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הודעה על בחירה וסיום כהונה של סגן ליושב
ראש הכנסת
לפי חוק–יסוד :הכנסת
מודיעים בזה ,לפי סעיף (20א) לחוק–יסוד :הכנסת  ,וסעיף
 )1(7לתקנון הכנסת ,2על אלה:
1

( )1ביום ג' בכסלו התשע"א ( 10בנובמבר  ,)2010הסתיימה כהונתו
של חבר הכנסת אלכס מילר כסגן ליושב ראש הכנסת;
( )2ביום ח' בכסלו התשע"א ( 15בנובמבר  )2010נבחרה חברת
הכנסת אורלי לוי אבקסיס לכהונת סגן ליושב ראש הכנסת.
ח' בכסלו התשע"א ( 15בנובמבר )2010
(חמ )3—22
ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת
__________
 1ס"ח התשי"ח ,עמ' .69
 2י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התש"ע ,עמ' .1926

השופט יונה אטדגי  -נבחר לכהונת שופט של בית המשפט
המחוזי תל אביב;
השופטת שושנה אלמגור  -נבחרה לכהונת שופטת של בית
המשפט המחוזי תל אביב;
השופטת גיליה רביד  -נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט
המחוזי תל אביב;
השופטת ורדה פלאוט  -נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט
המחוזי מרכז;
השופט בן–ציון גרינברגר  -נבחר לכהונת שופט של בית המשפט
המחוזי ירושלים;
השופטת אילונה לינדנשטראוס-אריאלי  -נבחרה לכהונת
שופטת בתי משפט השלום מחוז הצפון;
הרשם יגאל גלם  -נבחר לכהונת שופט של בית הדין האזורי
לעבודה תל אביב;
עו"ד אשרית רוטקופף  -נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט
שלום במחוז המרכז;

הודעה על חילופי גברי בכנסת

עו"ד עזריה אלקלעי  -נבחר לכהונת שופט של בית משפט
שלום במחוז תל אביב;

מודיעים בזה ,על פי סעיף (16ב) לתקנון הכנסת ,1כי על
פי סעיפים 42ב(א) ו–(43ב) לחוק–יסוד :הכנסת ,2ביום ב' בכסלו
התשע"א ( 9בנובמבר  )2010הושעה צחי הנגבי מכהונתו
בכנסת ,ובמקומו באה חברת הכנסת נינו אבסדזה.

עו"ד טל לוי  -נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום
במחוז תל אביב;

לפי חוק–יסוד :הכנסת

ח' בכסלו התשע"א ( 15בנובמבר )2010
(חמ )3—22
ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת
__________
 1י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התש"ע ,עמ' .1927
 2ס"ח התשי"ח ,עמ' .69

הודעה על מינוי קונסול כללי של ישראל
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  23לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-מינתה הממשלה את שי בזק
לתפקיד הקונסול הכללי של ישראל בבוסטון ,ארצות הברית,
במקום נדב תמיר המסיים את תפקידו.
כ"ו באלול התש"ע ( 5בספטמבר )2010
(חמ )3—1173
צבי האוזר
מזכיר הממשלה

__________
1

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

עו"ד צחי עוזיאל  -נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום
במחוז תל אביב;
הרשמת אינעאם שרקאוי  -נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט
השלום במחוז הצפון;
עו"ד רותם עיאש  -נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט
שלום (ענייני משפחה) במחוז הדרום;
עו"ד אילת גולן-תבורי  -נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט
שלום (ענייני משפחה) במחוז המרכז;
הרשם בנימין יזרעאלי  -נבחר לכהונת שופט של בית משפט
שלום (ענייני משפחה) במחוז המרכז;
עו"ד יהורם שקד  -נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום
(ענייני משפחה) במחוז תל אביב;
עו"ד אלי אנושי  -נבחר לכהונת שופט של בתי משפט לתעבורה
במחוז המרכז;
עו"ד אריה זרזבסקי  -נבחר לכהונת שופט של בתי משפט לתעבורה
במחוז תל אביב;
עו"ד שמואל מלמד  -נבחר לכהונת שופט של בתי משפט
לתעבורה במחוז תל אביב;
עו"ד שרית קריספין-אברהם  -נבחרה לכהונת שופטת של בתי
משפט לתעבורה במחוז תל אביב;

הודעה
לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת
שופטים) ,התשמ"ד1984-
לפי סעיף  13לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה
לבחירת שופטים) ,התשמ"ד ,11984-אני מודיע כי בישיבת
ועדת הבחירה מיום ה' בכסלו התשע"א ( 12בנובמבר ,)2010
החליטה לבחור לכהונת שופטים:

עו"ד רונית גורביץ  -נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום
(ענייני משפחה) במחוז הצפון.
ח' בכסלו התשע"א ( 15בנובמבר )2010
(חמ )3—1803
יעקב נאמן
שר המשפטים ויושב ראש
הוועדה לבחירת שופטים

