רשומות

ילקוט הפרסומים
י"ט בשבט התשע"ג
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הודעה על מינוי חברה מקרב הציבור במועצה
המינהלית בבנק ישראל
לפי חוק בנק ישראל ,התש"ע2010-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (21ג) לחוק בנק ישראל,
התש"ע( 12010-להלן  -החוק) ,החליטה הממשלה לשוב
ולמנות ,לפי המלצת הוועדה לאיתור מועמדים שהוקמה לפי
סעיף  33לחוק ,ולאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים
כאמור בסעיף  35לחוק ,את פרופסור נינה זלצמן לחברה מקרב
הציבור במועצה המינהלית כמשמעותה בסימן ב' לפרק ד'
לחוק (להלן  -המועצה המינהלית).
תקופת כהונתה של פרופסור נינה זלצמן לחברה מקרב
הציבור במועצה המינהלית תהיה ארבע שנים ,כאמור
בסעיפים (28א) ו–(97ה) לחוק.
ז' בטבת התשע"ג ( 20בדצמבר )2012
(חמ )3-778
__________
 1ס"ח התש"ע ,עמ' .452

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

		
הודעה על מינוי חברות במועצה לשידורי כבלים
ולשידורי לוויין
לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-
מודיעים בזה ,כי הממשלה מינתה ,לפי הצעת שר התקשורת,
בהתאם להוראות סעיף 6ב לחוק התקשורת (בזק ושידורים),
התשמ"ב ,11982-את הרשומות להלן ,לחברות במועצה לשידורי
כבלים ולשידורי לוויין:
( )1דפנה גלוק ,נציגת הממשלה שהיא עובדת המדינה ,על פי
המלצת שר המשפטים ,במקום דנה נויפלד;
( )2גילה נצר ,נציגת הממשלה שהיא עובדת המדינה ,על פי
המלצת שרת התרבות והספורט.
ז' בטבת התשע"ג ( 20בדצמבר )2012
(חמ )3-1190
__________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ' .218

כ"ג בכסלו התשע"ג ( 7בדצמבר )2012
(חמ -3-60ה)1
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
___________
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
 2י"פ התשע"ב ,עמ' .2996

מינוי קאדי לכהונה בפועל
לפי חוק הקאדים ,התשכ"א1961-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א(ב) לחוק הקאדים,
התשכ"א ,11961-ובהסכמת המועמד ונשיא בית הדין השרעי
לערעורים ,אני מאריך את מינויו של הקאדי עדנאן עדוי ,2לכהונה
בפועל בבית הדין השרעי לערעורים ,נוסף על כהונתו בבית הדין
השרעי בנצרת.
תוקף המינוי עד יום כ"ג בסיוון התשע"ג ( 1ביוני .)2013
כ"ה בטבת התשע"ג ( 7בינואר )2012
(חמ -3-260ה)1
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
___________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;118התשס"ב ,עמ' .505
 2י"פ התשע"ג ,עמ' .794

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק הערבות ,התשכ"ז1967-
אני מודיע בהתאם לסעיף  20לחוק הערבות ,התשכ"ז1967-
(להלן  -החוק) ,כי עקב עליית המדד חל ביום י"ט בטבת התשע"ג
( 1בינואר  )2013שינוי בסכומים הנקובים בהגדרה "ערב מוגן"
שבסעיף  19לחוק ,כדלקמן:

1

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

מינוי סגנית נשיאה
לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף (6א) לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,11969-ובהסכמת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה,
אנו ממנים בזה את הדס יהלום ,שופטת של בית הדין האזורי
לעבודה ,לסגנית נשיאה של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב,
החל ביום י"ח בכסלו התשע"ג ( 2בדצמבר  )2012עד יום ג' בכסלו
התש"ף ( 1בדצמבר .)2019
י"ח בכסלו התשע"ג ( 2בדצמבר )2012
(חמ )3-1563
יעקב נאמן
שלום שמחון
שר המשפטים
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
___________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;70התשע"ב ,עמ' .303

2500

מינוי לכהונה בפועל
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (10א)( )3ו–(10ב) לחוק בתי
המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיא בית
המשפט העליון ,אני מאריך 2בזה את מינויה של בלהה טולקובסקי,
שופטת של בית משפט שלום ורשמת של בית משפט מחוזי,
בהסכמתה ,לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט המחוזי מרכז,
מיום כ"א בניסן התשע"ג ( 1באפריל  )2013עד יום כ"ט באדר ב'
התשע"ד ( 31במרס .)2014

(א) הסכום הנקוב בסעיף  )1(19לחוק הוא  87,638.31שקלים חדשים;
(ב) הסכום הנקוב בסעיף  )2(19לחוק הוא  730,319.22שקלים חדשים.
ו' בשבט התשע"ג ( 17בינואר )2013
(חמ )3-4193
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
___________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;46התשנ"ח ,עמ'  ;2י"פ התשע"א ,עמ'
.5541

מינוי חוקרי ילדים
לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) ,התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לתיקון דיני ראיות (הגנת
ילדים) ,התשט"ו ,11955-ולאחר התייעצות עם הוועדה שהוקמה
לפי הסעיף האמור אני ממנה את הרשומים מטה לחוקרי ילדים:
___________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;96התש"ס ,עמ' .30

ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

כתב הסמכה

ליאת מנפק
אילן אמור
מהבוו-יגאל גודו טספאי
שירה מירז
זהר פיין
נסיר מוראני עראף
סונדוס פוקרא

לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  31 ,30ו– 32לחוק הפיקוח על
מצרכים ושירותים ,התשי"ח ,11957-אני מסמיך את נושאי
המשרה במשרד הבריאות המפורטים להלן ,בסמכויות לפי
הסעיפים האמורים לצורך קיום צו הפיקוח על מצרכים ושירותים
(תמרוקים) ,התשל"ג:21973-
()1

רוקח מחוזי;

נעמי-אביה בירנבך

()2

עוזר בכיר לרוקח מחוזי;

שונית-דבורה וינברגר

()3

עוזר לרוקח מחוזי;

כ"ג בכסלו התשע"ג ( 7בדצמבר )2012
(חמ -3-401ה)1
יעקב נאמן
			
שר המשפטים

מינוי חוקרי ילדים
לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) ,התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לתיקון דיני ראיות (הגנת
ילדים) ,התשט"ו ,11955-ולאחר התייעצות עם הוועדה שהוקמה
לפי הסעיף האמור אני ממנה את הרשומים מטה לחוקרי ילדים:
עינבל שלו
נירית גוטמן-גל
ימסרץ רינה גטהון
בתיה-בברלי רזניק
תמר נילי הראל
עדינה שושנה-עשור
שמרית מצליח
אורית שרביט

( )4עובד היחידה למאבק בפשע הפרמצבטי.
י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר )2012
(חמ )3-593
בנימין נתניהו
			
ראש הממשלה ושר הבריאות
___________
 1ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;24התשס"ב ,עמ' .196
 2ק"ת התשמ"א ,עמ' .635

מינוי ממלאת מקום של יושב ראש ועדות המומחים
לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת ,התשנ"ד1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (8א) לחוק לפיצוי נפגעי גזזת,
התשנ"ד( 11994-להלן  -החוק) ,ובהתייעצות עם נשיא בית
המשפט העליון ,אני ממנה את השופטת (בדימוס) ורדה סאמט,
לממלאת מקום של יושב ראש ועדות המומחים ,2לפי החוק.
כ"ה בטבת התשע"ג ( 7בינואר )2013
(חמ )3-2583
בנימין נתניהו
			
ראש הממשלה ושר הבריאות
___________
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ' .217
 2י"פ התשנ"ו ,עמ'  ;56התשס"ה ,עמ' .671

וויולת ג'ורי

הודעה בדבר אישור שינויים בהוראות למיתקני
תברואה (הל"ת) ,התש"ל ,1970-והפקדתם

תוקף המינוי לשנה אחת.
כ"ג בכסלו התשע"ג ( 7בדצמבר )2012
(חמ -3-401ה)1
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
___________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;96התש"ס ,עמ' .30

מינוי חבר לוועדה המייעצת לרשם המתווכים
לפי חוק המתווכים במקרקעין ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק המתווכים במקרקעין,
התשנ"ו ,11996-אני ממנה את שגיא ג'יי אגמון ,ת"ז ,025442799
נציג צרכנים ,לחבר בוועדה המייעצת לפי הסעיף האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ד בטבת התשע"ג ( 27בדצמבר )2012
(חמ )3-2758
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
___________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ' .70

ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

לפי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות),
התש"ל1970-
אני מודיע בזה כי לפי תקנה  1לתקנות התכנון והבנייה
(בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל ,11970-ולאחר
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,אישרתי
2
שינויים בהוראות למיתקני תברואה (הל"ת) ,התש"ל1970-
(להלן  -הל"ת) ,כמפורט להלן:
.1

