואה.
וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:
 .1אליהו יהודה סבו
תאריך לידתו.1895 :
התעסקותו :כורך ספרים.
התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה הנספה עדיין בחיים
והמקום שבו נמצא אז :בחודש מאי  ,1944בתאי הגזים
במחנה הריכוז אושוויץ-בירקנאו.
 .2חיה רחל סבו ,לבית זיכרמן
מקום לידתה ותאריך לידתה :ברבשט ,רומניה.1896 ,
התעסקותה :עקרת בית.
התאריך הידוע לאחרונה שבה נראתה הנספית עדיין
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בחיים והמקום שבו נמצאה אז :בחודש מאי  ,1944בתאי
הגזים במחנה הריכוז אושוויץ-בירקנאו.
לאה זכרמן )סאבו(
מקום לידתה ותאריך לידתה :ברבשט ,רומניה ,כנראה .1918
התאריך הידוע לאחרונה שבה נראתה הנספית עדיין בחיים
והמקום שבו נמצאה אז .1944 :במקום לא ידוע ,במלחמת
העולם השנייה התגוררה בבודפשט ,הונגריה .נספתה בגיל
.26

 .4משה סאבו
מקום לידתו ותאריך לידתו :ברבשט ,רומניה.1926 ,
התעסקותו :נער ,נספה בן .18
התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה הנספה עדיין בחיים
והמקום שבו נמצא אז :בשנת  ,1944במקום לא ידוע.
 .5סימה סאבו
מקום לידתה ותאריך לידתה :ברבשט ,רומניה.1928 ,
התעסקותה :נערה ,נספתה בגיל .16
התאריך הידוע לאחרונה שבו נראתה הנספית עדיין בחיים
והמקום שבו נמצאה אז :בחודש מאי  ,1944בתאי הגזים
במחנה הריכוז אושוויץ-בירקנאו.
 .6רייזל סבו
מקום לידתה ותאריך לידתה :ברבשט ,רומניה.1929 ,
התעסקותה :נערה ,נספתה בגיל .15
התאריך הידוע לאחרונה שבו נראתה הנספית עדיין בחיים:
.1944
.7

בריינא סאבו
מקום לידתה ותאריך לידתה :ברבשט ,רומניה.1930 ,
התעסקותה :נערה ,נספתה בגיל .14
התאריך הידוע לאחרונה שבו נראתה הנספית עדיין בחיים:

בבית המשפט לענייני משפחה במחוז חיפה
ת״ע 11640-07-11
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל״ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותם של הנעדרים המפורטים בהודעה,
והמבקש :עו״ד אמל חינאוי ,ת״ד  ,3215עוספיה .30090
הודעה
להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט לענייני
משפחה בחיפה בבקשה להצהיר על מותם של הנעדרים דבורה
שמואל ורחל מינסקי שנעלמו ומשערים שמתו וכי בית המשפט
ידון בבקשה הנ״ל ביום  ,6.3.2012בשעה .9.00
וזה תיאורם של הנעדרים לפי הצהרת המבקש:
מקום לידתם ותאריך לידתם :ורשה ,פולין.
מקום מגוריהם הרגיל :ורשה ,פולין.
מקום מגוריהם הידוע האחרון :ורשה ,פולין.
אזרחותם :פולנית.
התאריך הידוע לאחרונה שבו נראו עדיין בחיים והמקום שבו
נמצאו אז :ורשה ,פולין.
השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר :יעקב
מינסקי בנה של דבורה מינסקי ,כפר סרקין.
כל מי שיש לו ידיעות על הנעדרים הנ״ל ,מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.
עדנה דהן ,מזכירת בית משפט

.1944
 .8ינטה סאבו
מקום לידתה ותאריך לידתה :ברבשט ,רומניה.1931 ,
התעסקותה :זערה ,נספתה בגיל .13
התאריך הידוע לאחרונה שבו נראתה הנספית עדיין בחיים
והמקום שבו נמצאה אז :בחודש מאי  ,1944בתאי הגזים
במחנה הריכוז אושוויץ-בירקנאו.
מקום מגוריהם הרגיל :ברבשט ,רומניה.
השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר .1 :שמעון
שמיר ,מרחי לסקוב  ,7דירה  ,10נתניה  .2 ;42656חנה פיש ,מרחי
ברלב  ,5רעננה.
כל מי שיש לו ידיעות על נספי שנות השואה הנ״ל ,מתבקש
בזה להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.
ענבל לוי ,מזכירת בית המשפט
5816

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר״ק 45467-03-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מרכז אירועים דניאל תומר בע״מ,
ח״פ .51-353803-3
והמבקש :מרקוס יעקב פלסי )פלציי( ,ת״ז  ,316845312מרחי
שלמה בן יוסף  ,303/4ירושלים ,ע״י ב״כ עו״ד עז אלדד או עמית
שגב ,מרחי הלל  ,23ת״ד  ,2408ירושלים  ,91023טלי ,02-6242725
פקסי .02-6253502
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.3.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.9.2011בשעה .11.45
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באו־
פן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה  ,12.00ביום
.15.8.2011

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דורון לנגה ,עו״ד
מנהל מיוחד

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עז אלדד ,עו״ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר״ק 34443-06-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בירושלים

ובעניין פירוק חברת צ.מ.א .בע״מ ,ח״פ .51-312004-8
פר״ק 60425-03-11

והמבקש :חנן פישר ,ע״י ב״כ עו״ד ולדימיר פוסטרנק ,מרחי
המלך גיורגי  ,17ירושלים .94261

ובעניין פירוק חברת דפוס רציף וסחר בע״מ ,ח״פ .51-318221-2

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.6.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,3.10.2011בשעה .9.00

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
והמבקש :אליהו בנאנו )סוטו( ,ע״י ב״כ עו״ד אהרון שטכלברג,
מרחי הלל  ,5ירושלים .94851
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.3.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,21.9.2011בשעה .11.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה  ,10.00ביום
.5.9.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אהרון שטכלברג ,עו״ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר״ק 18631-05-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בתים  -חברה לבניין ופיתוח בע״מ ,ח״פ
.51-043463-2

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באו־
פן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה  ,12.00ביום
.15.9.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ולדימיר פוסטרנק ,עו״ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר״ק 24736-07-11
בעניין חוק העמותות ,התש״ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת בית הכנסת בת ציון ,מסי העמותה
.58-003603-6
והמבקש :רשם העמותות ,ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי ,מרחי
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ירושלים .95464

והמבקש :עו״ד דורון לנגה ,מנהל מיוחד של עמותת צבי
אלימלך ,מ״ע  ,58-013825-3מרחי רמב״ן  ,32ירושלים  ,92268טלי
.02-5670226 ,02-5619746

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.7.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,14.11.2011בשעה .10.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.5.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,26.10.2011בשעה .10.15

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימ־
סור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום .21.10.2011
ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת
צילום.
מירית כנרי ,עו״ד
באת כוח המבקש
5817

בבית המשפט המחוזי בירושלים

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
פר״ק 24772-07-11

בעניין חוק העמותות ,התש״ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת תורת חיים פרי יצחק ,מסי העמותה
.58-000790-4
והמבקש :רשם העמותות ,ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי ,מרחי
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ירושלים .95464
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.7.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,14.11.2011בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה.
העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת
צילום.
מירית כנרי ,עו״ד
באת כוח המבקש

פש״ר 21906-03-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת י.ע.ל בגרויות בע״מ ,ח״פ .51-259556-2
והמבקשים :מירב רדליך ואחי ,ע״י ב״כ עו״ד דרור ברוטפלד,
מרחי יגאל אלון  ,65בית טויוטה ,תל אביב .67443
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.3.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,20.9.2011בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 ,8.30
ביום .13.9.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דרור ברוטפלד ,עו״ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר״ק 24800-07-11

פר״ק 1436-04-11

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

ובעניין פירוק חברת קונקט טי.וי בע״מ ,ח״פ .51-295442-1

ובעניין פירוק עמותת חדרה אינסטיטיוט ,מסי העמותה
.58-002476-8

והמבקשים :רני אטלן ואחי ,ע״י ב״כ עו״ד רונן קינן ,משדי
המגינים  ,53חיפה  ,33265טלי  ,04-8507223פקסי .04-8553007

והמבקש :רשם העמותות ,ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי ,מרחי
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ירושלים .95464
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.7.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,14.11.2011בשעה .9.15
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה.
העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת
צילום.
מירית כנרי ,עו״ד
באת כוח המבקש

5818

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

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.4.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,16.11.2011בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 ,8.30
ביום .9.11.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רונן קינן ,עו״ד
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר״ק 10913-05-11

פר״ק 9650-04-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

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

ובעניין פירוק חברת ארז תעשיות עץ בע״מ ,ח״פ
.51-384946-3

ובעניין פירוק חברת ע שדה קבלני בניין בע״מ,

והמבקשת :החברה עצמה ,ע״י ב״כ עו״ד תומר אברהמי,
מדרך אבא אבן  ,1הרצליה פיתוח ,ת״ד  ,1238טלי ,073-7967710
פקסי .073-7967711
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.4.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.9.2011בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
תומר אברהמי ,עו״ד
בא כוח המבקשת