__________
 1ק"ת התשמ"ד ,עמ' .2370
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ילקוט הפרסומים  ,6169ל' בכסלו התשע"א7.12.2010 ,

מינוי חברים בוועדת ערר

הארכת מינוי חבר בוועדת רישוי

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג1963-

לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל"ב1972-

בתוקף סמכותי לפי סעיף (89א) לחוק מיסוי מקרקעין
(שבח ורכישה) ,התשכ"ג( 11963-להלן  -החוק) ,אני ממנה את
גלית יחזקאלי-גולן ,ת"ז  ,056652050ושמעון פסטנברג ,ת"ז
 ,006278295לחברים בוועדת ערר לעניין סעיף  88לחוק ,במחוז
חיפה.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק חוקרים פרטיים ושירותי
שמירה ,התשל"ב ,11972-אני מאריך את מינויו של צלי פלג,2
ת"ז  ,057859019לחבר שאינו עובד מדינה בוועדת הרישוי ,החל
ביום י"ב בכסלו התשע"א ( 19בנובמבר .)2010

תוקף המינוי לשמונה עשר חודשים.
ד' בכסלו התשע"א ( 11בנובמבר )2010
(חמ )3—324
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;156התשנ"ט ,עמ' .130

תוקף המינוי לשישה חודשים.
ד' בכסלו התשע"א ( 11בנובמבר )2010
(חמ )3—2319
יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1

ס"ח התשל"ב ,עמ' .90

2

י"פ התשס"ח ,עמ' .777

מינוי חבר בוועדות ערר

אישור

לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ,התשכ"ב ,1962-ולפי
חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

לפי חוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות,
התשנ"ה1995-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
(ביוב) ,התשכ"ב( 11962-להלן  -החוק) ,בכפוף לסעיף 76
לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית
הכלכלית לשנים  2009ו– ,)2010התשס"ט ,22009-וסעיפים 5
ו– 12לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,31992-ולפי המלצת שר
הפנים ,אני ממנה את סטפן כהן ,ת"ז  ,042588673לחבר בוועדות
ערר לפי החוק ,במחוז חיפה.

בהתאם לפסקה  13בהגדרה "חוק" שבסעיפים  1ו– 3לחוק
המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ"ה ,11995-אנו
מאשרים את ההצעה המשותפת של חשב משרד האוצר ומנהל
המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,ולפיה סכומים שיש
לשלם למדינה מכוח סעיף  22לחוק ההסדרים במשק המדינה
(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית
לשנת הכספים  ,)2002התשס"ב ,22002-שלא ישולמו במועד
הקובע כאמור בתקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים
( )2002כללים למימון הגנות חוף בים המלח) ,התשס"ג,32002-
ייגבו באמצעות המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות.

תוקף המינוי לשלוש שנים.
ל' בחשוון התשע"א ( 7בנובמבר )2010
(חמ )3—810
יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1

ס"ח התשכ"ב ,עמ' .96

2

ס"ח התשס"ט ,עמ' .157

3

ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי חברה בוועדות ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ,התשכ"ב ,1962-ולפי
חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
(ביוב) ,התשכ"ב( 11962-להלן  -החוק) ,בכפוף לסעיף 76
לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית
הכלכלית לשנים  2009ו– ,)2010התשס"ט ,22009-וסעיפים 5
ו– 12לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,31992-ולפי המלצת שר
הפנים ,אני ממנה את אראלה עפרון ,ת"ז  ,008867731לחברה
בוועדות ערר לפי החוק ,במחוז תל אביב.
תוקף המינוי לשלוש שנים.

__________
1
2

ס"ח התשס"ט ,עמ' .157

3

ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

יעקב נאמן
שר המשפטים

הרשאה לגילוי ידיעות
לפי פקודת מס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  234לפקודת מס הכנסה ,1אני
מרשה לגלות מידע לגבי חברת כימיקלים לישראל ,חברת כי"ל
דשנים אירופה ,חברת ברום ים המלח ,חברת מגנזיום ים המלח
בע"מ וחברת מפעלי ים המלח ,ללב דרוקר ,ת"ז  ,310268610לצורך
קיום שטר זיכיון בין מדינת ישראל ומפעלי ים המלח בע"מ.
י' בכסלו התשע"א ( 17בנובמבר )2010
(חמ )3—416

ל' בחשוון התשע"א ( 7בנובמבר )2010
(חמ )3—810

ס"ח התשכ"ב ,עמ' .96

כ"ה בכסלו התשע"א ( 2בדצמבר )2010
(חמ )3—4058
יובל שטייניץ
שר האוצר
__________
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ' .170
 2ס"ח התשס"ב ,עמ' .146
 3ק"ת התשס"ג ,עמ' .126

יעקב נאמן
שר המשפטים

ילקוט הפרסומים  ,6169ל' בכסלו התשע"א7.12.2010 ,

יובל שטייניץ
שר האוצר
__________
 1דיני מדינת ישאל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