פרק  - 1הוספת הגדרות " זקף אוויר" ו"קירות בני";

 .2פרק  - 2הוספת הבחנה בין צנרת חבויה לצנרת גלויה
לעניין שילוט מערכת מים שאינם מי שתייה .עריכת
עדכונים בנושאים טכניים כדוגמת עדכון קוטר מזערי
לצנרת מים; נוסף על כך ,עריכת תיקון לעניין הרחבת
חובת התקנת מערכת סולרית בשבע הקומות העליונות
בבניין רב–קומות ,המשלים את התיקון בפרט  ,1.09לחלק א'
בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר,
תנאיו ואגרות) ,התש"ל;1970-
___________
 1ק"ת התש"ל ,עמ' .1841
 2י"פ התש"ל ,עמ'  ;2545התשנ"ג ,עמ'  ;1844התשנ"ט ,עמ' ;3909
התשס"ב ,עמ'  ;1368התשס"ז ,עמ' .1848

2501

.3

פרק  - 3עריכת תיקונים לעניין הסידורים התברואיים
המזעריים הנדרשים בבנייני משרדים ובבנייני מסחר;
במסגרת התיקון ,נקבעו בהל"ת שתי דרכים לחישוב מספר
האנשים בבניין ,לצורך חישוב הסידורים התברואיים
המזעריים הנדרשים; צורך זה עולה בעיקר במקומות
שבהם לא ידוע בשלב ההיתר מספר האנשים אשר ישהו
בפועל בבניין ,כיוון שהשימוש המסוים בו טרם נקבע (לא
ברור לאיזה משרד או סוג מסחר ישמש הבניין);

 .4פרק  - 4עריכת תיקונים טכניים בערכי יחידות קבועה
לקבועות ,אבזרים ומכשירים;
 .5פרק  - 5עריכת תיקונים בנושא מקום תא הבקרה ,מרחק
בין תאי בקרה ,גודל תא בקרה וקוטר פתח הגישה שלו,
לרבות הוספת שרטוטים להבהרת האמור בהוראות
החדשות.
תחילתם של שינויים אלה  30ימים מיום פרסום הודעה זו
ברשומות (להלן  -יום התחילה); שינויים אלה יחולו על בקשה
להיתר שהוגשה לוועדה מקומית ,ביום התחילה או לאחריו
ובכלל זה בקשה להיתר לתוספת בנייה לבניין הקיים.
עותק של השינויים האמורים מופקד במשרדי כל אחד מאלה:
 .1הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה;
 .2הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה;
 .3הוועדות המשותפות לתכנון ולבנייה;
 .4מינהל התכנון ,משרד הפנים ,הקריה ,ירושלים.
כל אדם המעוניין בדבר רשאי לעיין בעותק השינויים
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר )2012
(חמ -3-347ה)3
אליהו ישי
			
שר הפנים
		
						

מינוי מנהל

לפי תקנות פיצוי נפגעי אסון טבע (קביעת זכאות לפיצויים
ושיעורם) ,התשנ"ב1991-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות פיצוי נפגעי אסון טבע
(קביעת זכאות לפיצויים ושיעורם) ,התשנ"ב( 11991-להלן -
התקנות) ,אני ממנה את מועמר חאג' יחיא ,ת"ז  ,026337915עובד
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,למנהל לעניין התקנות.
המינוי של סיוון ינקוביץ' למנהל - 2בטל.
ה' בשבט התשע"ג ( 16בינואר )2013
(חמ )3-2207
אורית נוקד
			
שרת החקלאות ופיתוח הכפר
___________
 1ק"ת התשנ"ב ,עמ'  ;424התשנ"ה ,עמ' .1738
 2י"פ התש"ע ,עמ' .3992

(להלן  -החוק) ,לבקשת הרשויות המקומיות המפורטות בטור
ג' ,לפי העניין ובהסכמת שר הפנים ,אני מסמיך את הפקחים
העירוניים ששמותיהם מפורטים להלן לפקחים מסייעים שיהיו
נתונות להם הסמכויות לפי סעיף  13לחוק לשם סיוע למשטרת
ישראל בפעולות למניעת אלימות:
טור א'
שם ומשפחה

טור ב'
מס’ זהות

טור ג'
רשות מקומית

לירון עדן

317198067

רמת גן

אלב אורן

34116822

רמת גן

מוטי כהן

330937111

רמת גן

אייל גולדפיין

21474929

רמת גן

רונן רוזנבלום

40216178

רמת גן

קארין ירובסקיה

323792911

רמת גן

גדי הילמן

33736372

רמת גן

אלישע בן–אבו

201562857

רמת גן

אלון נחמני

49810393

רמת גן

אולגה רוזנפלד

323793018

רמת גן

לורן דניאל

61210357

רמת גן

ערן גרינשלג

25659681

רמת גן

אמיר אנעים

02658121

נצרת

מוסא חורי

28177426

נצרת

אליאס עסאף

54836069

נצרת

זוהר אהרון

22184436

דימונה

דני ועקנין

37503190

דימונה

אפריים רועי

33476417

דימונה

טובול שלומי

39208731

דימונה

פורסט אולג

314391525

דימונה

בן שלמה מורדכי

69369551

דימונה

טלקר יואל

69875813

דימונה

חי משה

053523734

ערד

תוקף ההסמכה עד יום כ"ד באב התשע"ג ( 31ביולי ,)2013
וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם.
י"ב בטבת התשע"ג ( 25בדצמבר )2012
(חמ )3-4343
יצחק אהרונוביץ'
			
השר לביטחון הפנים
		

הודעה על הסמכת פקחים מסייעים

הרשאה

לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות (הוראת שעה) ,התשע"א2011-

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק לייעול האכיפה והפיקוח
1
העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
___________
 1ס"ח התשע"א ,עמ'  ;1057ק"ת התשע"ב ,עמ' .1326

2502

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
(עדות) ,1אני מרשה את עובדי משרד התחבורה התשתיות
___________
 1חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439

ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

הלאומיות והבטיחות בדרכים ,ששמותיהם מפורטים להלן,
לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החיקוקים שלהלן:
-

עבירות לפי סימנים ג' 1ו–ה' לפרק השני בפקודת התעבורה
(להלן  -הפקודה);

2

 עבירות לפי תקנה 84א לתקנות התעבורה ,התשכ"א1961-(להלן -התקנות);

3

 -עבירות לפי חלק ה' לתקנות  -למעט פרק חמישי;

"קדימה  -עם ציפי לבני לראשות הממשלה "2הוא חבר הכנסת
ישראל חסון.
י"ט בכסלו התשע"ג ( 3בדצמבר )2012
(חמ -3-16ה)2
ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת
__________
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  ;3890התשע"ג ,עמ' .1494

 עבירות לפי חלק ו' לתקנות  -למעט פרק רביעי.שם העובד
אוחנה לימור
		
בונן יאיר
		
בינו רמי
		
יוסף דוד
		
כהן רבקה
		
שלמה כץ
נוח עופר
סויטאת איברהים
		
פלור מירב
קרסגי שרונה

מס' זהות
029604303
028122174
074372566
022075113
010244051
022317457
029418993
53812715
028610400
		
028646370

ציבור הנוסעים באוטובוסים ובמוניות שלגביהם ניתן
רישיון לפי הפקודה והתקנות ,לא ייחקרו כחשודים בביצוע
העבירות האמורות.
תוקף הרשאה זו עד יום כ"ח בטבת התשע"ד ( 31בדצמבר
 )2013וכל עוד מקבלי ההרשאה עובדים במשרד האמור.
י' בטבת התשע"ג ( 23בדצמבר )2012
(חמ -3-279ה)1-1
			
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
___________
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
 3ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (25ב) לחוק הבחירות לכנסת
[נוסח משולב] ,התשכ"ט ,11969-כי ממלא מקום בא כוח סיעת
"הליכוד  -אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה"
הוא חבר הכנסת אופיר אקוניס במקום חבר הכנסת משה
כחלון.2
כ"א בכסלו התשע"ג ( 5בדצמבר )2012
(חמ -3-16ה)2
ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת
__________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשע"א ,עמ' .922
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .3890

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (25ב) לחוק הבחירות לכנסת
[נוסח משולב] ,התשכ"ט ,11969-כי ממלא מקום בא כוח סיעת
__________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשע"א ,עמ' .922

ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (25ב) לחוק הבחירות לכנסת
[נוסח משולב] ,התשכ"ט ,11969-כי בא כוח סיעת "התאחדות
הספרדים העולמית שומרי תורה" הוא אריה דרעי במקום חבר
הכנסת אליהו ישי וממלא מקומו הוא חבר הכנסת אליהו ישי
במקום נתנאל לסרי.
כ"ה בכסלו התשע"ג ( 9בדצמבר )2012
(חמ -3-16ה)2
ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת
__________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשע"א ,עמ'  ;922י"פ התשס"ט ,עמ' .3890

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (25ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח
משולב] ,התשכ"ט ,11969-כי בא כוח סיעת "האיחוד הלאומי -
תקומה ,התקווה ,ארץ ישראל שלנו ,מולדת" הוא חבר הכנסת
אורי יהודה אריאל במקום חבר הכנסת יעקב דב כץ.2
כ"ו בכסלו התשע"ג ( 10בדצמבר )2012
(חמ -3-16ה)2
ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת
__________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשע"א ,עמ' .922
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  ;3890התשע"ג ,עמ' .1494

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת ,על ייצוג
מפלגה בכנסת ועל באי כוח הסיעות וממלאי מקומם
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (25ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח
משולב] ,התשכ"ט ,11969-וסעיף (10ב) לתקנון הכנסת- 2
( )1על שינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת שאישרה ועדת
הכנסת ביום י"ט בכסלו התשע"ג ( 3בדצמבר  )2012לפי
סעיפים  60 ,59ו– 61לחוק הכנסת ,התשנ"ד( 31994-להלן -
חוק הכנסת) ,וסעיף (10א) לתקנון הכנסת ,כמפורט להלן:
(א) סיעת "קדימה  -עם ציפי לבני לראשות הממשלה"
התפלגה לפי סעיף  )1(59לחוק הכנסת לשתי סיעות:
__________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשע"א ,עמ'  ;922י"פ התשס"ט ,עמ' .3890
 2י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התש"ע ,עמ' .2676
 3ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;140התשע"ב ,עמ' .116

2503

( )1סיעת "קדימה" ,אשר תמנה עשרים ואחד חברי
כנסת ,שהם חברי הכנסת שנמנו עם הסיעה לפני
ההתפלגות ,למעט חברי הכנסת האמורים בפסקה (;)2
( )2סיעת "התנועה בראשות ציפי לבני" ,אשר תמנה
שבעה חברי כנסת ,והם :מאיר שיטרית ,יואל
חסון ,שלמה נגוסאי מולה ,רוברט טיבייב ,מגלי
והבה ,רחל אדאטו ואורית זוארץ;
(ב) סיעת "הרשימה הערבית המאוחדת  -התנועה
הערבית להתחדשות" התפלגה לפי סעיף  )2(59לחוק
הכנסת לשתי סיעות:
( )1סיעת "הרשימה הערבית המאוחדת  -התנועה
הערבית להתחדשות" ,אשר תמנה שלושה חברי
כנסת ,שהם חברי הכנסת שנמנו עם הסיעה לפני
ההתפלגות למעט חבר הכנסת האמור בפסקה (;)2
()2

סיעת "מד"ע  -המפלגה הדמוקרטית הערבית",
אשר תמנה את חבר הכנסת טאלב סאנע;

(ג) חבר הכנסת חיים אמסלם פרש מסיעת "התאחדות
הספרדים העולמית שומרי תורה" לפי סעיף  61לחוק
הכנסת;
( )2לפי ההגדרה "סיעה" שבסעיף  1לחוק מימון מפלגות,
התשל"ג ,41973-הכירה ועדת הכנסת ביום י"ט בכסלו
התשע"ג ( 3בדצמבר  )2012בסיעת "התנועה בראשות ציפי
לבני" כנציגת מפלגת "חצ-המפלגה החילונית הציונית"
בכנסת;
( )3על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם -
(א) בא כוח סיעת "התנועה בראשות ציפי לבני" הוא חבר
הכנסת יואל חסון וממלא מקומו הוא חבר הכנסת
שלמה נגוסאי מולה;
(ב) בא כוח סיעת "מד"ע  -המפלגה הדמוקרטית הערבית"
הוא חבר הכנסת טלב סאנע.
י"ט בכסלו התשע"ג ( 3בדצמבר )2012
(חמ -3-16ה)2
__________
 4ס"ח התשל"ג ,עמ' .52

יריב לוין
יושב ראש ועדת הכנסת

אצילת סמכויות הרשות
לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א1961-
בתוקף סמכותי 1לפי ההגדרה "הרשות" שבתקנה 485
לתקנות התעבורה ,התשכ"א ,21961-אני אוצל את סמכותי
כרשות לפי תקנות 505א ו–505ב לתקנות האמורות ,למפורטים
להלן:
אוחנה לימור ,ת"ז ;029604303
בונן יאיר ,ת"ז ;028122174

שלמה כץ ,ת"ז ;022317457
נוח עופר ,ת"ז ;029418993
סויטאת איברהים ,ת"ז ;53812715
פלור מירב ,ת"ז ;028610400
			
קרסגי שרונה ,ת"ז .028646370
י"ב בטבת התשע"ג ( 25בדצמבר )2012
(חמ )3-214
		
יהודה אלבז
המפקח הארצי על התעבורה
		

הודעה על עדכון סכום
לפי חוק–יסוד :משק המדינה
בהתאם לסעיף 3ג(ה) לחוק–יסוד :משק המדינה( 1להלן  -חוק
היסוד) ולסעיף (93ו) לתקנון הכנסת ,2אני מודיע כי עקב שינוי
במדד המחירים לצרכן השתנה הסכום הנקוב בהגדרות "הצעת
חוק תקציבית" ו"הסתייגות תקציבית" בסעיף 3ג(ד) לחוק היסוד
והוא החל ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר 5,991,889 )2013
שקלים חדשים.
י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר )2013
(חמ )3-4494
חיים אבידור
			
חשב הכנסת
___________
 1ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשס"ג ,עמ'  ;498י"פ התשע"ג ,עמ' .214
 2י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התשע"ב ,עמ' .5730

הסמכה
לפי חוק דם טבורי ,התשס"ז2007-
בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "המנהל" שבסעיף  1לחוק דם
טבורי ,התשס"ז( 12007-להלן  -החוק) ,אני מסמיך את הרכז הארצי
לפיקוח ובקרה על בנקי דם ,תאים ורקמות במשרד הבריאות
למנהל לעניין החוק ,התקנות והנהלים לפיו.
י"ח בכסלו התשע"ג ( 2בדצמבר )2012
(חמ )3-4589
			
רוני גמזו
המנהל הכללי של משרד הבריאות
___________
 1ס"ח התשס"ז ,עמ' .418

הודעה בדבר מינוי חברים בוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף הסמכות לפי סעיפים (19א)( 21 )2ו–48א לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-שנאצלה לי ,2אני מודיע כי מונו חברים
בוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה כמפורט להלן:

בינו רמי ,ת"ז ;074372566

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אצבע הגליל:

חסיד שרון ,ת"ז ;01407805

אשר אוחנה ,ת"ז  - 060723137חבר.

יוסף דוד ,ת"ז ;022075113

מינויו של אבי לזימי 3בוועדה האמורה  -בטל.

כהן רבקה ,ת"ז ;10244051
___________
 1י"פ התשע"ג ,עמ' .1496
 2ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425

2504

___________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2י"פ התשנ"ו ,עמ' .3072
 3י"פ התשע"א ,עמ' .6666

ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

מינוי ממונה על הגבייה

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רכס הכרמל:
והב חסאן ,ת"ז  - 23193683חבר.

לפי פקודת המסים (גבייה)
1
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שנאצלה לי ,2אני ממנה את גל רז ,ת"ז  ,027947472סגן מנהל
אגף החניה בעיריית תל–אביב-יפו (להלן  -העירייה) ,לממונה
על הגבייה ,לצורך גבייתם לפי סעיף  70לחוק העונשין,
התשל"ז ,31977-של קנסות שהוטלו בשל עבירות לפי חוק העזר
לתל–אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו) ,התשמ"ד ,41983-שהן
עבירות של ברירת משפט כאמור בסעיף  228לחוק סדר הדין
הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,51982-וקנסות שפסק בית
משפט לעניינים מקומיים לטובת העירייה.

מינויו של פרג' זאהר 4בוועדה האמורה  -בטל.
י"ג בטבת התשע"ג ( 26בדצמבר )2012
(חמ -3-7ה)2
עמרם קלעג'י
			
המנהל הכללי של משרד הפנים
___________
 4י"פ התשע"א ,עמ' .6663

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שנאצלה לי ,2אני ממנה את רוזה עלאל ,ת"ז  ,056151327גזברית
עיריית רמלה (להלן  -העירייה) ,לממונה על הגבייה ,לצורך
גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים במשק המדינה
(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) ,התשנ"ג ,31992-וגביית
תשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי דין.