והמבקשת :החברה עצמה ,ע״י ב״כ עו״ד תומר אברהמי,
מדרך אבא אבן  ,1הרצליה פיתוח ,ת״ד  ,1238טלי ,073-7967710
פקסי .073-7967711
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.5.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.11.2011בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל עד יום .26.10.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
תומר אברהמי ,עו״ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר״ק 19012-06-11
פר״ק 1119-05-11

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פ.א .אירועים בע״מ ,ח״פ ,51-389929-4
אשר מענה הרשום אצל יוראי פרידמן ,רחי חתם סופר  ,3תל אביב
.62482
והמבקשים :ולדיסלב דולגניוק ,ת״ז  ,322189598ויחזקאל
פרידמן יועצים והשקעות בע״מ ,ח״פ  ,51-326428-3ע״י ב״כ עו״ד
הדס שגיא וינבאום ,ממגדל סונול ,קומה  ,20דרך מנחם בגין  ,52תל
אביב  ,67137טלי  ,03-7912829פקסי .03-7912801
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.5.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.11.2011בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 ,8.30
ביום .26.10.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת משה קאשי ,חברה קבלנית לבניין בע״מ,
ח״פ .51-159816-1
והמבקש :אברהם בוכניק ,ת״ז  ,022036941ע״י ב״כ עו״ד עמית
אבן ו/או יעקב סער ,מרחי ויצמן  ,2תל אביב .64239
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.6.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,23.11.2011בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה  ,16.00ביום
.1.11.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עמית אבן ,עו״ד
בא כוח המבקש

הדס שגיא )וינבאום( ,עו״ד
באת כוח המבקשים
ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,
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בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר״ק 42763-06-11

פר״ק 37895-06-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

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

ובעניין פירוק חברת אקס.די .אם בע״מ ,ח״פ .51-436851-3

ובעניין פירוק חברת י.ה.ה אליך ישברו בע״מ ,ח״פ 51-281737-0
)שמה הקודם :א.ה.ב בינרבוים סחר ושירותים בע׳׳מ/

והמבקשת :החברה עצמה ,ע״י ב״כ עו״ד שמואל גלינקא
מראב״ד מגריזו בנקל ושותי ,בית אירופה ,שדי שאול המלך  ,37תל
אביב  ,64928טלי  ,03-6060260פקסי .03-6069266

והמבקשים :גלעד אברמוביץ ואחי ,ע״י ב״כ עו״ד עמית דינר
וחן גראופן ,מרחי זיבוטינסקי  ,7רמת גן .52520

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.6.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,17.11.2011בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.6.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,17.11.2011בשעה .8.30

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

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה ,8.30
ביום .3.11.2011

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה ,8.30
ביום .10.11.2011

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

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

שמואל גלינקא ,עו״ד
בא כוח המבקשת

עמית דינר ,עו״ד חן גראופן ,עו״ד
באי כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
פר״ק 39083-06-11

פר״ק 6576-07-11

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

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

ובעניין פירוק חברת מתי תמר שירותים והשקעות בע״מ ,ח״פ
 ,51-234430-0מרחי שביל החרצית  ,28תל אביב,

ובעניין פירוק חברת הראל אחזקות  -מועדון הכדורגל הפועל
תל אביב בע״מ ,ח״פ ,51-418239-3

והמבקש :חסן סלים ,ת״ז  ,313957888ע״י ב״כ עו״ד רונלי
מאירוביץ ,מרחי נחל שורק  ,5רמת השרון  ,47202טלי ,03-5406743
פקסי .03-5477306

והמבקש :מלון מוריה תל אביב בע״מ ,ח״פ ,51-006978-4
ע״י ב״כ עו״ד אהוד שטמר מיי שפלר  -א .שטמר ,עו״ד ,רחי אבא
הלל סילבר ) 7בית סילבר( רמת גן  ,5255טלי  ,03-6130920פקסי
.03-6131082

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.6.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,24.11.2011בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה  ,17.00ביום
.17.11.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רונלי מאירוביץ ,עו״ד
באת כוח המבקש

5820

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.7.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,28.11.2011בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה  ,14.00ביום
.21.11.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אהוד שטמר ,עו״ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר״ק 41988-02-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גליל פורקס בע״מ,

פר״ק 37528-04-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קליין מוסך המרכז נהריה בע״מ,

והמבקשים :אחלאם חאגי ואחי ,ע״י ב״כ עו״ד נסים נגיאר,
מרחי אלנבי  ,22ת״ד  ,99649חיפה.

והמבקש :מסאלחה עאטף ,ע״י ב״כ עו״ד מוסא מאגיד ,ת״ד
 ,505אבו סנאן .24905

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.3.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,10.10.2011בשעה .9.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.4.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.10.2011בשעה .10.00

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום
.26.9.2011

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום  ,30.9.2011משעה
.12.00

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

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

נסים נגיאר ,עו״ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה

מוסא מאגיד ,עו״ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר״ק 12223-03-11

פר״ק 15114-05-11

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

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

ובעניין פירוק עמותת מרכז קהילתי )מתנ״ס( דלית אל כרמל,
ע״ר ,58-001043-7

ובעניין פירוק חברת איי בי טקס בע״מ ,ח״פ ,51-369928-0

והמבקש :עזמי עזמי ,ת״ז  ,059930578ע״י ב״כ עו״ד איימן פרו,
רישיון מסי  ,31440משדי אבא חושי  ,43ת״ד  ,489עספיא  ,30090טלי
 ,04-8399253פקסי .04-8399486
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.3.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.9.2011בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום .1.9.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
איימן פרו ,עו״ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

והמבקשת :אדריס ריכאז ,ת״ז  ,24728240ואחי ,ע״י ב״כ עו״ד
שלומית שרייבר ,מרחי מוריה  ,118חיפה .31072
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.5.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.9.2011בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 9.00
ביום .4.9.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שלומית שרייבר ,עו״ד
באת כוח המבקשת
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בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר״ק 40235-06-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

פר״ק 50246-06-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

ובעניין פירוק חברת ווין-דור המרכז הארצי לחלונות דלתות
ובניה בע״מ ,ח״פ  ,51-302860-5אזור התעשייה צייק פוסט ,32952
ת״ד  ,26261חיפה,

ובעניין פירוק חברת מ.ל.ה  -כ.ל.י אחזקה וניהול בע״מ ,ח״פ
,51-423244-6

והמבקשת :חברת מ.ס.י .שווק זכוכית ומראות בע״מ ,ח״פ
 ,51-107040-1מרחי החרמש  ,20חיפה  ,31251ע״י ב״כ עו״ד נפתלי
נשר ו/או שלומית )רענן( נשר ,מרחי שמריהו לוין  ,4חיפה ,33101
טלי  ,04-8677567פקסי .04-672990
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.6.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,22.9.2011בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .15.9.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שלומית )רענן( נשר ,עו״ד
באת כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בחיפה

והמבקשים :יובל מושקוביץ ואחי ,ע״י ב״כ עו״ד אפרים
גלסברג ואחי ,משדי פל-ים  ,9-7ת״ד  ,400חיפה  ,31003טלי
 ,04-8663483פקסי .04-8660794
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.6.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,10.10.2011בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 10.00
ביום .3.10.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אפרים גלסברג ,עו״ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר״ק 51910-06-11

פר״ק 40672-06-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בני חזון השקעות בע״מ ,ח״פ ,51-247708-4
מרחי החרושת  ,5ת״ד  ,1227כרמיאל ,20100
והמבקשת :חופית קיבוץ כנרת בע״מ ,ח״פ 51-445444-6
)לשעבר ח״פ  ,(52-003887-8ע״י ב״כ עו״ד נפתלי נשר ו/או שלומית
)רענן( נשר ,מרחי שמריהו לוין  ,4חיפה  ,33101טלי  ,04-8677567פקסי
.04-672990
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.6.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,22.9.2011בשעה .9.45
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .15.9.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ל.ר ייצור ושיווק בע״מ,
והמבקשים :חיים טירר ואחי ,ע״י ב״כ עו״ד נורה עבד אלעאל,
ת״ד  ,14432כפר מזרעה .22807
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.6.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,10.10.2011בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 9.30
ביום .3.10.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נורה עבד אלעאל ,עו״ד
בא כוח המבקשים

שלומית )רענן( נשר ,עו״ד
באת כוח המבקשת
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ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר״ק 15202-07-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

פר״ק 45851-03-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת הובלות הנמל בע״מ ,ח״פ ,51-398888-1