1407

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים
לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (187ב) לחוק סדר הדין הפלילי
[נוסח משולב] ,התשמ"ב ,11982-אני ממנה את אניסה חורי
דכור ,ת"ז  ,035664895עובדת ציבור ,לערוך תסקירים לעניין
הסעיף האמור.
ז' בכסלו התשע"א ( 14בנובמבר )2010
(חמ )3—2759
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשנ"ה ,עמ'  ;152התשס"ז ,עמ' .456

מינוי קצינות מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן
למבוגרים ,לעניין החוק האמור:
לילך רווה ,ת"ז  - 032141103במחוז חיפה והצפון;
מרה-תמי טולדנו ,ת"ז  - 017084351במחוז באר שבע והדרום.
ז' בכסלו התשע"א ( 14בנובמבר )2010
(חמ )3—141
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

שינוי מינוי קצינת מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני משנה את מינויה של ורד אוחנה ,ת"ז
 ,2025649831כך שבמקום "ורד אוחנה" יבוא "הילה חן".
ז' בכסלו התשע"א ( 14בנובמבר )2010
(חמ )3—141
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
 2י"פ התשס"ד ,עמ' .3922

ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינוים של הרשומים מטה
לקציני מבחן למבוגרים ,לעניין החוק האמור:
נג'יב חליל;2
3
מרגלית אלון ;
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
 2י"פ התשמ"ד ,עמ' .413
 3י"פ התשנ"ז ,עמ' .1012
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סלאמה נגאר ,ת"ז  - 025799693מחוזות חיפה והצפון;4
שלומית צפיר ,ת"ז  - 32049785מחוז תל אביב והמרכז ;
נעמה בראל ,ת"ז  - 023044936חיפה והצפון;6
ענת קריסטל ,ת"ז  - 027204379מחוזות חיפה והצפון;7
סיגל מינסט-בירן  -חיפה;8
כאוכב חורי  -במחוזות חיפה והצפון;9
נעמה קליין ,ת"ז ;10039061221
11
שרית בן–גיגי ,ת"ז ; 041955949
מירב רבינוביץ  -מחוז באר שבע;12
שרית פנחסי ,ת"ז ;1329000692
14
אלה אידלמן ,ת"ז ; 309403772
אפרת אדרי ,ת"ז  - 025737297מחוז ירושלים;15
יפעת צורבל  -מחוז ירושלים.16
ז' בכסלו התשע"א ( 14בנובמבר )2010
(חמ )3—141
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 4י"פ התשס"ב ,עמ' .1407
 5י"פ התשנ"ה ,עמ' .4710
 6י"פ התש"ס ,עמ' .2625
 7י"פ התשס"ב ,עמ' .1407
 8י"פ התשנ"ד ,עמ' .4574
 9י"פ התשנ"ז ,עמ' .1012
 10י"פ התשס"ח ,עמ' .1637
 11י"פ התשס"ט ,עמ' .600
 12י"פ התשנ"ה ,עמ' .1053
 13י"פ התשנ"ח ,עמ'  2251ועמ' .2252
 14י"פ התשס"ז ,עמ' .201
 15י"פ התשס"ד ,עמ' .1904
 16י"פ התשנ"ו ,עמ' .3258
5

מינוי קצין מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את טל לסר ,ת"ז  ,031498835לקצין
מבחן לנוער במחוז ירושלים ,לעניין החוק האמור.
ז' בכסלו התשע"א ( 14בנובמבר )2010
(חמ )3—141
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

מינוי פקידי סעד
לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו1966-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו ,11966-אני ממנה את הרשומים מטה ,לפקידי סעד,
לעניין החוק האמור:
אנה צלישצ'ב ,ת"ז  - 316656685בעיריית בת ים;
אבו ליל גנאן ,ת"ז  - 035877976בעיריית ירושלים;
__________
1

ס"ח התשכ"ו ,עמ' .56

ילקוט הפרסומים  ,6169ל' בכסלו התשע"א7.12.2010 ,

מינוי חבר בוועדת ערר

אמין רינאוי ,ת"ז  - 40084170במועצה מקומית ריינה;
נטלי מונייר ,ת"ז  - 033338948בעיריית לוד.
ז' בכסלו התשע"א ( 14בנובמבר )2010
(חמ )3—1769
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

שינוי מינוי פקידת סעד
לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו1966-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו ,11966-אני משנה את מינויה של עינת צרויה ,ת"ז
 ,2029274933כך שבמקום "מועצה מקומית קדימה" יבוא "רמת
השרון".
ז' בכסלו התשע"א ( 14בנובמבר )2010
(חמ )3—1769
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

__________
1

ס"ח התשכ"ו ,עמ' .56

2

י"פ התשס"ב ,עמ' .763

מינוי פקידי סעד
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש
ונעדרים) ,התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את
הרשומים מטה לפקידי סעד לעניין החוק האמור:
אמיר חוש ,ת"ז  - 043202977במועצה המקומית כפר מנדא;
ג'נאן אבו ליל ,ת"ז  - 035877976בעיריית ירושלים;
פנינה מנס ,ת"ז  - 058874413בעיריית ירושלים;
נטלי מונייר ,ת"ז  - 033338948בעיריית לוד;