1

י"ד בטבת התשע"ג ( 27בדצמבר )2012
(חמ )3-18
			
עמרם קלעג'י
המנהל הכללי של משרד הפנים
___________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
 3ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10

הודעה בדבר חילוט טובין
לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט1979-

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שנאצלה לי ,2אני ממנה את אילן בוסקילה ,ת"ז  ,58400847מנהל
אגף הגבייה בעיריית חולון (להלן  -העירייה) ,לממונה על הגבייה,
לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים במשק
המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) ,התשנ"ג,31992-
ותשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי דין ,ולצורך גבייתם,
לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז ,41977-של קנסות שפסק
בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת העירייה ,וקנסות
המגיעים לעירייה בשל עבירות שהן עבירות של ברירת משפט
כאמור בסעיף (228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],
התשמ"ב ,51982-וכן לצורך גבייתם ,לפי סעיף  18לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 61985-להלן  -חוק העבירות
המינהליות) ,של קנסות מינהליים שהוטלו לטובת העירייה
בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן
להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.
1

המינוי תקף עד יום כ"א באייר התשע"ג ( 1במאי .)2013
י"ד בטבת התשע"ג ( 27בדצמבר )2012
(חמ )3-18
עמרם קלעג'י
			
המנהל הכללי של משרד הפנים
___________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .3686
 3ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
 4ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התש"ם ,עמ' .60
 5ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התש"ן ,עמ' .110
 6ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31

ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

י"ד בטבת התשע"ג ( 27בדצמבר )2012
(חמ )3-18
			
עמרם קלעג'י
המנהל הכללי של משרד הפנים
___________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .3686
 3ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
 4ק"ת התשמ"ד ,עמ' .114
 5ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43

אני מודיע ,בהתאם לסעיף  9לפקודת היבוא והיצוא [נוסח
חדש] ,התשל"ט ,11979-כי הטובין המפורטים להלן ,שמען
בעליהם אינו ידוע ,חולטו לפי סעיף (7א) לפקודה האמורה,
מאחר שיובאו בניגוד לצו מתן רישיונות יבוא:21939 ,
מס' התיק.651200010 :
תיאור הטובין 6,290 :פקטים ועוד  76חפיסות של סיגריות
מסוג מנצסטר;  1,600ק"ד של טבק לנרגילה.
בעל הטובין :אלמוני.
מקום האחסנה :מחסן נעמן ,אזור התעשייה עד הלום.
ו' בטבת התשע"ג ( 19בדצמבר )2012
(חמ )3-964
			
דורון ארבלי
מנהל רשות המסים בישראל
___________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625
 2ע"ר  ,1939תוס'  ,2עמ'  ;1201ק"ת התשי"ט ,עמ' .541

הודעה על פרסום כללי רישום וגישה לתיבת דואר
מאובטח במערכת דואר אלקטרוני מאובטח
לפי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-
אני מודיע לפי סעיף 44יא(ג) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח, 1968-
כי הרשות פרסמה כללי רישום לצורך קבלת אישור גישה לתיבת
דואר מאובטח במערכת דואר אלקטרוני מאובטח.
1

הכללים ייכנסו לתוקף ביום ג' באדר התשע"ג ( 13בפברואר
 30 ,)2013ימים לאחר פרסומם באתר האינטרנט של הרשות.
ה' בשבט התשע"ג ( 16בינואר )2013
(חמ )3-4572
שמואל האוזר
			
יושב ראש רשות ניירות ערך
___________
 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשס"ט ,עמ' .284

2505

צו להחזר תוקף זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (80א) לחוק זכות מטפחים של זני
צמחים ,התשל"ג ,11973-אני מצווה בזה על החזר תוקפה של זכות
מטפחים מס'  2907שניתנה לעודד אל–יגון מכפר אז"ר ,במנגו הודי
מזן אל–יגון (.2)AL-YAGON
כ"ד בטבת התשע"ג ( 6בינואר )2013
(חמ )3-4566
מיכל גולדמן
			
רשמת זכויות מטפחים
___________
 1ס"ח התשל"ג ,עמ' .272
 2י"פ התש"ע ,עמ' .1109

תמצית עדכון תקציב רגיל של עיריית הוד השרון
לשנת הכספים 2012
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אישרתי את עדכון התקציב הרגיל של עיריית הוד השרון
לשנת התקציב  2012שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכל עצמיות

בשקלים חדשים
155,635,000
700,000
17,860,000
330,000
72,082,000
246,607,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכל תקבולי ממשלה

47,719,000
15,609,000
690,000
330,000
64,348,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

310,955,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הכנסות בלא מותנה

11,000,000
321,955,000

הכנסה מותנה
סך הכל הכנסות כולל מותנה

5,775,000
327,730,000
בשקלים חדשים
64,301,000
82,379,000
146,680,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכל הוצאות כלליות
___________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

2506

צד ההוצאות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכל חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכל רווחה
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכל פירעון מילוות

בשקלים חדשים
56,821,000
52,709,000
109,530,000
4,748,000
21,947,000
26,695,000
6,400,000
20,600,000
27,000,000

הוצאות מימון
הוצאות בגין בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

1,050,000
310,955,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הוצאות בלא מותנה

11,000,000
321,955,000

הוצאה מותנה
סך הכל הוצאות כולל מותנה

5,775,000
327,730,000

ו' בכסלו התשע"ג ( 20בנובמבר )2012
(חמ )3—360
רות יוסף
הממונה על מחוז המרכז

הודעה על בחירתם של חברים בוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעייפים (19א 21 ,)1ו– 22לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-נבחר אייל בר ,ת"ז  ,022887756לחבר בוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה קריות במקום החבר ברח"ד בומה.2
י"ג בכסלו התשע"ג ( 27בנובמבר )2012
(חמ -3-7ה)3
			
שמואל סיסו
יושב ראש הוועדה המקומית
		
לתכנון ובנייה קריות
___________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2י"פ התש"ע ,עמ' .1044

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הר,32/88/
___________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2720
התשמ"א ,עמ'  ,2041מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הוד השרון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6441התשע"ב ,עמ'  ,5072תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית הוד השרון מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בהוד השרון ,המזוהה כגוש  ,6456חלק
מחלקה ( 404לשעבר חלקה  ;)102הייעוד :שב"צ ,שצ"פ
ודרך מוצעת.

כ"ד בטבת התשע"ג ( 6בינואר )2013
(חמ )3-4

___________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הוד השרון

והמבקשת :עיריית ראשון לציון ,ע"י ב"כ עו"ד אהוד שטמר,
ממשרד עורכי דין שטמר  -י .שפלר ,רח' אבא הלל  ,7בית סילבר,
רמת גן  ,52522טל'  ,03-6130920פקס' .03-6131082
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,20.12.2012הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו ,לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט
היושב בדין ביום  ,19.2.2013בשעה .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 לא יאוחר מיום ,12.2.2013
בשעה .14.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אהוד שטמר ,עו"ד
בא כוח המבקשת

תיקון טעות
בהודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור) ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,6490
התשע"ג ,עמ'  ,614לעניין תכנית מפורטת מס' /113במ,196/
במקום "חטיבת קרקע באשדוד ,ששטחה  73דונם ,המזוהה כגוש
( 2648לשעבר גוש  ,)2004חלק מחלקה ( 80לשעבר חלק מחלקה
 ")28-26צריך להיות "חטיבת קרקע באשדוד ,ששטחה  7.3דונם,
המזוהה כגוש ( 2648לשעבר גוש  ,)2004חלק מחלקה ( 80לשעבר
חלק מחלקה .")28-26
(חמ )3-2

תיקון טעות דפוס
בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,6490התשע"ג ,עמ'  ,617לעניין תכנית
מכ( 300/מורדות הכרמל) ,בסיפה של סעיף  ,1במקום "תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה" צריך להיות "תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית רכסים".
(חמ )3-4

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
סמרטקונקט בע"מ
(ח"פ )51-203562-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.3.2013בשעה  ,18.00ברח' רוסישקין ,13
הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נחום פרנקל ,מפרק

הוק יופ אפ בע"מ

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 40403-12-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סול  -רון תעשיות פוליאוריטן בע"מ,
ח"פ .51-205881-9

(ח"פ )51-463832-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.3.2013בשעה  ,12.00ברח' ראול וולנברג
 ,12תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישעיהו מרינה ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,
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סוליד מחקר ופיתוח מדעי בע"מ

ד"ר גבריאל כרמון שירותי רפואה בע"מ

(ח"פ )51-231913-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-330425-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.3.2013בשעה  ,16.00ברח' ראול ולנברג
 ,12תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דרור אהרוני ,רו"ח ,מפרק