ובעניין פירוק חברת יוסי יונייטד מדידים ישראל בע״מ ,ח״פ
,51-298516-9
והמבקשים .1 :חברת גולדן מרקט דלקים בע״מ ,ח״פ
והמבקשת :גלינה גורוחובסקי ,ת״ז  ,320441066ע״י ב״כ עו״ד  .2 ;51-417425-9חברת גולדן פונט דלקים בע״מ ,ח״פ ;51-418754-1
אמיר בירמן ,משדי פל-ים  ,2חלונות הסיטי ,בניין אורן ,חיפה ,טלי  .3אביחי סטולרו ,ת״ז  ,024383598ע״י ב״כ עו״ד יצחק גולדברג ו/או
 ,04-8333333פקסי .04-8650476
יהונתן קם ו/או רונן חזון ,מרחי תובל  ,34רמת גן  ,52522טלי 03-
 ,7522323פקסי .03-7522343
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.7.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.3.2011הוגשה בקשה לבית
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
 ,10.10.2011בשעה .10.00
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.9.2011בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
ביום .10.9.2011
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 9.30
ביום .31.8.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אמיר בירמן ,עו״ד
בא כוח המבקשת
יצחק גולדברג ,עו״ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר״ק 45570-03-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מ.א .הדרך החדשה למסחר בע״מ ,ח״פ
,51-363893-2

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר״ק 22237-04-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ויקטורי מוצרי נייר בע״מ ,ח״פ ,51-381662-9

והמבקשים .1 :חברת גולדן מרקט דלקים בע״מ ,ח״פ
 .2 ;51-417425-9חברת גולדן פונט דלקים בע״מ ,ח״פ ;51-418754-1
 .3אביחי סטולרו ,ת״ז  ,024383598ע״י ב״כ עו״ד יצחק גולדברג ו/או
יהונתן קם ו/או רונן חזון ,מרחי תובל  ,34רמת גן  ,52522טלי 03-
 ,7522323פקסי .03-7522343

והמבקשת :חברת הייגייניק ציוד וכלים בע״מ ,ח״פ 51-
 ,178178-3ע״י המפרק הזמני אבי אזולאי ,כלכלן ,ועו״ד אביב
פריצקי ,ממשרד עורכי דין טישמן-פריצקי-לוין ,רחי הארבעה ,10
ת״ד  ,20609תל אביב .61205

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.3.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.9.2011בשעה .9.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.4.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.10.2011בשעה .8.30

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 9.30
ביום .31.8.2011

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יצחק גולדברג ,עו״ד
בא כוח המבקשים
ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אבי אזולאי ,עו״ד
מפרק זמני
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בבית המשפט המחוזי בנצרת

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר״ק 32970-06-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קיוטק ציוד הקפי למחשבים בע״מ ,ח״פ
 ,51-386631-9מרחי יד חרוצים  ,8כפר סבא,
והמבקשת :טק דטה ישראל )טי.די( בע״מ ,ח״פ ,51-203489-3
ממרכז תעשיות ״בית אינטרגאנמא״ כפר נטר ,ע״י ב״כ עו״ד גלעד
עידו קוצר )ח.מ ,(18714 .מרחי גיבורי ישראל  ,24אזור תעשייה פולג,
ת״ד  ,8793נתניה ,טלי  ,09-8656595פקסי .09-8866065
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.6.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.11.2011בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .26.10.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גלעד עידו קוצר ,עו״ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר״ק 34277-06-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת דה וינציי עיצוב חוץ בע״מ ,ח״פ
,51-407129-9
והמבקשים :עובדי החברה ,ע״י ב״כ עו״ד אהוד שילוני ו/או
אחי מרחי סוקולוב  ,40רמת השרון  ,47235טלי  ,03-7600400פקסי
.03-7600401
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.6.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.11.2011בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימ־
סור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .26.10.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמו־
רת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אהוד שילוני ,עו״ד
בא כוח המבקשים
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פר״ק 25399-03-11

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מעדניית בני זטמה בע״מ ,ח״פ
 ,51-334402-8שכי אלראם  ,6526נצרת ,16000
והמבקשת :חברת נטר עוף הכפר בע״מ ,ח״פ ,51-334402-8
ע״י ב״כ עו״ד מוני עזורה ו/או תמר עזורה ו/או ורד גוילי-צולמן
ו/או מוחמד ותד ו/או קרן בן ישראל-פרומר ו/או אילנה בן זאב ו/
או שי כהן ו/או הילה תירם ו/או שמואל ברח״ד ו/או טלי פרידריך
ו/או אודי דנהירש ו/או אלן גוסליס ו/או קרן חאדד ו/או אלינה
סברדלוב ו/או בועז אבן חיים/דור אליעז ,משרד ראשי ומען
לכתבי בי־דין :רחי סמילנסקי  ,3חדרה  ,38408טלי  ,04-6225034פקסי
.04-6212203
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.3.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.11.2011בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר מ־ 7ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עזורה מוני ,עו״ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר״ק 15245-05-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת הברקות העמק שירותי ניקיון ) (2003ש.נ.
בע״מ ,ח״פ ,51-337623-6
והמבקשים :קרין פורטל ואחי )עובדי החברה( ,ע״י ב״כ עו״ד
איימן סוויד ,ת״ד  ,280כפר עילבון  ,16972טלי  ,04-6786692פקסי
.04-6782807
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.5.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.10.2011בשעה .11.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 13.00
ביום .20.9.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
איימן סוויד ,עו״ד
בא כוח המבקשים
ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פש״ר 48732-05-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מ.ג.ע .מוסא בנייה ויזום בע״מ ,ח״פ
,51-280424-6
והמבקשת :חברת חשמל כמון בע״מ ,ח״פ  ,51-292981-4ע״י
ב״כ עו״ד גימיל נעאמנה ו/או מועתז נסאר ואחי ,ת״ד  ,1עראבה
 ,30812טלי  ,04-6746633פקסי .04-6744046
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.5.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.10.2011בשעה .13.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גימיל נעאמנה ,עו״ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר״ק 22134-04-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מעוז שרותים  -טרנספרס  2006בע״מ,
והמבקשות .1 :נטליה גרינשפון ,ת״ז  ,306104092מרחי
אלבק חנוך  ,17באר שבע;  .2ילנה דודזון ,ת״ז  ,323228668מרחי
טבריה  ,1/15באר שבע;  .3זיאנה גאוכמן ,ת״ז  ,323214535מרחבת
שלומציון  ,16/34באר שבע;  .4גלינה זדורוזיני ,ת״ז ,310051222
מרחי מינץ  ,24/9באר שבע ,כולם ביחד וכל אחד לחוד ע״י ב״כ
עו״ד אירינה גלפנבויים ,רחי בן צבי  ,10מגדל הרכבת ,באר
שבע ,טלי  ,08-6655990פקסי  ,08-6655290דואר אלקטרוני:
.bonafides@inbox.ru
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.4.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,30.10.2011בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ״ל לא יאוחר מ־ 7ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אירינה גלפנבויים ,עו״ד
באת כוח המבקשות

פר״ק 3270-06-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קונדיטוריה סמי ובניו בע״מ ,ח״פ
,51-207471-7
והמבקש :נזמי נעסה ,ת״ז  ,35440049ע״י ב״כ עו״ד עימאד
חימאיסי ,רישיון מסי  ,19108ו/או אי עמאיסי ו/או עי דאמוני,
שמענם להמצאת כתבי בי־דין :רחי ראשי ,ת״ד  ,2147כפר כנא
 ,16930טלי  ,04-6519990פקסי .04-6517702
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.6.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.10.2011בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עימאד חימאיסי ,עו״ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר״ק 27184-06-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שחר גת-שרותי אחזקה ונקיון בע״מ,
ח״פ ,51-233621-5
והמבקשת :מרינה סלונוביץ ,ע״י ב״כ עו״ד ולדימיר פוסטרנק,
מרחי המלך גיורגי  ,17ירושלים .94261
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.6.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,6.9.2011בשעה .13.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .15.8.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ולדימיר פוסטרנק ,עו״ד
בא כוח המבקשת

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

58 2 5

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר״ק 36954-06-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מחזור בנגב בע״מ ,ח״פ ,51-402976-8
והמבקשת :החברה עצמה ,ע״י ב״כ עו״ד רן עמרם ,מרחי תובל
 ,13רמת גן.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.6.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,30.10.2011בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .21.10.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רן עמרם ,עו״ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פש״ר 50422-06-11

פר״ק 52126-06-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ניר א .הובלות ושירותים ) (2006בע״מ,
ח״פ ,51-379135-0
והמבקשים .1 :יוחאי גיימני ,ת״ז  .2 ;28454890רוזה ראם,
ת״ז  .3 ;14463863וציסלב אנטונוב ,ת״ז  .4 ;317504009אבי פרומן,
ת״ז  .5 ;034927616מאיר אלפאסי ,ת״ז  .6 ;66443920מרדכי שרון,
ת״ז  .7 ;293512366סאסי גלעד ,ת״ז  .8 ;034774448שלמי וקנין ,ת״ז
 .9 ;034796391מוריס רימה ,ת״ז  .10 ;48908354אלכסנדר ליפמן ,ת״ז
 .11 ;306434606זהבי סולומן ,ת״ז  ,71767834כולם ע״י ב״כ עו״ד
א״נ ורדי ו/או רי בנין ו/או תי קדם ו/או די גילר ו/או צי אברגייל,
מדרך בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר ,1 .רמת גן ,טלי  ,03-7526633פקסי
.03-7526888
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.6.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,30.10.2011בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 בדו־
אר ,באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום
.10.10.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