לפי חוק שירותי הסעד ,התשי"ח1958-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק שירותי הסעד ,התשי"ח-
 ,11958ולאחר התייעצות עם הרשות המקומית ,אני ממנה את
זכריהו ששון ,ת"ז  ,045725736נציג ציבור ,לחבר בוועדת ערר
במחוז חיפה והצפון ,לפי החוק האמור.
תוקף המינוי יהיה למשך שלוש שנים מיום חתימתו.
ז' בכסלו התשע"א ( 14בנובמבר )2010
(חמ )3—1082
__________
 1ס"ח התשי"ח ,עמ' .103

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז וההגנה
מפני שיטפונות ,התשי"ח( 11957-להלן  -החוק) ,שתכנית
הניקוז "מסילת העמק  -הסדרת נחלים ותעלות בקטע חיפה-
כפר ברוך" שהחליטה עליה רשות ניקוז קישון( 2להלן  -רשות
הניקוז) ,הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתקים ממנה במשרדי
הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.
התנגדות על פי החוק ניתן להגיש לרשות הניקוז ,בתוך 30
ימים מיום פרסום הודעה זו.
המען להגשת התנגדות :רשות ניקוז קישון ,יקנעם מושבה
.20600
י"ב בחשוון התשע"א ( 20באוקטובר )2010
(חמ )3—71
שלום שמחון
שר החקלאות ופיתוח הכפר
__________
 1ס"ח התשי"ח ,עמ' .4
 2ק"ת התשנ"ז ,עמ' .111

מרינה שקייבה ,ת"ז  - 304762255במועצה האזורית חוף אשקלון;

הסמכה

מרק שמיס ,ת"ז  - 308864784בעיריית תל–אביב-יפו.
ז' בכסלו התשע"א ( 14בנובמבר )2010
(חמ )3—143
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

__________
1

ס"ח התשט"ו ,עמ' .126

שינוי מינוי פקידת סעד

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  31 ,30ו– 32לחוק הפיקוח על
מצרכים ושירותים ,התשי"ח( 11957-להלן  -החוק) ,אני מסמיך
בזה את עובד אגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרדי התחבורה,
ניסים פינס ,ת"ז  ,068516848להיכנס לכל מקום שאינו למגורים
בלבד ,ולערוך בו חיפושים ותפיסות ,לדרוש מכל אדם למסור
לו ידיעות ,דוגמאות ,פנקסים ותעודות ולחקור כל אדם ,בקשר
לביצוע עבירות על החוק והצווים לפיו המפורטים להלן:

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-

( )1צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה
והסחר בהם) ,התשמ"ג;21983-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני משנה את מינויה של שרה צרפתי ,ת"ז
 ,2033094749כך שבמקום "לוד" יבוא "הרצליה".

( )2צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים
לרכב) ,התשל"ט;31978-

ז' בכסלו התשע"א ( 14בנובמבר )2010
(חמ )3—142
__________

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

( )3צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו),
התשכ"ז;41967-
__________
1
2

1

ס"ח התש"ך ,עמ' .52

3

2

י"פ התשס"ו ,עמ' .3890

4

ילקוט הפרסומים  ,6169ל' בכסלו התשע"א7.12.2010 ,

ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;24התשל"ח ,עמ' .84
ק"ת התשמ"ג ,עמ' .1090
ק"ת התשל"ט ,עמ' .124
ק"ת התשכ"ז ,עמ' .1616
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תוקפה של הסמכה זו כל עוד מקבל ההסמכה משמש
בתפקידו האמור.
י' בכסלו התשע"א ( 17בנובמבר )2010
(חמ )3—593
ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקנים הרשמיים האלה:
ת"י  - 60238בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון ,מאפריל
.2003
במקומו יבוא:
ת"י  - 60238בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון ,מנובמבר
.2010

הודעה על שינויים בהרכב ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת התשע עשרה
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
בהתאם לסעיף (23ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
התשכ"ט ,11969-נמסרת בזה הודעה על שינויים אלה בהרכבה
של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע עשרה (להלן -
הוועדה):
.1

ממלא מקומו של יהושע פולק ,חבר הוועדה מטעם סיעת
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל  -דגל התורה ,הוא
שלמה וידיסלבסקי ,במקום אברהם ובר.

.2

לסיעת ישראל ביתנו יהיו  4חברים בוועדה ואנה אוליקר
תחדל לכהן כחברת הוועדה.

.3

לסיעת יהדות התורה והשבת אגודת ישראל  -דגל התורה מתווסף
כחבר הוועדה אברהם ובר וממלא מקומו הוא משה שיפמן.