מ.ס .סרור הלבשה בע"מ
(ח"פ )51-435074-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.11.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהודה בן יהודה,
מרח' הרצל  ,13ראשון לציון ,טל'  ,03-9671666למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.4.2012
בשעה  ,9.55במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודה בן יהודה ,עו"ד ,מפרק

סרור הלבשה והנעלה בע"מ
(ח"פ )51-417848-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.11.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהודה בן יהודה,
מרח' הרצל  ,13ראשון לציון ,טל'  ,03-9671666למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.4.2012
בשעה  ,9.55במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודה בן יהודה ,עו"ד ,מפרק
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.1.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דניאל ברדוגו,
מרח' אבן גבירול  ,55תל אביב ,טל'  ,03-6915233למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.6.2013
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל ברדוגו ,עו"ד ,מפרק

קידומדיה בע"מ
(ח"פ )51-412249-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.1.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חמדה כהן ,ת"ז
 ,000018903מרח' שי  ,14ירושלים  ,97239למפרקת 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 .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.7.2013בשעה
 ,10.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חמדה כהן ,מפרקת

נוילנדר
(ח"פ )51-197485-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.11.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן נוימן ,מרח'
א.ד .גורדון  ,27הרצליה ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.5.2013
בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דן נוימן ,מפרק

ספסל על בע"מ
(ח"פ )51-310198-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.3.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
יהודה גור  ,18חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יחזקאל רובין ,מפרק

ל.ו.ושות בע"מ
(ח"פ )51-069483-9

ירושלים בשרון בניה והשקעות בע"מ

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.3.2013בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
יערה  ,12רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בינה רביד ,מפרקת

(ח"פ )51-370964-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.3.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
בית הערבה  ,30ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק לוי ,מפרק

עובדה  -שרותי כח אדם ופרויקטים בע"מ
(ח"פ )51-206072-4

טכניון פתוח מקרקעין בע"מ

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.3.2013בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,בית
מס'  ,229כפר דניאל  ,73125לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסתר בוטביקה ,מפרקת

(ח"פ )51-169434-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.3.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
משה סנה  ,9חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכאל רובינוביץ ,מפרק

קינג רובין ייצור ושיווק מכשירי כתיבה בע"מ
(ח"פ )51-076171-1

קונטרקט פורניצ'ור בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-343456-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.3.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
יהודה גור  ,18חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יחזקאל רובין ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.3.2013בשעה  ,10.00אצל המפרקת,
רח' האשל  ,13הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איריס סמדר ,מפרקת
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רוביי אונטריו בע"מ

כושר אישי בע"מ

(ח"פ )51-123158-1
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-346211-9
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.3.2013בשעה  ,10.00אצל המפרקת,
רח' האשל  ,13הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.3.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' יהודה
גור  ,18חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איריס סמדר ,מפרקת

יחזקאל רובין ,מפרק

טקניצ'אר בע"מ

יאיא מובייל בע"מ

(ח"פ )51-203175-8
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-472567-0
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.3.2013בשעה  ,10.00אצל המפרקת,
רח' האשל  ,13הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.3.2013בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
הקרן  ,10רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איריס סמדר ,מפרקת

רבקה לויסמן ,מפרקת

קונאל בע"מ

טי.אם.אל.אס לוגיסטיקה  2010בע"מ

(ח"פ )51-075287-6
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-443422-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.3.2013בשעה  ,10.00אצל המפרקת,
רח' האשל  ,13הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.3.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
טרומן  ,1כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איריס סמדר ,מפרקת

אהוד גבריאלי ,מפרק

מובילי ג .סבע מג'דאלכרום בע"מ

י.ר .מקרו השקעות בע"מ

(ח"פ )51-204916-4
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-345927-1
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.3.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,מג'דל
אל-כרום ,בית מס'  ,1337הכביש הראשי ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.3.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
יהודה גור  ,18חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יחזקאל רובין ,מפרק

ג'מאל סבע ,מפרק
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יוסי חייט יהלומים בע"מ

מלצ'ט  )1995( 20בע"מ

(ח"פ )51-409098-4
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-217379-0
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.3.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' בן
אליעזר  ,44/4נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.3.2013בשעה  ,10.00ברח' אלנבי  ,19תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף חייט ,מפרק

גד הלפרין ,מפרק

נ.י .סחר ושווק  -פרסומית (ישראל) בע"מ

מסעדת הזקן והים בע"מ

(ח"פ )51-182291-8
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-345689-7
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.3.2013בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' יהודה
גור  ,18חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,31.3.2013בשעה  ,17.00ברח' מאור עיניים
 ,2תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נירה רובין (אורנשטיין) ,מפרקת

נאילה דיק ,מפרקת

ש.י .הראל סוכנויות ונציגים בע"מ

אלסיפים בע"מ

(ח"פ )51-270496-6
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-256313-1
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.3.2013בשעה  ,12.00ברח' המדע  ,8הרצליה
פיתוח ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.4.2013בשעה  ,10.00במשרד עו"ד א' אמיר ,רח'
ויסוצקי  ,6תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלחנן הראל ,מפרק

יורם רוז ,מפרק

תבור סוכנויות אלקטרוניקה ( )1982בע"מ

סמוקי בשר בע"מ

(ח"פ )51-091097-9
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-271703-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  24.3.2013בשעה  ,10.30במשרד המפרק ,רח'
אחד העם  ,2חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,17.4.2013בשעה  ,10.00במשרד המפרק,
רח' יפו  ,216בניין שערי העיר ,קומה  ,2ירושלים ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

שי טויסטר ,עו"ד ,מפרק

דניאל עזריאל ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,
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מ.מ.ח  -מרכז המחשב החינוכי בע"מ

איתן אגרות חוב בע"מ

(ח"פ )51-221440-4
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-336391-1
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.4.2013בשעה  ,18.00ברח' דרך יפו ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2013בשעה  ,10.00ברח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

ג'לג'ולי ח'אלד ,מפרק

ערן פוקס ,מפרק

סאיד מחשבים בע"מ

גלעד אגרות חוב בע"מ

(ח"פ )51-300332-7
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-337005-6
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.4.2013בשעה  ,18.00ברח' דרך יפו ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2013בשעה  ,10.00ברח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

ג'לג'ולי ח'אלד ,מפרק

ערן פוקס ,מפרק

רמון אגרות חוב בע"מ

תבור אגרות חוב בע"מ

(ח"פ )51-332751-0
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-322968-2
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2013בשעה  ,10.00ברח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2013בשעה  ,10.00ברח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

ערן פוקס ,מפרק

ערן פוקס ,מפרק

איתן אגרות חוב מסחר  2004בע"מ

אקסלנס  -בשן אגרות חוב בע"מ

(ח"פ )51-358928-3
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-344298-8
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2013בשעה  ,10.00ברח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2013בשעה  ,10.00ברח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

ערן פוקס ,מפרק

ערן פוקס ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

אקסלנס  -תבור אגרות חוב בע"מ

רם מסחר  4בע"מ

(ח"פ )51-342284-0
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-401265-7
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2013בשעה  ,10.00ברח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2013בשעה  ,10.00ברח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

ערן פוקס ,מפרק

ערן פוקס ,מפרק

רם מסחר  3בע"מ
עצמון אגרות חוב בע"מ

(ח"פ )51-401750-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2013בשעה  ,10.00ברח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ערן פוקס ,מפרק

(ח"פ )51-353372-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2013בשעה  ,10.00ברח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ערן פוקס ,מפרק

אקסלנס  -אדיר איגרות חוב בע"מ
עומר אגרות חוב בע"מ

(ח"פ )51-351841-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2013בשעה  ,10.00ברח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ערן פוקס ,מפרק

(ח"פ )51-372680-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2013בשעה  ,10.00ברח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ערן פוקס ,מפרק

אקסלנס  -בשן אגרות חוב מסחר  2004בע"מ
שיאון אגרות חוב בע"מ

(ח"פ )51-358925-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2013בשעה  ,10.00ברח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ערן פוקס ,מפרק

(ח"פ )51-381805-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2013בשעה  ,10.00ברח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ערן פוקס ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,
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שחר ארוך אגרות חוב בע"מ

מעוף טק טכנולוגיות גיוס והשמה בע"מ

(ח"פ )51-374600-8
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-380098-7
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2013בשעה  ,10.00ברח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.3.2013בשעה  ,9.00בשד' חן  ,17נתניה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן פוקס ,מפרק

זהבה רז פיגנבאום ,מפרקת

אקסלנס  -מנור אגרות חוב בע"מ

גיל הון בע"מ

(ח"פ )51-347640-8
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-355416-2
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2013בשעה  ,10.00ברח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.3.2013בשעה  ,17.00במשרדי המפרק,
קיבוץ כפר חרוב ,ד"נ  ,12932לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן פוקס ,מפרק