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

אביחי ני ורדי ,עו״ד
בא כוח המבקשים

ובעניין פירוק חברת סי.אם.סי.ישראל הבר לרנר בע״מ,
והמבקשים :ולדימיר גלינברג ,ולדיסלב לשצינקו ואיליה
סינלניקוב ,ע״י ב״כ עו״ד מורן דהן ,משדי הרצל  ,1בית יוניטרייד,
אשדוד.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.6.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,30.10.2011בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין 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 12.00
ביום .9.10.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מורן דהן ,עו״ד
באת כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר״ק 4788-07-11
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ניו יורק אילת מסעדות בע״מ ,ח״פ
,51-350331-8
והמבקש :אשר יעקב ,ת״ז  ,035892249ע״י ב״כ עו״ד שחר
בוטון ו/או אור ליסקר ,מרחי החשמונאים  ,90תל אביב  ,67133טלי
 ,03-6242444פקסי .03-6241519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.5.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,30.10.2011בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום  ,16.10.2011בשעה
.16.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שחר בוטון ,עו״ד
בא כוח המבקש

5826

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
ש.ת.ש יזום ובניה בע״מ
)ח״פ (51-423966-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,10.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד בועז רוה ,מרחי מנחם
בגין  ,11רמת גן  ,52681טלי  ,03-5762000פקסי ,03-6131007
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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
בועז רוה ,עו״ד ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יצחק סלימי ,מפרק

לינופו השקעות בע״מ
)ח״פ (51-332866-6
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,19.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מאיר אלבוים ,מרחי
איתמר בן אב״י  ,4תל אביב ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
מאיר אלבוים ,עו״ד ,מפרק

מ .אילוז עבודות בניה פיתוח ותשתית בע״מ

מיתאם יועצים להנדסת תוכנה בע״מ

)ח״פ (51-237081-8
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,22.5.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח דב ויינשטיין ,מרחי
קרית המדע  ,11הר חוצבים ,ירושלים ,טלי  ,077-7386666למפרק
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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
דב ויינשטיין ,רו״ח ,מפרק

)ח״פ (51-180378-5
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,16.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף בלום הלוי ,מרחי
אדיר  ,46אלפי מנשה ,למפרק החברה.

בינו אבטחה וחקירות
)ח״פ (51-325515-8
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,25.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק סלימי ,מרחי גוסטב
הרץ  ,5ראשון לציון ,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.

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יוסף בלום הלוי ,מפרק

יו.אם.או שיווק בע״מ
)ח״פ (51-441751-8
)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
המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,19.7.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופיר יצחק ,ת״ז
 ,040354516מרחי ככר ברוש  ,5ת״ד  ,1046פתח תקוה ,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.
5827

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

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

אופיר יצחק ,מפרק

דוד סימנא ,מפרק

פנאוטק בע״מ

ד״ר מרים האן יעוץ רפואי בע״מ

)ח״פ (51-240766-9
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,17.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמיחי דרזנר ,מרחי הנורית
 ,2תל אביב ,למפרק החברה.

)ח״פ (51-420324-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,19.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים האן ,מרחי נגיארה
ישראל  ,14תל אביב ,למפרקת 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.

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

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

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

עמיחי דרזנר ,מפרק

מרים האן ,מפרקת

אתדר הייטק בע״מ

סי שתיים מאגרי מידע בע״מ

)ח״פ (51-282230-5
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,17.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמיחי דרזנר ,מרחי הנורית
 ,2תל אביב ,למפרק החברה.

)ח״פ (51-322992-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,10.6.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד לימור לוגסי ,מרחי
הרצל  ,6באר שבע ,למפרקת 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.

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

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

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

עמיחי דרזנר ,מפרק

לימור לוגסי ,עו״ד ,מפרקת

א .פונדק  -ניהול פרוייקטים והשקעות בע״מ
)ח״פ (51-274119-0
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,7.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד סימנא ,ת״ז ,008838526
מרחי המחתרות  ,20קרית גת ,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.
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נדלנט בע״מ
)ח״פ (51-222059-1
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,19.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב פרי ,ת״ז ,24378531
מרחי הפרחים  ,10רעננה ,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.
ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

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

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

יניב פרי ,מפרק

אלי לוי ,מפרק

צלפים בע״מ

רמוטקס בע״מ

)ח״פ (51-189859-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,13.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח סיגל הכהן ,מרחי
בבלי  ,20תל אביב ,למפרקת החברה.

)ח״פ (51-299109-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,31.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אבירם ברפי ,ת״ז
 ,03-6452142מרחי ויצמן  ,32תל אביב  ,62091למפרק החברה.

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

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

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

סיגל הכהן ,רו״ח ,מפרקת

אבירם ברפי ,עו״ד ,מפרק

אניטק מיחשוב וטכנולוגיות ) (2000בע״מ

סמארט אוטונומוס סולושנס בע״מ

)ח״פ (51-291244-5
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,12.5.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שלומי ארבל ,מ״ר
 ,44648מרחי יהודה הלוי 8א ,תל אביב  ,65135למפרק 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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

)ח״פ (51-387634-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,31.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אבירם ברפי ,ת״ז
 ,03-6452142מרחי ויצמן  ,32תל אביב  ,62091למפרק 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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

שלומי ארבל ,עו״ד ,מפרק

אבירם ברפי ,עו״ד ,מפרק

אלי לוי שרותי הפקה וארגון אירועים בע״מ

אינטגרטי זהב ניהול תיקים בע״מ

)ח״פ (51-153668-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,15.7.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי לוי ,ת״ז  ,54605647מרחי
הנחשון  ,3תל אביב ,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.

)ח״פ (51-406638-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,7.3.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח רענן קופ ,מרחי קרית
המדע  ,11ירושלים ,טלי  ,02-5485000למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

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

רענן קופ ,רו״ח ,מפרק

יוסף ישראלי ,רו״ח ,מפרק

לירנינג טו ליב בע״מ

מסגריית אדום בע״מ

)ח״פ (51-439395-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,12.4.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יריב אלעד ,ת״ז ,049173511
רחי חנקין  ,12חולון ,למפרק החברה.

)ח״פ (51-062493-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,15.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד אזולאי ,מרחי כיכר
זאבים  ,7אילת ,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.

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

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

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

יריב אלעד ,מפרק

דוד אזולאי ,מפרק

רנס טכנולוגיות בע״מ

חוויה גיאוגרפית בע״מ

)ח״פ (51-237571-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,12.5.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל פייס ,ממושב עין ורד,
טלי  ,09-9727600למפרק החברה.

)ח״פ (51-2953399-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום ,15.6.2011
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד
בת־שבע לוי ,למפרקת 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.

את ההודעה יש למסור למפרקת או לשלחה בדואר באופן
שתגיע לידי המפרקת ,ברחי הצאלון  ,34ניר צבי  ,72905לא
יאוחר מיום  ,1.9.2011בשעה .13.00

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

לנושה או משתתף שיבקש זאת ,תמסור המפרקת ,תמורת
תשלום ,העתק מהחלטת הפירוק .לבקשות כאמור ניתן לפנות
למפרקת בין השעות  9.00ל־ ,13.00טלי  ,08-9229992או בפקסי
.08-9229980

אייל פייס ,מפרק

ישראטק הנדסה בע״מ
)ח״פ (51-095228-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,6.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח יוסף ישראלי ,מרחי
שער פלמר  ,1חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
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בת־שבע לוי ,עו״ד ,מפרקת

גולדן טצ׳ היי ווי בע״מ
)ח״פ (51-315926-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום ,21.6.2011
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד
שי אליאב ,מרחי מלאכי  ,5ראשון לציון ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

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

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

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

שי אליאב ,עו״ד ,מפרק

ישראל רוזלי ,מפרק

סיגנל טורס  -עומר בע״מ

רנד פיננסים בע״מ
)ח״פ (51-381643-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,30.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוחאי דוד ,ת״ז ,029313509
מרחי דקר  ,5ראש העין ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יוחאי דוד ,מפרק

אביזר סנטר )תעשיות( בע״מ
)ח״פ (51-144162-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,7.7.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גיל ישעיהו,
מרחי ריינס  ,44תל אביב ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
גיל ישעיהו ,עו״ד ,מפרק

יהיה טוב  -הפקות ,ניהול ,יצוג ,יעוץ ,פרסום בע״מ
)ח״פ (51-245214-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,7.7.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל רוזלי ,ת״ז
 ,52785128מרחי המלאכה  ,2ת״ד  ,4436רעננה ,למפרק החברה.
ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