.4

האנשים המנויים בטור ב' בטבלה שלהלן מתמנים לממלאי
מקומם של חברי הוועדה מטעם סיעת ישראל ביתנו ,המנויים
בטור א' לצדם:

ת"י  - 298מנועים אסינכרוניים כלוביים ,מאוגוסט  ,1982גיליון
תיקון מס'  1מספטמבר  1990וגיליון תיקון מס'  2מיולי
.2006
במקומו יבוא:
ת"י  60034חלק  - 1מכונות חשמל מסתובבות :דירוג וביצועים,
מנובמבר .2010
ת"י  90חלק  - 2בנזין לרכב מנועי :בנזין נטול עופרת ,מנובמבר
.2007
במקומו יבוא:
ת"י  90חלק  - 2בנזין לרכב מנועי :בנזין נטול עופרת ,מנובמבר
.2010
ת"י  - 5563דלק סילוני (דס"ל) ,מיולי .2008
במקומו יבוא:
ת"י  - 5563דלק סילוני (דס"ל) ,מנובמבר .2010
ת"י  - 5731דלק לרכב מנועי :אסטרים מתיליים של חומצות
שומניות ( )FAMEלמנועי דיזל (ביודיזל)  -דרישות
ושיטות בדיקה ,מינואר .2008
במקומו יבוא:
ת"י  - 5731דלק לרכב מנועי :אסטרים מתיליים של חומצות
שומניות ( )FAMEלמנועי דיזל (ביודיזל)  -דרישות
ושיטות בדיקה ,מנובמבר .2010
התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5998התשס"ט,
עמ' .5765
תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.
כ"ז בחשוון התשע"א ( 4בנובמבר )2010
(חמ )3—95
בנימין בן אליעזר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשס"ח ,עמ' .430

ירון בן עזרא

אנה אוליקר

דוד רותם

קיריל רבין

דוד גודובסקי

אלי נכט

דוד הרשקוביץ

בוריס גרוסמן

.5

במקום איתן כבל ,יכהן מעתה כחבר הוועדה מטעם סיעת
העבודה ארי אהרון הלל וממלאת מקומו היא זהבה אילני.

.6

במקום שמעון בראון ,יכהן מעתה כחבר הוועדה מטעם סיעת
העבודה יובל ששון וממלא מקומו הוא חיים אברהם.

.7

במקום חיים אברהם ,יכהן מעתה חבר הוועדה מטעם סיעת
העבודה צביקה אושפיז וממלא מקומו הוא רפאל כהן.

הודעת שר הפנים על הרכב ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת התשע עשרה ,2תתוקן לפי זה.
כ"ב בחשוון התשע"א ( 1בנובמבר )2010
(חמ )3—16
		
__________
1
2

אליהו ישי
שר הפנים

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .103
י"פ התש"ע ,עמ' .1158

הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיף  51לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה-
( 11965להלן  -החוק) ,נמסרת בזה הודעה כי המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה הורתה ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  50לחוק,
בישיבתה מס'  510מיום ט"ו בתמוז התשס"ט ( 7ביולי  )2009על
הכנת תכנית מיתאר ארצית לחופי הכנסת תמ"א 13/שינוי מס'
 :13מרחב הכנרת וחופיה ,תכנית מיתאר ארצית מפורטת ל–14
חופים בכנרת.
כ"ד בחשוון התשע"א ( 1בנובמבר )2010
(חמ )3—697
__________
1

1410

טור א'

טור ב'

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

אליהו ישי
שר הפנים

ילקוט הפרסומים  ,6169ל' בכסלו התשע"א7.12.2010 ,

מינוי ממונים על הגבייה

מינוי זה מבטל את מינויו הקודם של נאדי סהיבאן.5

לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה) ,
אני ממנה את המנויות להלן לממונות על הגבייה ,לעניין
גבייתן של אגרות לפי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש],
התשל"ב:21972-
1

רחל אלחדד ,ת"ז ;057385726
רבקה נקש ,ת"ז .029634300

י"א בכסלו התשע"א ( 18בנובמבר )2010
(חמ )3—18
אמנון בן–עמי
ממלא מקום המנהל הכללי של
משרד הפנים
__________
 4ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
 5י"פ התשס"ט ,עמ' .5767

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

ז' בכסלו התשע"א ( 14בנובמבר )2010
(חמ )3—18

לפי פקודת המסים (גבייה)

יובל שטייניץ
שר האוצר
__________
 1חוקי א"י ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,25עמ' .505

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שהואצלה לי ,2אני ממנה את גזבר המועצה המקומית אזור
(להלן  -המועצה) משה אלזרט ,ת"ז  ,065389355לממונה על
הגבייה לעניין גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק
ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב),
התשנ"ג ,31992-ותשלומי חובה המגיעים למועצה על פי דין,
ולצורך גבייתם ,לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז ,41977-של
קנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה.