גיל פרס ,מפרק

אקסלנס  -סער אגרות חוב בע"מ

עפר קרני יהלומים בע"מ

(ח"פ )51-348464-2
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-114662-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2013בשעה  ,10.00ברח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13.3.2013בשעה  ,9.00ברח' ז'בוטינסקי
 ,1רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן פוקס ,מפרק

עפר קרני ,מפרק

שחרית שוקי הון תפעול בע"מ

שורדיאם בע"מ

(ח"פ )51-370771-1
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-307709-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.3.2013בשעה  ,10.00ברח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ערן פוקס ,מפרק
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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  ,15.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל קוס ,ת"ז ,04120259
מרח' ז'בוטינסקי  ,3רמת 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  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

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

הנ"ל תתכנס ביום  ,19.3.2013בשעה  ,16.00ברח' מניה שוחט ,23
אזור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

שורדיאם בע"מ
(ח"פ )51-307709-9
(בפירוק מרצון)

חן דוד פרוייקטים חינוכיים בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,17.3.2013בשעה  ,9.00אצל המפרק ,ברח'
ז'בוטינסקי  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל קוס ,מפרק

שמאי יוסף ומשה מוצרים בע"מ
(ח"פ )51-280550-8
(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  ,15.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה שמאי ,ת"ז ,052298809
מרח' יהודה  ,10אריאל ,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.
משה שמאי ,מפרק

(ח"פ )51-394231-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.3.2013בשעה  ,16.00ברח' מניה שוחט ,23
אזור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

פרחי היופי בע"מ
(ח"פ )51-400280-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.3.2013בשעה  ,16.00ברח' מניה שוחט ,23
אזור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

דמור סחר והשקעות בע"מ
שמאי יוסף ומשה מוצרים בע"מ
(ח"פ )51-280550-8
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-354082-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,17.3.2013בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
יהודה  ,10אריאל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.3.2013בשעה  ,16.00ברח' מניה שוחט ,23
אזור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

משה שמאי ,מפרק

אוליבר  77 2011בע"מ
(ח"פ )51-455887-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה

ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

אלאור חשמלאיים בע"מ
(ח"פ )51-272869-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.3.2013בשעה  ,16.00ברח' מניה שוחט ,23
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אזור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גלעד בכר ,עו"ד ,מפרק

לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

יו.אל.סי .מחשבים בע"מ

גו ברנדינג בע"מ

(ח"פ )51-094434-1

(ח"פ )51-442124-7
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.3.2013בשעה  ,17.00ברח' אבא אחימאיר 14א,
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.3.2013בשעה  ,10.00ברח' החשמונאים ,100
תל אביב  ,67133לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גלעד בכר ,עו"ד ,מפרק

גיל ורגון ,עו"ד ,מפרק

מחשבה עם מעוף בע"מ
(ח"פ )51-175856-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.3.2013בשעה  ,10.00ברח' החשמונאים  ,100תל
אביב  ,67133לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גלעד בכר ,עו"ד ,מפרק

א.ג.ב מערכות מחשבים ( )91בע"מ
(ח"פ )51-163118-6
(בפירוק מרצון)

קולאואד בע"מ
(ח"פ )51-430988-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.3.2013בשעה  ,16.00במשרד המפרק,
נמל תל אביב  ,40תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה
בן ציון סולומון רונן ,מפרק

חלקה  136/32שלישית בגוש  7091בע"מ
(ח"פ )51-079123-9
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.3.2013בשעה  ,10.00ברח' החשמונאים ,100
תל אביב  ,67133לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.3.2013בשעה  ,12.00במשרדי המפרק,
קיבוץ הרדוף ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלעד בכר ,עו"ד ,מפרק

רביד פז ,עו"ד ,מפרק

תא"מ תכנון אלקטרוני מתקדם בע"מ

חלקה  136/27שניה בגוש  7091בע"מ

(ח"פ )51-105907-3
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-079590-9
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.3.2013בשעה  ,10.00ברח' החשמונאים ,100
תל אביב  ,67133לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.3.2013בשעה  ,10.00במשרדי המפרק,
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ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

קיבוץ הרדוף ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רביד פז ,עו"ד ,מפרק

איי.קיי.גרופ בע"מ
(ח"פ )51-302244-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של בעלי המניות
של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,21.3.2013בשעה  ,10.30במשרד
עו"ד שניצר ,גוטליב ,סאמט ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7בית גיבור
ספורט ,קומה  ,27רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריאל דיסנצ'יק ,עו"ד ,מפרק

ש.ש .רדיאטורים בע"מ
(ח"פ )51-105869-5
(בפירוק מרצון)

נקסיג טכנולוגיות אבחון נוירולוגי בע"מ
(ח"פ )51-355757-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.4.2013בשעה  ,9.00אצל קסניה ונצ'ר קפיטל,
ברח' המדע  ,8הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי סורזון ,מפרק

פמיני ציון ובניו בע"מ
(ח"פ )51-140278-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.4.2013בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' יפו ,234
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי פמיני ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.3.2013בשעה  ,17.00ברח' לזרוב ,33
ראשון לציון  ,75654לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכאל פלג ,עו"ד ,מפרק

נקסיג טכנולוגיות אבחון נוירולוגי בע"מ
(ח"פ )51-355757-9

קפה בירוק בע"מ
(ח"פ )51-334859-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.4.2013בשעה  ,10.30ברח' שלדג  ,222מושב
חגור  ,45870לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
כפיר רופא ,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  ,6.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי סורזון ,ת"ז ,028545077
מרח' המדע  ,8הרצליה ,אצל קסניה ונצ'ר קפיטל ,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.
אלי סורזון ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

יויו גרופ ( )2010בע"מ
(ח"פ )51-444533-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.4.2013בשעה  ,17.00ברח' הדר  ,46הרצליה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
איה שיקלר ,עו"ד ,מפרקת
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שחר  -חברה לניהול קופת גמל מפעלית
למהנדסים בע"מ
(ח"פ )52-004283-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.4.2013בשעה  ,19.00במשרדי החברה,
רח' דיזינגוף  ,200תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אילן גורביץ ,עו"ד ,מפרק

ע .קטן ושות בע"מ
(ח"פ )51-090901-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.4.2013בשעה  ,11.00ברח' דובנוב  ,25תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ליאור סגל ,עו"ד ,מפרק

אור-גני חקלאות אורנית קהילתית בע"מ
(ח"פ )51-399336-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.4.2013בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
לונדון בצלאל  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 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.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

או.אמ.אל אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-261607-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.5.2013בשעה  ,12.00במשרדי המפרק,
רח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ( 52511מגדלי התאומים  ,2קומה
 ,)12טל'  ,03-6246250פקס'  ,03-6246260לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

"אונו" מ.ג.נ .נאמנויות ( )2000בע"מ
(ח"פ )51-305783-6
(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  ,27.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אופיר וייסבן ,מרח'
יגאל אלון  ,65תל 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.
אופיר וייסבן ,מפרק

אופיר קהת ,מפרק

או.אמ.אל אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-261607-9
(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  ,17.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ( 52511מגדלי התאומים  ,2קומה  ,)12טל'
 ,03-6246250פקס'  ,03-6246260למפרק החברה.
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תירוש בכחוס בע"מ
(ח"פ )51-253586-5
(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  ,1.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן ענבר ,מרח' בן
יהודה  ,75הרצליה ,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  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

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.

איתן ענבר ,עו"ד ,מפרק

רונן מוזסון ,עו"ד ,מפרק

סם סול השקעות ( )1996בע"מ

סודה השקעות בע"מ

(ח"פ )51-237910-8
(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  ,2.1.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן ארז,
ת"ז  ,053552675מרח' מנחם בגין  ,23תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-342728-6
(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  ,3.1.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איל קינן,
ת"ז  ,022550248מרח' ויצמן  ,32תל אביב  ,62091למפרק 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.

איתן ארז ,עו"ד ,מפרק

איל קינן ,עו"ד ,מפרק

ארניל  -מוצרי חשמל בע"מ

פל ים החברה המרכזית לחקלאות בע"מ

(ח"פ )51-267393-0
(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  ,2.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי ולגרין ,מרח' סול ,27
רמת השרון ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-097451-2
(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  ,7.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נטלי מנשה ,ממשק ,58
מושב תנובות ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,אצל רו"ח רוז'נסקי ,הליפי ,מאירי ושות' ,רח' אבא
הלל סילבר  ,16רמת גן.

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.