)ח״פ (51-214943-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,10.7.2011התקבלה החלטה
בכתב של כל בעלי המניות של החברה ,לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו״ד איתי גזית ,ת״ז  ,23975121ממגדל סונול,
דרך מנחם בגין  ,52תל אביב  ,67137למפרק 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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
איתי גזית ,עו״ד ,מפרק

קול ויזיין ישראל בע״מ
)ח״פ (51-288419-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,10.7.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עמוס חכמון,
ת״ז  ,200152858מרחי קאופמן  ,6תל אביב ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
עמוס חכמון ,עו״ד ,מפרק

שרה שפ אחזקות בע״מ
)ח״פ (51-406013-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,11.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה פז ,ת״ז ,0584601771
מרחי התבור  ,32ראשון לציון ,למפרקת החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
שרה פז ,מפרקת

החברה מרצון ולמנות את ינון אנגל ,מרחי נח מוזס  ,2תל אביב,
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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ינון אנגל ,מפרק

קונטנט פרו בע״מ

רובר יבוא ושיווק בע״מ

)ח״פ (51-437434-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,11.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שלומי באשי ,דרך
מנחם בגין  ,148תל אביב ,טלי  ,03-6076221פקסי ,03-6952351
למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,12.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף רוזנבלום ,מרחי
עינבלים  ,22ערד ,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.

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

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

שלומי באשי ,עו״ד ,מפרק

יוסף רוזנבלום ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

סיגורה שרותים ואחזקה בע״מ

ק.ח.ג בע״מ
)ח״פ (51-311191-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,11.7.2011התקבלה החלטה
מיוחדת בכתב של בעל המניות היחיד בחברה ,לפרק את
החברה מרצון ולמנות את ינון אנגל ,מרחי נח מוזס  ,2תל אביב,
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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ינון אנגל ,מפרק

נ.ה.ח.ק.ג אחזקות בע״מ
)ח״פ (51-334168-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,11.7.2011התקבלה החלטה
מיוחדת בכתב של בעל המניות היחיד בחברה ,לפרק את
5832

)ח״פ (51-186394-6

)ח״פ (51-213376-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום ,13.7.2011
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים
סיגורה ,מרחי הנשיא  ,6גן יבנה ,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.
ניסים סיגורה ,מפרק

דיאמסרויס בע״מ
)ח״פ (51-403077-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,13.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח ישראל חיים ,מרחי
הברזל  ,23תל אביב ,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.
ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ישראל חיים ,רו״ח ,מפרק

ארזן בע״מ
)ח״פ (51-050644-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,13.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח ישראל חיים ,מרחי
הברזל  ,23תל אביב ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ישראל חיים ,רו״ח ,מפרק

אינטר  -טי וי אינטרנשיונל בע״מ
)ח״פ (51-285001-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,13.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח ישראל חיים ,מרחי
הברזל  ,23תל אביב ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ישראל חיים ,רו״ח ,מפרק

אפ סייד דאון שרותי בר בע״מ
)ח״פ (51-340637-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,13.7.2011לאחר
שהחברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ,ולמנות את
יניב אשואל ,ת״ז  ,025040338מרחי הבנים  ,31רמות השבים,
למפרק החברה.
יניב אשואל ,מפרק
ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

גיי.ס.מ .עדן מערכות בע״מ
)ח״פ (51-411147-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,13.7.2011לאחר
שהחברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה קצרה של  21ימים
מראש התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מרדכי עדן ,ת״ז  ,050081462מרחי חניתה  ,10/10נהריה ,למפרק
החברה.
מוטי עדן ,מפרק

חולצות גברים בשווק ישיר פור מן בע״מ
)ח״פ (51-274258-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,13.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יונתן סונדרס,
ת״ז  ,057468159מרחי גיבורי ישראל  ,7בית אדר ,נתניה ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יונתן סונדרס ,עו״ד ,מפרק

בני בשיר שחאדה בע״מ
)ח״פ (51-332230-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,13.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ניר חזות ,מדרך
עכו  ,47בית שילה ,קריית מוצקין  ,26367למפרק 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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ניר חזות ,עו״ד ,מפרק

5833

ש.מ.ש.י תעשיות מתכת בע״מ

בלטיס החזקות )999ו( בע״מ

)ח״פ (51-190670-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של בעלי המניות של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום ,14.7.2011
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד
רונן ליבוביץ ,מרחי בלוך  ,48תל אביב ,טלי  ,03-5624456למפרק
החברה.

)ח״פ (51-286017-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,17.7.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה טיסונה,
ת״ז  ,026123513מרחי שאול המלך  ,35תל אביב ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
שלמה טיסונה ,מפרק

רונן ליבוביץ ,עו״ד ,מפרק

רקפת חברה לפיתוח תוכניות בע״מ
)ח״פ (51-160648-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,14.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מקסים ארבל ,מרחי
התדהר  ,17ת״ד  ,4379רעננה  ,43000למפרק 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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
מקסים ארבל ,עו״ד ,מפרק

גרין ליין אקספרס בע״מ
)ח״פ (51-227318-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,17.7.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר הולצמן,
ת״ז  ,55320691רחי ציפורנים  ,10קריית טבעון ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אשר הולצמן ,מפרק
5834

ד.א.ס.י .שרותי כח אדם בע״מ
)ח״פ (51-235381-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,17.7.2011לאחר
שהחברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה קצרה של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ,ולמנות את
דוד קופף ,ת״ז  ,5481387מרחי אגוז  ,46קריית ביאליק ,למפרק
החברה.
דוד קופף ,מפרק

קי .אן  -טי .הנדסה בע״מ
)ח״פ (51-118185-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,17.7.2011לאחר
שהחברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה קצרה של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ,ולמנות את
צביה פרידמן ,ת״ז  ,50847862מרחי אלכסנדר פן  ,21/11תל אביב,
למפרקת החברה.
צביה פרידמן ,מפרקת

איקה החזקות בע״מ
)ח״פ (51-053643-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,17.7.2011התקבלה החלטה
ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יעקב קורן ,מרחי
לינקולן  ,20תל אביב ,למפרק החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שושנה זילבר ,מרחי
יהודה המכבי  ,97תל אביב  ,62300למפרקת החברה.

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

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
שושנה זילבר ,עו״ד ,מפרקת

יעקב קורן ,עו״ד ,מפרק

צייף  -מערכות תקשורת לישראל )993ו( בע״מ
)ח״פ (51-187582-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלדד גלקר ,מרחי הבנים ,15
נס ציונה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אלדד גלקר ,מפרק

דרור תעשיות דפוס )990ו( בע״מ
)ח״פ (51-147692-1
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,7.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רמי בן יוסף ,משדי
הציונות  ,1מגדל קיסר ,קומה  ,5לוד ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
רמי בן יוסף ,עו״ד ,מפרק

זיו הוצאה לאור בע״מ

ואגרם קונטקט איי אל בע״מ

)ח״פ (51-361273-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון לאחר הצהרת הדירקטוריון על כושר
פירעון ,ולמנות את יובל בדנר ,מרחי זיבוטינסקי  ,7מגדל משה אביב,
קומה  ,53רמת גן  ,52520למפרק 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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יובל בדנר ,מפרק

)ח״פ (51-436263-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,2.5.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד לירז גונן אללוף,
ממשרד עורכי דין גונן אללוף ,רחי הרצוג  ,89אזור ,58001
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
לירז גונן אללוף ,עו״ד ,מפרקת

ארמון וורמייזה בע״מ

מ.ש.ה.מ חברת נאמנות בע״מ

)ח״פ (51-005651-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,20.7.2011התקבלה החלטה

)ח״פ (51-133742-0
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,17.7.2011התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

5835

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עמית שגב ,מרחי
החושלים  ,6הרצליה פיתוח ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
עמית שגב ,עו״ד ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
דורי צישלר ,עו״ד ,מפרק

הוצאת מחשבות )שיווק וסחר( 996ו בע״מ
)ח״פ (51-233834-4

סוכנויות למקרקעין חדשים בע״מ
)ח״פ (51-069069-6
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עמית שגב ,מרחי
החושלים  ,6הרצליה פיתוח ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
עמית שגב ,עו״ד ,מפרק

קורקס נתניה )דירה  (23בע״מ
)ח״פ (51-136221-2
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,17.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עמית שגב ,מרחי
החושלים  ,6הרצליה פיתוח ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,19.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דורי צישלר ,מרחי
זיבוטינסקי  ,168בני ברק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
דורי צישלר ,עו״ד ,מפרק

איי.גייי.אקם 0ו 20בע״מ
(9688-6
)51-4Jח״פ
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום וו7.7.20ו ,התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ניר עמר עמיחי ,ת״ז
 ,038278776ממשרד עורכי דין יורק-ריד ,רח׳ המדע  ,8הרצליה
פיתוח ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ניר עמר עמיחי ,עו״ד ,מפרק

העצים למעלה בע״מ
עמית שגב ,עו״ד ,מפרק

אפס מאה שלושים וחמש ,החברה להחזרי מס בע״מ
)ח״פ (51-235820-1
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,19.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דורי צישלר ,מרחי
5836
זיבוטינסקי  ,168בני ברק ,למפרק החברה.