1

ג' בכסלו התשע"א ( 10בנובמבר )2010
(חמ )3—18
אמנון בן–עמי
ממלא מקום 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
 4ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

ת"ע 1263-10-10
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים
בהודעה,

לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שהואצלה לי ,2אני ממנה את גזבר עיריית רהט (להלן  -העירייה)
סאדק דלאשה ,ת"ז  ,052538618לממונה על הגבייה ואת מנהל
מחלקת הגבייה בעירייה ,נאדי סהיבאן ,ת"ז  ,053180485לפקיד
גבייה ,לעניין גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק
ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב),
התשנ"ג ,31992-ותשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי דין,
ולצרך גבייתם ,לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז ,41977-של
קנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת העירייה.
1
2
3

ילקוט הפרסומים  ,6169ל' בכסלו התשע"א7.12.2010 ,

אמנון בן–עמי
ממלא מקום 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
 4ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

בבית המשפט לענייני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז

1

__________

ג' בכסלו התשע"א ( 10בנובמבר )2010
(חמ )3—18

הודעה לפי חוק הצהרות מוות

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10

בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שהואצלה לי ,2אני ממנה את גזברית המועצה המקומית סביון
(להלן  -המועצה) אריאלה להב ,ת"ז  ,068852326לממונה על
הגבייה ואת מנהלת החשבונות במועצה מתוקה גרובשטיין,
ת"ז  ,3408556לפקידת גבייה ,לעניין גבייתם של ארנונה כללית
המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה
להשגת יעדי תקציב) ,התשנ"ג ,31992-ותשלומי חובה המגיעים
לעירייה על פי דין ,ולצורך גבייתם ,לפי סעיף  70לחוק העונשין,
התשל"ז ,41977-של קנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים
לטובת המועצה.
1

והמבקשת :מרים שני ,ת"ז  ,06376818מרח' יאיר כץ ,12
מגדל אלישע ,חיפה ,ע"י ב"כ עו"ד מנחם עמיעד ,מרח' חנה זמר
 ,3תל אביב  ,62917טל'  ,03-6455416פקס' .03-6054702
הודעה
להווי ידוע כי המבקשת הנ"ל פנתה אל בית המשפט
לענייני משפחה במחוז תל אביב והמרכז ,בבקשה להצהיר על
מותם של נספי השואה המפורטים להלן.
וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשת:
.1

בת שבע קריצר
תאריך לידתה.1876 :
עיסוקה :עקרת בית.
מקום מגוריה :סוציאני ,ברית המועצות.
מקום לידתה ותאריך אחרון שבו נראתה בחיים :סונציאני,
ברית המועצות.1942 ,
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.2

שלמה קריצר
תאריך לידתו.1876 :
עיסוקו :שכיר.
מקום מגוריו :סוציאני ,ברית המועצות.
מקום לידתו ותאריך אחרון שבו נראה בחיים :סונציאני,
ברית המועצות.1942 ,

.3

מלכה ברוה
תאריך לידתה.1885 :
עיסוקה :עקרת בית.
מקום מגוריה :סלוק ,ברית המועצות.
מקום לידתה ותאריך אחרון שבו נראתה בחיים :סלוק,
ברית המועצות.26.8.1941 ,

.4

צבי ברוה
תאריך לידתו.1885 :
עיסוקו :שכיר.
מקום מגוריו :סלוק ,ברית המועצות.
מקום לידתו ותאריך אחרון שבו נראה בחיים :סלוק ,ברית
המועצות.26.8.1941 ,

.5

לאה גולדה שפירא
תאריך לידתה.1865 :
עיסוקה :עקרת בית.
מקום מגוריה :פאדבראדז.
מקום לידתה ותאריך אחרון שבו נראתה בחיים :פאדבראדז,
ברית המועצות.1941 ,

.6

נתן שפירא
תאריך לידתו.1865 :
עיסוקו :שכיר.
מקום מגוריו :פאדבראדז.
מקום לידתו ותאריך אחרון שבו נראה בחיים :פאדבראדז,
ברית המועצות.1941 ,

מקום לידתם :סויר.
אזרחותם :אזרחי ברית המועצות.
השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר :המבקשת
מרים שני ,רח' יאיר כץ  ,12מגדל אלישע ,חיפה.
כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ"ל ,מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.
הדס וקנין ,מזכירת בית המשפט

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים .91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.9.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.1.2011בשעה .12.15
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 33661-07-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ב.ט.מ תעשיות כלבים בע"מ ,ח"פ
.51-202830-9
והמבקש :דוד ויינטראוב ,ע"י ב"כ עו"ד איתמר כהן ,מכהן
מאק משרד עו"ד ונוטריון ,רח' קרן היסוד  ,36ירושלים  ,92149טל'
 ,02-5661177פקס' .02-5661178
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.7.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,26.1.2011בשעה .10.10
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.12.1.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
איתמר כהן ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 40074-10-10

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פש"ר 5256/08
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
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ובעניין פירוק עמותת מדיק הצלה ומזור ישראל ,מס'
העמותה .58-037372-8

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טי.איי.סי .אקססורי קורפורישיין ישראל
( )2000בע"מ ,ח"פ  ,51-323130-8רח' אליאב  ,5ת"ד ,35159
ירושלים.