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

צבי ולגרין ,מפרק

ג'יי אנ ג'יי  -מובייל (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-392539-6
(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  ,3.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן מוזסון ,מדרך
השלום  ,53גבעתיים ,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  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

פל ים אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-284301-2
(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  ,7.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נטלי מנשה ,ממשק ,58
מושב תנובות ,ד"נ לב השרון  ,42830למפרק 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נטלי מנשה ,מפרק

מודי'ס אנליטיקס ישראל בע"מ

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.
אמיר סמל ,מפרק

(ח"פ )51-404777-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי בהחלטה מיום ,7.1.2013
שהתקבלה על ידי האסיפה הכללית של החברה בהתאם
להוראות סעיף  76לחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-וזאת לאחר
שהוצהר על יכולת החברה לפרוע את חובותיה בתוך 12
חודשים ,הוחלט פה אחד לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד יורם סמואל ,משדרות רוטשילד  ,138תל אביב ,למפרק
החברה.

(ח"פ )51-226310-4
(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  ,8.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז זיו ,מרח' הפרדס ,10
מזור ,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.

יורם סמואל ,עו"ד ,מפרק

ארז זיו ,מפרק

אראלים שיווק מזון בע"מ

מסעדע  -מידע ושרותים לענף המזון והארוח בע"מ

ר.ר .אראל השקעות ואחזקות בע"מ

(ח"פ )51-255613-5
(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  ,8.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רינת מחלב שצ'ופק,
מרח' גלגלי הפלדה  ,11ת"ד  ,12768הרצליה ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-317912-7
(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  ,8.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל ליבנה ,מרח' שמעון
לביא  ,8הרצליה ,למפרק 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.

רינת מחלב שצ'ופק ,מפרקת

רפאל ליבנה ,מפרק

א.ס.ה .אריזות בע"מ
(ח"פ )51-142828-6
(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  ,8.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר סמל ,מרח' אלימלך
 ,10רמת גן ,למפרק החברה.
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אמריקן סיסטם תעשיות מזרונים וספות נוער בע"מ
(ח"פ )51-279834-9
(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  ,8.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמיר עובד ,מרח' וולפסון
 ,14ראשון לציון ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

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.

תמיר עובד ,מפרק

שמעון גבע ,מפרק

אלון נס בע"מ

מגרש חלקה  3בגוש  6618בע"מ

(ח"פ )51-349432-8
(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  ,8.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רותם נס ,ת"ז ,033187675
מרח' כרמי  ,7חיפה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-040656-4
(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  ,9.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמית שגב ,מרח'
החושלים  ,6הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים 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.

רותם נס ,מפרק

עמית שגב ,עו"ד ,מפרק

מ.ס .דבורה אלקטרוניקה בע"מ

די אנד טי הירש בע"מ

(ח"פ )51-213613-6
(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  ,9.1.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים ליברמן,
ת"ז  ,310892682מרח' מכסיקו  ,8/20ירושלים  ,96581למפרקת
החברה.

(ח"פ )51-419322-6
(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  ,9.1.2013לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אמיר עמר ,מרח' אבא הלל  ,14רמת גן  ,52506למפרק 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.

מרים ליברמן ,מפרקת

אמיר עמר ,עו"ד ,מפרק

גבע ובניו מוצרי מזון בע"מ

דרמביט בע"מ

(ח"פ )51-295479-3
(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  ,9.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון גבע ,מרח' ירמיהו
 ,21קרית אונו ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-223251-3
(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  ,10.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב אלעד ,מרח'
הגביש 4א ,החממה הטכנולוגית טרגטק ,נתניה ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,
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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.

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.
דניאל לנדאו ,עו"ד ,מפרק

יעקב אלעד ,עו"ד ,מפרק

מיתרים בניה והשקעות בע"מ

הארדל בע"מ
(ח"פ )51-238562-6
(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  ,10.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב אלעד ,מרח'
הגביש 4א ,החממה הטכנולוגית טרגטק ,נתניה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-413840-3
(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  ,13.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דניאל לנדאו ,מרח'
בן יהודה 36ב ,ירושלים ,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.
דניאל לנדאו ,עו"ד ,מפרק

יעקב אלעד ,עו"ד ,מפרק

מרכז מסחרי מערבי בע"מ
(ח"פ )51-249615-9
(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  ,10.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יורם בר ,מרח' יעבץ
 ,33תל אביב ,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.
יורם בר ,עו"ד ,מפרק

ישראקייר .קום בע"מ
(ח"פ )51-380963-2
(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  ,15.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתי גולדשטיין ,ת"ז
 ,035890326מרח' המלך דוד  ,8ת"ד  ,890ירושלים  ,91008למפרק
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.
מתי גולדשטיין ,מפרק

הום פורט שיווק נכסים והשקעות בע"מ

Harvest Management Ltd.

(ח"פ )51-389691-0
(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  ,13.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דניאל לנדאו ,מרח'
בן יהודה 36ב ,ירושלים ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-179429-9
(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  ,14.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב בר–זיק,
מרח' ראול ולנברג  ,2רמת החייל ,תל אביב ,למפרק החברה.
יניב בר–זיק ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

ג.א.י תעשיות והנדסת חשמל ( )1986בע"מ

אחים קטן עפר ופיתוח בע"מ

(ח"פ )51-110203-0
(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  ,10.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבינעם גואלמן ,ת"ז
 ,035736347מהיישוב נריה ,ד"נ מודיעין  ,71937למפרק החברה.

(ח"פ )51-091038-3
(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  ,9.9.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה קטן ,מרח' העבודה
 ,29גבעת שמואל ,למפרק החברה.

אבינעם גואלמן ,עו"ד ,מפרק

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

גולן כרסנטי שרותי רכב בע"מ
(ח"פ )51-364648-9
(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  ,7.1.2013לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מיכל כרסנטי ,ת"ז  ,054059126ממגדל  ,14950למפרקת החברה.
מיכל כרסנטי ,מפרקת

ג'ימומה בע"מ
(ח"פ )51-439060-8
(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  ,7.1.2013לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו
כהן ,ת"ז  ,029483047מרח' הארז  ,17חולון ,למפרק החברה.
אליהו כהן ,מפרק

מטעמי רוטשילד בע"מ

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

א.ש.ל .אנרגיית שמש לישראל בע"מ
(ח"פ )51-465336-9
(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  ,15.10.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חזי קטן ,ת"ז ,032222192
מרח' הירדן 1א ,קרית שדה התעופה ,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.
חזי קטן ,מפרק

ארמגדון קידוחים בע"מ
(ח"פ )51-468511-4
(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  ,1.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אירית דרדיק ,ת"ז
 ,036473684מרח' התע"ש  ,20כפר סבא ,טל' ,077-5101001
למפרקת החברה.

(ח"פ )51-339827-1
(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  ,7.1.2013לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יניב נימני ,ת"ז  ,028606879מרח' שדה נחום  ,10ראשון לציון,
למפרק החברה.

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

יניב נימני ,מפרק

אירית דרדיק ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
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מי הדן  -מי שלגים מתל דן בע"מ

פארק אינטרפרייזס

(ח"פ )51-151358-2
(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  ,24.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יצחק פופר ,מקיבוץ
דן ,ד.נ.ג.ע ,12245 .למפרק החברה.

(ח"פ )51-128302-0
(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  ,10.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גפנית לגזיאל שבבו,
מרח' המייסדים  ,76ת"ד  ,294זכרון יעקב ,למפרקת 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.

יצחק פופר ,רו"ח ,מפרק

גפנית לגזיאל שבבו ,עו"ד ,מפרקת

גבע שקד סוכנויות בע"מ

ד.כ .יזמות ובנייה בע"מ

(ח"פ )51-466286-5
(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  ,8.1.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי מנחם,
מרח' גבעת לבונה  ,36ת"ד  ,237מודיעין-מכבים-רעות ,71908
למפרק החברה.

(ח"פ )51-370789-3
(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  ,10.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירון פרמינגר ,ת"ז
 ,032144263מרח' י.ד .ברקוביץ'  ,4בית הפרקליטים ,תל אביב
 ,64238למפרק 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.

עדי מנחם ,עו"ד ,מפרק

לירון פרמינגר ,עו"ד ,מפרק

טיפיו אחזקות בע"מ

א.ל.מ.פ .מסחר הוגן בע"מ

(ח"פ )51-460479-2
(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  ,8.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נתן שטיינברג ,ת"ז
 ,028556165מרח' מנחם בגין  ,11בית תדהר-רוגובין ,רמת גן,
למפרק החברה.

(ח"פ )51-270148-3
(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  ,12.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם לוין ,מרח' ה'
באייר  ,4הרצליה ,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.