)ח״פ -436580-8ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום וו7.7.20ו ,התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ניר עמר עמיחי ,ת״ז
 ,038278776ממשרד עורכי דין יורק-ריד ,רח׳ המדע  ,8הרצליה
פיתוח ,למפרק החברה.
ילקוט הפרסומים  ,6275גי באב התשע״א3.8.2011 ,

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

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

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

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

ניר עמר עמיחי ,עו״ד ,מפרק

רונית קרן הר־זהב ,עו״ד ,מפרקת

קול החזקות רדיו ו בע״מ

יין עתיק בע״מ

)ח״פ (51-211083-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,7.4.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מוריה בן עמי-תמיר,
מרחי הבוסתן  ,35הרצליה ,למפרקת החברה.

)ח״פ (51-361500-5
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,20.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד בן עדני ,מרחי הרכב
 ,1תל אביב  ,67771טלי  ,03-5371967פקסי  ,15335371967למפרק
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.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
מוריה בן עמי-תמיר ,עו״ד ,מפרקת

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
בן עדני ,עו״ד ,מפרק

קיר עד בע״מ
)ח״פ (51-321764-6
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,29.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שולי אברהם ,מרחי יאיר
 ,52רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
שולי אברהם ,מפרק

מוניות אייזנבך בע״מ
)ח״פ (51-083832-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,15.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מרים זקבך ,מרחי
החלוצים  ,31בית אל ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
מרים זקבך ,עו״ד ,מפרקת

לטיקריט )ישראל( בע״מ

ש.כ צפון שרותי מזון בע״מ

)ח״פ (51-139241-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,19.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רונית קרן הר־זהב,
מדרך מנחם בגין  ,48תל אביב ,למפרקת החברה.

)ח״פ (51-419288-9
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,27.1.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל כהן ,מרחי אצ״ל
 ,15ת״ד  ,1942טבריה ,פלאפון  ,050-3898928למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6275גי באב התשע״א3.8.2011 ,
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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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
שמואל כהן ,מפרק

ל.ה.ד.ר .מבנים בע״מ
)ח״פ (51-333907-7
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,9.2.2011לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחזקאל
זוהר ,ת״ז  ,024801458ממושב בית עזרא  ,79285למפרק החברה.
יחזקאל זוהר ,מפרק

בומרנג הפקות וקידום מכירות בע״מ
)ח״פ (51-220791-1
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,19.7.2011לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חגי רמתי,
ת״ז  ,24525420מרחי המסגר  ,60תל אביב ,למפרק החברה.
חגי רמתי ,מפרק

החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אלכסנדר בונדר ,ת״ז  ,304468150מרחי האורן  ,19/5אופקים,
למפרק החברה.
אלכסנדר בונדר ,מפרק

אשלא אורתופדיה בע״מ
)ח״פ (51-271652-3
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,19.7.2011לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אליהו סקלר ,ת״ז  ,51602845מרחי ארלוזורוב  ,5רמת גן ,למפרק
החברה.
אליהו סקלר ,מפרק

גו העצמת יכולות בע״מ
)ח״פ (51-373094-5
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,25.3.2007התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר )יוסף( לקסמן ,ת״ז
 ,022493795ואת גילי זדה צדף ,ת״ז  ,058218447אצל משפחת
לקסמן ,רחי נופר  ,32דירה  ,16יבנה ,למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  10ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
גילי זדה צדף
עופר )יוסף( לקסמן
מפרקים

בומרנג אס.פי.אם .קידום מכירות בתנועה בע״מ
)ח״פ (51-257851-9
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,19.7.2011לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חגי רמתי,
ת״ז  ,24525420מרחי המסגר  ,60תל אביב ,למפרק החברה.
חגי רמתי ,מפרק

בונאל בע״מ
)ח״פ (51-273040-9
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.7.2011לאחר שכל
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בני פיפשקוביץ 973ו בע״מ
)ח״פ (51-065548-3
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,15.4.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם פיפשקוביץ ,מרחי
זיבוטינסקי  ,70רמת גן ,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.

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

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

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

מנחם פיפשקוביץ ,מפרק

ישראל ליברובסקי ,עו״ד ,מפרק

פירלס טיפול בטכנולוגיה וירטואלית בע״מ

א.ט סמארט שיווק ויבוא בע״מ

)ח״פ (51-398657-0
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,10.3.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי אנטין ,ת״ז ,50705219
מרחי תרשיש  ,9רמת השרון ,למפרק החברה.

)ח״פ (51-333890-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,1.4.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מירב רחמני ,מ״ר
 ,30921מרחי חצור  ,5בת ים ,למפרקת 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.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ״ל.

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

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

רמי אנטין ,מפרק

מירב רחמני ,עו״ד ,מפרק

ג.ה .מניו בע״מ

ויקטור קרימגולד חברה לבניה בע״מ

)ח״פ (51-404705-9
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,30.8.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ליאור שחטר ,מרחי
החשמונאים  ,103תל אביב ,למפרק החברה.

)ח״פ (51-158449-2

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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ליאור שחטר ,עו״ד ,מפרק

)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
המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,7.7.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויקטור קרימגולד,
ת״ז  ,013418792מרחי בנימין מטודלה 48ב ,תל אביב ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ויקטור קרימגולד ,מפרק

ח.א מוסכים  2002בע״מ
)ח״פ (51-322215-8
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ישראל ליברובסקי,
מרחי אבן גבירול  ,76תל אביב  ,64162למפרק 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.

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

טייר גת  -בית מסחר לצמיגים ואביזרי רכב בע״מ
)ח״פ (51-383201-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,7.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד סימנא ,ת״ז ,008838526
מרחי המחתרות  ,20קרית גת ,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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
דוד סימנא ,מפרק

גיתית מטל בע״מ
)ח״פ (51-202534-7
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,7.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד סימנא ,ת״ז ,008838526
מרחי המחתרות  ,20קרית גת ,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.

בר-גיל שירותי רכב בע״מ
)ח״פ (51-309375-7
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,7.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן גין ,ת״ז ,024365868
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען החברה בצומת קאסם ,ראש העין.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אילן גין ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
דוד סימנא ,מפרק

נגב אגרגטים בע״מ
)ח״פ (51-194060-3
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,7.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד סימנא ,ת״ז ,008838526
מרחי המחתרות  ,20קרית גת ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
דוד סימנא ,מפרק

מינימרקט דוד ק״ש בע״מ
)ח״פ (51-358195-9
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,7.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד עזיז ,ת״ז ,054292974
מרחי דן  ,24קרית שמונה ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
דוד עזיז ,מפרק
5840

מתנות הפנינג  -מעלה אדומים )999ו( בע״מ
)ח״פ (51-273814-7
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,5.5.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח דב ויינשטיין ,מרחי
קרית המדע  ,11הר חוצבים ,ירושלים ,טלי  ,077-7386666למפרק
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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
דב ויינשטיין ,רו״ח ,מפרק

הדרי אביב בע״מ
)ח״פ (51-159171-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,14.7.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אורית מנור-
קספרסקי ,אצל עורכי דין ש .פרידמן ושותי ,רחי ויצמן  ,2תל
אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אורית מנור-קספרסקי ,עו״ד ,מפרקת
ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

זכרון פרוייקטים בע״מ

יהלומי א .ציפורה )זבולוני( בע״מ

)ח״פ (51-427401-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,17.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ענת גינת ,מרחי
הרברט סמואל  ,59חדרה  ,38202למפרקת החברה.

)ח״פ (51-083011-0
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עומר אבניר ,מרחי
אבן גבירול  ,124מגדל המאה ,תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

ענת גינת ,עו״ד ,מפרקת

עומר אבניר ,עו״ד ,מפרק

יציג משתלות בע״מ

טריידנט מייקרוסיסטמס )חיפה( בע״מ

)ח״פ (51-324891-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ארז חממי ,מרחי
יצחק שדה  ,2ראשון לציון ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ארז חממי ,עו״ד ,מפרק

)ח״פ (51-233987-0
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,19.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אשר דובב ,מרחי
ויצמן  ,4תל אביב ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אשר דובב ,עו״ד ,מפרק

פריזמה קו נקודה בע״מ

או אי אקוויזישן בע״מ

)ח״פ (51-258293-3
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ארז חממי ,מרחי
יצחק שדה  ,2ראשון לציון ,למפרק החברה.