ילקוט הפרסומים  ,6169ל' בכסלו התשע"א7.12.2010 ,

והמבקשים :מחמד צאלח כנעאן ,ת"ז  ,906419585ועוד  14אח',
ע"י ב"כ עו"ד מסארווה האשם ואח' ,רישיון מס'  ,31363ת"ד ,778
כפר קרע  ,30075טל'  ,04-6356455פקס' .04-6355583
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.10.2010הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,17.1.2011בשעה .10.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים .91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.11.2010הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,26.1.2011בשעה .11.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

האשם מסארווה ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בירושלים

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

פר"ק 51502-10-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.ד.שי מיזוג אויר וחשמל בע"מ ,ח"פ
 ,51-248480-9מרח' גבעון  ,101גבעת זאב ,ירושלים.
והמבקש :סלים ג'מג'ום ,ע"י ב"כ עו"ד מגדי זייד ,מרח'
אלאצפהאני  ,17ת"ד  ,1997ירושלים .91019
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.10.2010הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,24.1.2011בשעה .10.45
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  9.30ביום
.16.1.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מגדי זייד ,עו"ד
בא כוח המבקש

פר"ק 21988-11-10
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת אגודת "משך הנחל" להדפסת והפצת
ספרי מוהר"ן מברסלב זצ"ל ,מס' העמותה .58-006785-8
והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים .91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.11.2010הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,26.1.2011בשעה .11.45
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 21928-11-10
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת במות  -מרכז ללימודי תרבות וחברה,
מס' העמותה .58-014646-2

ילקוט הפרסומים  ,6169ל' בכסלו התשע"א7.12.2010 ,

פש"ר 26678-10-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מבט קדימה בע"מ ,ח"פ .51-363873-4
והמבקשים .1 :יוסף אונגר ,ת"ז  .2 .003461894אליהו רז,
ת"ז  .3 .052334091רוני מילמן ,ת"ז  .4 .033820051אלעד כהן ,ת"ז
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 .5 .060743499תמר נתנוב ,ת"ז  .6 .033544271תומר גנות ,ת"ז
 ,031594278ע"י ב"כ עו"ד עמית זילברג ,מרח' ארבל  ,43אלפי
מנשה ,טל'  ,050-2788909פקס' .1535-02758909

והמבקשים :ג'ואילינה חמידוב ו– 10עובדים אח' ,ע"י ב"כ
עו"ד ליטל גל ,מרח' הגבעה  ,4רמת השרון ,טל'  ,077-4242987פקס'
.03-5470532

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.10.2010הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,22.12.2010בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.10.2010הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,27.12.2010בשעה .8.30

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .15.12.2010

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .13.12.2010

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

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

עמית זילברג ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 27853-10-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אפוד ציוד למחנאות ונופש בע"מ ,ח"פ
.51-131495-7
והמבקשים :ראיד חרב ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד משה וידאל ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,35רמת גן  ,52511טל'  ,03-6133812פקס' .072-2766150
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.10.2010הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,22.2.2011בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה ,עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
משה וידאל ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 49745-10-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ו .י גרין פוד קאונטר בע"מ ,ח"פ
.51-423137-2
והמבקשים :איתן בן ארי ו– 10עובדים אח' ,ע"י ב"כ עו"ד
ליטל גל ,מרח' הגבעה  ,4רמת השרון ,טל'  ,077-4242987פקס'
.03-5470532
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.10.2010הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,27.12.2010בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .13.12.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליטל גל ,עו"ד
באת כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 48710-10-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת כרמלייס בייגל ( )2000בע"מ ,ח"פ
.51-298468-3
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ליטל גל ,עו"ד
באת כוח המבקשים

פר"ק 2036-11-10
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת איגוד הג'ודו בישראל ,מס' העמותה
.58-024416-8

ילקוט הפרסומים  ,6169ל' בכסלו התשע"א7.12.2010 ,

והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים .91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.11.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.1.2011בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש

והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או ג'
הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול  ,121ת"ד ,22242
תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.10.2010הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,25.1.2011בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .1.1.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלון ש' הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 12392-11-10

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 51854-08-10

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ליברה מוסיקה ומוצרי אוירה בע"מ,
והמבקשים .1 :עדו טננבאום ,ת"ז  .2 .034720110ניר גורלי,
ת"ז  .3 .066202649איל קיילין ,ת"ז  .4 .037077120יניב אלטרס ,ת"ז
 ,031395296כולם ע"י ב"כ עו"ד ערן דוידוב ,מרח' ז'בוטינסקי ,7
רמת גן  ,52520טל'  ,03-7535500פקס' .03-7535501
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.11.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.1.2011בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,12.1.2011
בשעה .13.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פריאל מזון בע"מ.
והמבקשת :אינגה שילאקובסקי ,ע"י ב"כ עו"ד רונן צרפתי,
מדרך יפו  ,40חיפה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.8.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.1.2011בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,3.1.2011
בשעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רונן צרפתי ,עו"ד
בא כוח המבקשת

ערן דוידוב ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 229093-11-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אקסיט אופנה  -ת"א  2006 -בע"מ,