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.
אברהם לוין ,מפרק

נתן שטיינברג ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

עם הספר ,חברה לתועלת הציבור בע"מ

דסן לבנין והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-382325-2
(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  ,13.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רון בן–מנחם ,מרח'
ויצמן  ,4תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-157312-3
(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  ,14.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב סולומון ,ת"ז ,43531326
מרח' חטיבת אלכסנדרוני 29א ,רעננה ,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.

רון בן–מנחם ,עו"ד ,מפרק

דב סולומון ,מפרק

בס-נת אחזקות בע"מ

דורמיר בע"מ

(ח"פ )51-234200-7
(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  ,13.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה הוברמן ,מרח' דרך
מנחם בגין  ,7רמת גן ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-170797-8
(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  ,14.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב סולומון ,ת"ז ,43531326
מרח' חטיבת אלכסנדרוני 29א ,רעננה ,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.

משה הוברמן ,עו"ד ,מפרק

דב סולומון ,מפרק

ש.ש .נוריאל בע"מ

קלמנט השקעות בע"מ

(ח"פ )51-211879-5
(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  ,13.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גד לנדאו ,מרח' בן
גוריון  ,2רמת גן ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-193766-6
(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  ,14.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איסר ליפשיץ ,מרח'
היסמין  ,62נתניה ,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.

גד לנדאו ,עו"ד ,מפרק

איסר ליפשיץ ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,
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עדי קנט פרסום בע"מ
(ח"פ )51-324473-1
(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  ,15.1.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גל רוה ,ת"ז
 ,024577405מרח' שאול המלך  ,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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיל רוה ,עו"ד ,מפרק

סאבקו יבואנים  -חברה למסחר בע"מ
(ח"פ )51-109288-4
(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  ,15.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף חיוט ,מרח' החבצלת
 ,6קרית אונו ,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.
יוסף חיוט ,מפרק

בלסא בע"מ
(ח"פ )51-384289-8
(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  ,15.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף חיוט ,מרח' החבצלת
 ,6קרית אונו ,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.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מור אדלר ,ת"ז
 ,036318731משד' מוריה  ,50חיפה ,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.
מור אדלר ,עו"ד ,מפרק

עתידים למיכון והספקה בע"מ
(ח"פ )51-167505-0
(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  ,15.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם רון ,מרח' כהנוב זאב
 ,19נס ציונה ,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.
יורם רון ,מפרק

רודצ'אט בע"מ
(ח"פ )51-463448-4
(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  ,15.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עינת קצנל ,מרח'
משכית  ,6ת"ד  ,4026הרצליה פיתוח  ,46140למפרקת 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.
עינת קצנל ,עו"ד ,מפרקת

יוסף חיוט ,מפרק

נכסי אורי בע"מ
(ח"פ )51-046131-2
(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
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נאמו טיוי לווינים בע"מ
(ח"פ )51-467071-0
(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  ,15.1.2013התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,12רמת גן  ,52511טל'
 ,03-6246250פקס'  ,03-6246260למפרק 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.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן שפילמן ,משד'
רוטשילד  ,19תל 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.
ערן שפילמן ,עו"ד ,מפרק

פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

שנקר לוגיסטיקה בע"מ

ע.ה.ר .חניונים בע"מ
(ח"פ )51-429311-7
(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  ,15.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמרה לב ,ת"ז ,051939163
מרח' ביאליק  ,155רמת גן ,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.

(ח"פ )51-312333-1
(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  ,16.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דן אסן ,מרח' נחמני
 ,14תל אביב  ,65794למפרק 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.
דן אסן ,עו"ד ,מפרק

תמרה לב ,מפרקת

ב.ח.א.י.ן בע"מ
(ח"פ )51-249926-0
(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  ,16.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נטלי בן דוד ,ת"ז
 ,038840021מרח' אבא הלל סילבר  ,16רמת גן ,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.

הי.סי.טק בע"מ
(ח"פ )51-446362-9
(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  ,16.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומית גוטליב,
מרח' המשכית  ,8ת"ד  ,12465הרצליה ,למפרקת 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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלומית גוטליב ,עו"ד ,מפרקת

נטלי בן דוד ,עו"ד ,מפרקת

פאהן קנה בקרת אקטואריה בע"מ
(ח"פ )51-464295-8
(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  ,16.1.2013התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

אינטק עבוד חומרים בע"מ
(ח"פ )51-208400-5
(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  ,17.1.2013התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את דימנט גרשמן ,מרח' האלה
 ,79מעלה אדומים ,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.

דימנט גרשמן ,מפרק

צביקה גרוס ,מפרק

קרשף בע"מ

סמנט טרייד קומפני (סמטרקו) בע"מ

(ח"פ )51-173066-5
(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  ,17.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר רשף ,מרח' הכלניות
 ,14קרית טבעון ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-325875-6
(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  ,21.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תומאס גאייט ,הנושא
דרכון צרפתי מס'  ,920301023545אצל עו"ד זלינגר ושות' ,רח'
מנחם בגין  ,11רמת 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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אשר רשף ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
תומאס גאייט ,מפרק

טכנולוגיות חלב בינלאומיות (מטי) בע"מ
(ח"פ )51-477588-1
(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  ,17.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי מנהיים ,מרח' השיזף
 ,131שורש ,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.
עדי מנהיים ,מפרק

ר.מ .גוזלי חברה לבנין בע"מ
(ח"פ )51-059598-6
(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  ,30.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה גוזלי ,מרח'
רבי חלפתא  ,12ירושלים ,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.
משה גוזלי ,מפרק

דיקשטיין ,לב ,לונגו ושות' משרד עורכי-דין
(ח"פ )51-336100-6
(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  ,20.1.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס ,ת"ז
 ,050644335מרח' בגין  ,5/3יהוד  ,56478למפרק החברה.
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דיסקבר ישראל תיירות צ.ק .בע"מ
(ח"פ )51-467594-1
(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  ,30.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף קריאל,
מרח' מנחם בגין  ,11למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6541י"ט בשבט התשע"ג30.1.2013 ,

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.

אסף קריאל ,עו"ד ,מפרק

שאול שמחי ,עו"ד ,מפרק

אמינים השקעות בע"מ

גבור שירותי רכב ( )1979בע"מ

(ח"פ )51-079540-4
(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  ,31.12.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף קריאל,
מרח' מנחם בגין  ,11למפרק החברה.

(ח"פ )51-082335-4
(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  ,7.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל מיכלסון ,מרח'
מנחם בגין  ,7רמת גן ,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.

אסף קריאל ,עו"ד ,מפרק

מיכל מיכלסון ,עו"ד ,מפרקת

וורלד גרופ אופקים חדשים בע"מ

סלע משאבות איכות ( )1977בע"מ

(ח"פ )51-360201-1
(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  ,3.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי כהן ,ת"ז ,029301785
מרח' צבי הנחל  ,1אזור התעשייה עמק חפר ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-075311-4
(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  ,7.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל מיכלסון ,מרח'
מנחם בגין  ,7רמת גן ,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.

עדי כהן ,מפרק

מיכל מיכלסון ,עו"ד ,מפרקת

מרהטים בע"מ

אוהליאב שרות תשלד בע"מ

(ח"פ )51-314815-5
(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  ,6.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שאול שמחי ,מ"ר
 ,13886ת"ז  ,068354596מרח' דיזנגוף  ,50תל אביב  ,64332למפרק
החברה.

(ח"פ )51-068720-5
(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  ,13.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל מיכלסון ,מרח'
מנחם בגין  ,7רמת גן ,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.

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.

מיכל מיכלסון ,עו"ד ,מפרקת

אמיר דורון ,מפרק

טווינס טריידינג ט.א .בע"מ

גלברסון השקעות בע"מ

(ח"פ )51-346136-8
(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  ,8.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את טטיאנה אברמוביץ ,ת"ז
 ,303458343מרח' מורדי הגטאות  ,1הרצליה ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-4519768-3
(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  ,13.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאיר אשכולי ,מרח'
דרך מנחם בגין  ,132תל 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.

טטיאנה אברמוביץ ,מפרקת

יאיר אשכולי ,עו"ד ,מפרק

בומבום מסעדות בע"מ

מלון נופש רמות בע"מ

(ח"פ )51-450493-5
(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  ,13.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהרון טטרו ,מרח'
גיבורי ישראל  ,20נתניה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-337137-7
(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  ,14.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גבריאל גוזלן ,מרח'
התבור ,ת"ד  ,1780טבריה ,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  14ימים 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.

אהרון טטרו ,עו"ד ,מפרק

גבריאל גוזלן ,עו"ד ,מפרק
___________

נתיב היובל (השרון) בע"מ
(ח"פ )51-404397-5
(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  ,13.1.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר דורון ,ת"ז ,024212334
מרח' דרך הים  ,13גני תקוה ,למפרק החברה.
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