)ח״פ (51-399675-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,20.7.2011לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יעל ברץ ,ת״ז  ,013544077ממרכז עזריאלי  ,1מגדל עגול ,קומה
 ,18תל אביב  ,67021למפרקת 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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ארז חממי ,עו״ד ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יעל ברץ ,עו״ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,
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קסור שילוב מערכות )996ו( בע״מ

מתכת ששון שיווק בע״מ

)ח״פ (51-238590-7
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,20.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יובל פלדה ,מרחי
החושלים  ,4כניסה ב ,הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

)ח״פ (51-247425-5
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עינב כהן ,מרח׳
המסגר  ,38תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

יובל פלדה ,עו״ד ,מפרק

עינב כהן ,עו״ד ,מפרק

)בפירוק מרצון(

קסור הדרכה )996ו( בע״מ

מתכת ששון יעוץ וניהול ) (2004בע״מ

)ח״פ (51-240474-0
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,20.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יובל פלדה ,מרחי
החושלים  ,4כניסה ב ,הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

)ח״פ (51-349473-2
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עינב כהן ,מרח׳
המסגר  ,38תל אביב ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

יובל פלדה ,עו״ד ,מפרק

עינב כהן ,עו״ד ,מפרק

)בפירוק מרצון(

דורנט ליסינג  6בע״מ

זיתוני את בנימין חברה קבלנית בע״מ

)ח״פ (51-414902-0
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מרדכי שלו ,מרחי
שאול המלך  ,8תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
מרדכי שלו ,עו״ד ,מפרק

)ח״פ (51-052987-8
)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
המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.7.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה זיתוני ,ת״ז
 ,042060020מרח׳ אצ״ל  ,27רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
משה זיתוני ,מפרק

5842

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

לן  -גל השקעות בע״מ

פירות הולילנד סחר בינלאומי בע״מ

)ח״פ (51-288458-6
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ניר סגל ,מדרך אלנבי
 ,9ת״ד  ,8486חיפה ,למפרק החברה.

)ח״פ (51-371815-5
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,24.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את הנרי נביא ,מרחי זאב בכר
 ,22תל־אביב-יפו ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
הנרי נביא ,מפרק

ניר סגל ,עו״ד ,מפרק

ר.ב.ע .אילן אחזקות בע״מ
)ח״פ (51-284579-3
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן חלפון ,מרחי הכישור
 ,6תל אביב ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אילן חלפון ,מפרק

גיי.אי דיאמונד קאט בע״מ
)ח״פ (51-426952-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,24.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד לילך קינן ,ת״ז
 ,034440339ממשרד עורכי דין צפורי ,קינן ושותי ,רחי יגאל אלון
 ,155תל אביב  ,67443למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
לילך קינן ,עו״ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

איי.או.אי קניג בע״מ
)ח״פ (51-259678-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,24.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עדו לוין ,מדרך בן
גוריון  ,1מגדל ב.ס.ר ,2 .קומה  ,25בני ברק ,טלי ,03-6887330
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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
עדו לוין ,עו״ד ,מפרק

מדגם טוב )ניהול( בע״מ
)ח״פ (51-250835-9
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,24.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי חגואל ,מבקעת בית
שאן ,ד״נ  ,10900למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יוסי חגואל ,מפרק

5843

תל אביב און  -ליין עריכות בע״מ

סיקון השקעות בע״מ

)ח״פ (51-285652-7
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,24.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גמליאל נתח ,מרחי יששכר
 ,12גדרה ,למפרק החברה.

)ח״פ (51-263415-5
)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
המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,25.7.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק קויפמן ,מרחי
המעפילים  ,30רמת השרון ,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.

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

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

גמליאל נתח ,מפרק

יצחק קויפמן ,מפרק

סלטי יכיני )994ו( בע״מ

נתח עידן שרותים בע״מ

)ח״פ (51-198420-5
)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
המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,25.7.2011לאחר
שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21
ימים מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
את חיים סלטי ,ת״ז  ,056800501מרחי לשם  ,12אילת ,למפרק
החברה.
חיים סלטי ,מפרק

)ח״פ (51-225684-3
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,25.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גמליאל נתח ,מרחי יששכר
 ,12גדרה ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

רוטה  -פי בע״מ
)ח״פ (51-095260-9
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,25.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמירם שגיא ,מרחי הרב
עוזיאל  ,4תל אביב ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
עמירם שגיא ,מפרק

5844

גמליאל נתח ,מפרק

ישפה סגליס ענבי המנדסים בע״מ
)ח״פ (51-062984-3
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,25.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל ענבי ,מרחי הדר ,41
הרצליה ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
שמואל ענבי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

מרינה שיווק ביצים בע״מ

שלף-מייד בע״מ

)ח״פ (51-386094-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,25.7.2011לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו״ד אוריאן שטרית ,ת״ז  ,037798923ממושב מעונה ,למפרקת
החברה.

)ח״פ (51-241697-5
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רם אבידן ,ממשרד
עו״ד שלמה כהן ושותי ,צמח מפעלים אזוריים ,בניין המועצה
האזורית ,ד״נ עמק הירדן  ,15132למפרק החברה.

אוריאן שטרית ,עו״ד ,מפרקת

מרינה אסיף שיווק בע״מ
)ח״פ (51-341853-3
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,25.7.2011לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו״ד אוריאן שטרית ,ת״ז  ,037798923ממושב מעונה ,למפרקת
החברה.
אוריאן שטרית ,עו״ד ,מפרקת

גי.פי .אמרלד בע״מ
)ח״פ (51-379227-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,14.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רות פלד ,ת״ז ,050614742
מרחי האלון  ,6רעננה ,למפרקת החברה.
רות פלד ,מפרקת

החזקת מניות גיי.פי.אמ בע״מ
)ח״פ (51-433337-6
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,24.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד בועז נוימן ,מרחי
דניאל פריש  ,3תל אביב ,למפרק החברה.
3.8.2011עו״ד ,מפרק
בועז נוימן,
ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א,

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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
רם אבידן ,עו״ד ,מפרק

שירכם טכנולוגיות בע״מ
)ח״פ (51-263895-8
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד״ר יצחק עזרן ,ת״ז
 ,068927037מרחי הראל 15א ,אשקלון ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ד״ר יצחק עזרן ,מפרק

נהרדעא המוזיאון בע״מ
)ח״פ (51-109249-6
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  11.5.1998ו/או בסמוך לכך
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי
בן-פורת ,ת״ז  ,02542249משדי מרדכי בן-פורת  ,83אור יהודה,
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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
מרדכי בן-פורת ,מפרק
5845

ח.נ .תל אביב פרוייקטים בע״מ

אופק ניהול מתקדם 988 -ו בע״מ

)ח״פ (51-290767-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חוה נחמני ,ת״ז ,005066055
מרחי התאנה  ,35כרמי יוסף  ,99797למפרקת החברה.

)ח״פ (51-135116-5
)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
המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.7.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בן ציון גרובר ,ת״ז
 ,55486237מרחי הגפן  ,11אפרת  ,90435למפרק החברה.

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

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

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

חוה נחמני ,מפרקת

בן ציון גרובר ,מפרק

ש .אלבק יזמות בניה והשקעות בע״מ

ישרא אלקטריק בע״מ

)ח״פ (51-254029-5
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ששון אל בק ,ת״ז ,53301305
מרחי אנשי בראשית  ,8הוד השרון ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ששון אל בק ,מפרק

)ח״פ (51-368624-6
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון זיו ,ת״ז ,038401188
מרחי סמטת המגשימים  ,7כרכור ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
שמעון זיו ,מפרק

אטבר פיתוח בע״מ

קו אביר בע״מ

)ח״פ (51-178166-8
)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
המניין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.7.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בן ציון גרובר ,ת״ז
 ,55486237מרחי הגפן  ,11אפרת  ,90435למפרק החברה.

)ח״פ (51-208041-7
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי אביר ,מרחי יצחק
לויטן  ,8תל אביב ,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.

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

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

בן ציון גרובר ,מפרק

עדי אביר ,מפרק

5846

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

שלף-רדי בע״מ

ד.ש .יער בע״מ

)ח״פ (51-241698-3
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רם אבידן ,ממשרד
עו״ד שלמה כהן ושותי ,צמח מפעלים אזוריים ,בניין המועצה
האזורית ,ד״נ עמק הירדן  ,15132למפרק החברה.

)ח״פ (51-160431-6
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,21.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אבי גביש ,משדי דוד
המלך  ,22תל אביב ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
רם אבידן ,עו״ד ,מפרק

אי.איי.טי.אס .פתרונות טכנולוגיים בע״מ
)ח״פ (51-365264-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,5.5.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נועם ענבל ,מרחי תרשיש
 ,99שוהם ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
נועם ענבל ,מפרק

קול דק בע״מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אבי גביש ,עו״ד ,מפרק

אדמוני מנחם בע״מ
)ח״פ (51-145906-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,20.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יפעת אלתר-חמו,
מרחי יצחק שדה  ,17תל אביב  ,67775למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יפעת אלתר-חמו ,עו״ד ,מפרקת

דלברי ניהול נדל״ן בע״מ

)ח״פ (51-324266-9
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,13.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גילעד אביגד ,מרחי הכרמל
 ,9כפר סבא ,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 או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
גילעד אביגד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

)ח״פ (51-279347-2
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,20.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר דלברי ,מרחי הקרן
 ,1/4רעננה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
מאיר דלברי ,מפרק

5847

ני.בו .בניה בע״מ

יאיר סבג בע״מ

)ח״פ (51-388403-1
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,30.5.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ישראל פוקס ,מרחי
מונטיפיורי  ,33תל אביב ,למפרק החברה.

)ח״פ (51-245714-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,7.4.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יהודה כהן ,משדרות
דואני  ,49יבנה ,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.

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

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

ישראל פוקס ,עו״ד ,מפרק

יהודה כהן ,עו״ד ,מפרק

אילן פיירברג ניהול ואחזקות בע״מ

א.ח.ג .בריאות ואופנה בע״מ

)ח״פ (51-396508-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,5.6.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ענת רינון ,מרחי אבן
גבירול  ,58תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  31ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

)ח״פ (51-300657-7
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד משה קורמן ,מרחי
רוטשילד  ,78ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

ענת רינון ,עו״ד ,מפרקת

משה קורמן ,עו״ד ,מפרק

חברת 07.8ו חזק בע״מ
)ח״פ (51-403469-3
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,22.12.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל קדמי ,מרחי הרב
אלנקוו  ,14ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למפרק בטלי .0545-495845
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
שמואל קדמי ,מפרק
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עופר בנגל בע״מ
)ח״פ (51-228077-7
)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 המניין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.7.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר בנגל ,ת״ז ,51614584
למפרק החברה.
עופר בנגל ,מפרק

עמותת מטיסי באר שבע ובני שמעון
)ע״ר (58-040975-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
העמותה3.8.2011
באבשלהתשע״א,
באסיפה ,6275ג׳
הפרסומים
הנ״ל,
הכללית
ילקוט כי
התש״ם,1980-

שהתכנסה ביום  ,28.4.2011התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את אמנון אור ,מת״ד  ,1265להבים  ,85338למפרק
העמותה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

אסף שחם ,עו״ד ,מפרק

אמנון אור ,מפרק

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון ואחרון
בבית המשפט המחוזי בפתח תקוה ,בתיק פש״ר 11363-05-10
שם החייבת :רות צדאקתי ,ת״ז  ,055059984מרחי הנורית  ,4שוהם.

אגודה לעזרה שליד בית הכנסת בית תפלה המזרח
ע״ש הרב בכור פאפו זצ״ל
)ע״ר (58-039742-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש״ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ״ל,
שהתכנסה ביום  ,5.5.2011התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את אברהם אלקלעי ,מרחי פרלוק  ,7תל אביב
 ,69367טלי  ,03-6999558למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
אברהם אלקלעי ,מפרק

טל  -יזום וניהול פרויקט להתיישבות
)ע״ר (58-011337-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש״ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ״ל,
שהתכנסה ביום  ,15.9.2005התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את עו״ד יצחק זכריה ,מרחי שוהם  ,7ראש העין
 ,48542למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

משלח יד :מוכרת בחנות בגדים.
שם הנאמן ומענו :עו״ד יריב שי ישינובסקי ,רחי לינקולן ,20
תל אביב.
סוג הדיבידנד :רגיל ודין קדימה.
אחוז הדיבידנד) 100% :לנושים בדין רגיל ובדין קדימה(.
יריב שי ישינובסקי ,עו״ד ,נאמן

עיזבון המנוח ברוך דירקטור
)ת״ע (5451-03-11
הודעה על מינוי מנהל עיזבון והודעה לנושים
נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף  99לחוק הירושה ,התשכ״ה-
 ,1965כי מאיר הפטקה ,ת״ז  ,057077307מרחי תורה מציון ,12
ירושלים ,מונה ביום  ,14.3.2007לפי צו בית המשפט לענייני
משפחה בירושלים ,למנהל עיזבונו של המנוח ברום דירקטור,
ת״ז  ,005366539שנפטר בישראל ביום .16.9.2006
כל הטוען כי הוא נושה של עיזבון המנוח הנ״ל ,מוזמן בזה
להודיע ,בכתב ובדואר רשום ,למנהל העיזבון על תביעותיו
מהעיזבון בתוך שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו לפי
הכתובת הנ״ל.
לאחר תום המועד הנ״ל לא תתקבל כל תביעה.
מאיר הפטקה
מנהל עיזבון

עיזבון המנוחה אסתר איסקוב
)ת״ע (4980-07
הודעה בדבר הזמנה לנושים

יצחק זכריה ,עו״ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף  99לחוק הירושה ,התשכ״ה-
 ,1965כי בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון מינה את
עו״ד אלכסנדר לבון למנהל עיזבון המנוחה אסתר איסקוב ,ת״ז
 ,065157844שנפטרה ביום .24.3.2007

)ע״ר (58-053486-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש״ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ״ל,
שהתכנסה ביום  ,3.7.2011התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את עו״ד אסף שחם ,מרחי ברקוביץ  ,4תל אביב,
למפרק העמותה.

כל הטוען כי הוא נושה של עיזבון המנוחה הנ״ל ,מוזמן
בזה להודיע ,בכתב ובדואר רשום ,למנהל העיזבון על תביעותיו
מהעיזבון בתוך שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו לפי
הכתובת רחי הרצל  ,71/11ראשון לציון.

עמיתי סינגור ציבורי על ישראל

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,

אלכסנדר לבון ,עו״ד
מנהל עיזבון
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הודעות מאת בנק ישראל
דין וחשבון שבועי

דין וחשבון שבועי

לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-

לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-

לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד, 1954-
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום כי בסיוון התשע״א
) 22ביוני :(2011

לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד, 1954-
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום י״א בתמוז התשע״א
) 13ביולי :(2011

1

1

בשקלים חדשים

בשקלים חדשים
א .סך כל המטבע במחזור ביום
כי בסיוון התשע״א )(22.6.2011

45,498,174,215

א .סך כל המטבע במחזור ביום
י״א בתמוז התשע״א )(13.7.2011

45,591,709,204

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
י״ג בסיוון התשע״א )(15.6.2011

45,464,257,956

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
די בתמוז התשע״א )(6.7.2011

45,432,174,740

ג .העלייה או הירידה ) ( -
במשך השבוע האחרון

33,916,259

ג.

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
כי בסיוון התשע״א )(22.6.2011

45,498,174,215

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
י״א בתמוז התשע״א )(13.7.2011

159,534,464

העלייה או הירידה ) ( -
במשך השבוע האחרון

45,591,709,204

י״ב בתמוז התשע״א ) 14ביולי (2011

כ״א בסיוון התשע״א ) 23ביוני (2011

מרדכי פיין
על מחלקת המטבע

מרדכי פיין
הממונה על מחלקת המטבע
ס״ח התשי״ד ,עמי .192

ס״ח התשי״ד ,עמי .192

דין וחשבון שבועי

דין וחשבון שבועי

לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-

לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-

לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד, 1954-
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום כ״ז בסיוון התשע״א
) 29ביוני :(2011

לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד, 1954-
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום י״ח בתמוז התשע״א
) 20ביולי :(2011

1

1

בשקלים חדשים

בשקלים חדשים
א .סך כל המטבע במחזור ביום
כ״ז בסיוון התשע״א )(29.6.2011

45,427,642,522

א .סך כל המטבע במחזור ביום
י״ח בתמוז התשע״א )(20.7.2011

45,947,369,089

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
כי בסיוון התשע״א )(22.6.2011

45,498,174,215

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
י״א בתמוז התשע״א )(13.7.2011

45,591,709,204

ג.

העלייה או הירידה ) ( -
במשך השבוע האחרון

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום

-70,531,693

ג.

45,427,642,522

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום

כ״ח בסיוון התשע״א ) 30ביוני (2011

1

ס״ח התשי״ד ,עמי .192

העלייה או הירידה ) ( -
במשך השבוע האחרון

45,947,369,089

י״ח בתמוז התשע״א )(20.7.2011

כ״ז בסיוון התשע״א )(29.6.2011
מרדכי פיין
הממונה על מחלקת המטבע

355,659,885

י״ט בתמוז התשע״א ) 21ביולי (2011
מרדכי פיין
הממונה על מחלקת המטבע
1

ס״ח התשי״ד ,עמי .192

הערה :ביום כ״ד בטבת התשע״א ) 31בדצמבר  (2010הוצאו מן המחזור שטרות מסדרה אי של השקל החדש ומעות מעריך  5אגי.
מחזור המטבע קטן ,בעטיו של שינוי זה בלבד ב־ 220,005,275ש״ח.

5850
המחיר  19.44שקלים חדשים

158170334-3030

ילקוט הפרסומים  ,6275ג׳ באב התשע״א3.8.2011 ,
סודר במח׳ רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