פר"ק 11300-10-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת יצחק חנוביץ שרותים לחקלאי בע"מ,
ח"פ .51-332485-5
והמבקשים :מוחמד קבהא ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד רסמי זחאלקה,
מת"ד  ,380כפר קרע  ,30075טל'  ,04-6358999פקס' .04-6358998

ילקוט הפרסומים  ,6169ל' בכסלו התשע"א7.12.2010 ,

1415

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.10.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,27.12.2010בשעה .9.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.11.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.1.2011בשעה .9.30

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום
 ,26.12.2010בשעה .13.00

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש

רסמי זחאלקה ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פ"ח 8959-11-10

פש"ר 32143-10-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

והמבקש :עו"ד אברי רב–הון ,מרח' הזית  ,1נשר .36750

ובעניין פירוק חברת כתר השומרון בע"מ ,ח"פ ,51-102456-4
באקה אל גרבייה .30100

ובעניין פירוק חברת זירון טכנולוגיות ( )1993בע"מ.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.10.2010הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.1.2011בשעה .9.45
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  ,4.1.2011בשעה
.9.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אברי רב–הון ,עו"ד ,המבקש

והמבקש :בדר זוהדי מחמד בני גאבר ,ת"ז  ,945388460ע"י ב"כ
עו"ד מסארווה האשם ואח' ,רישיון מס'  ,31363ת"ד  ,778כפר קרע
 ,30075טל'  ,04-6356455פקס' .04-6355583
נמסרת בזה הודעה ,כי הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום ,7.2.2011
בשעה  9.45בבית המשפט המחוזי בחיפה.
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
האשם מסארווה ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 62268-10-10
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת בית הכנסת תפארת מתיתיהו ובית
המדרש נתיבות משה עתלית ,מס' העמותה .58-046053-3
והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים .91340
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 13942-04-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מני מהדרין בע"מ.
והמבקש :ישראל שרעבי ,מרח' בנימין אברהם  ,16/4בני ברק
.51253

ילקוט הפרסומים  ,6169ל' בכסלו התשע"א7.12.2010 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.4.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,26.1.2011בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  9.00ביום
.19.1.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ישראל שרעבי ,המבקש

 ,046222378כולם ע"י ב"כ עו"ד אביחי נ' ורדי ו/או ר' בנין ו/או ת'
קדם ו/או ד' גילר ו/או צ' אברג'יל ,מדרך בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר,1 .
רמת גן ,טל'  ,03-7526633פקס' .03-7526888
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.9.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,23.2.2011בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל עד יום .1.2.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אביחי נ' ורדי ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 50980-08-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פוטו כפיר בע"מ ,ח"פ .51-241927-6
והמבקש :עמיאל רבייב ,ת"ז  ,040815334ע"י באת כוחו עו"ד
איה כפיר ,מרח' עשרת הרוגי מלכות  ,1אור עקיבא ,טל' 04-
.6363941
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.8.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,16.2.2011בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  10.00ביום
.9.2.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
איה כפיר ,עו"ד
באת כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי מרכז
פש"ר 28728-09-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת כהן דניאל עבודות חשמל ותקשורת
בע"מ ,ח"פ .51-122553-4
והמבקש :אנטולי דרושנקו ,ע"י ב"כ עו"ד גיא דויטש ,ממשרד
שמש דויטש ושות' ,משרד עו"ד ,רח' ז'בוטינסקי  ,7קומה  ,39רמת
גן .52522
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.9.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,23.2.2011בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .16.2.2011
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גיא דויטש ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 11190-09-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שמר פלוס שירותים מרכזיים בע"מ ,ח"פ
.51-296744-9
והמבקשים .1 :אחיקם ברוכי ,ת"ז  .2 .028819449שירן לאסרי,
ת"ז  .3 .037775814כפיר ניסים ,ת"ז  .4 .022293104אייל עמר ,ת"ז

ילקוט הפרסומים  ,6169ל' בכסלו התשע"א7.12.2010 ,

פר"ק 55084-10-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אולפן עקיבא נתניה (מבנים) בע"מ ,ח"פ
.51-156572-3
והמבקש :בלטר ,גוט אלוני ושות' ,משרד עורכי דין ,ע"י
ב"כ עו"ד גילה אורגל ,מרח' יגאל אלון  ,96תל אביב  ,67891טל'
 ,03-5111111פקס' .03-6246000
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נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.10.2010הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,26.1.2011בשעה .9.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.10.2010הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,13.2.2011בשעה .9.00

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

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

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.19.1.2011

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל עד מיום .13.1.2011

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

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

גילה אורגל ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז

ד"ר לואי זרייק ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 10791-11-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טי.גריי בע"מ ,ח"פ .51-337581-6
והמבקשים .1 :זהבה צוקרל (ביטון) ,ת"ז  .2 .31887649יעקב
פורמה ,ת"ז  .3 .50742303דורון לנציאנו ,ת"ז  .4 .029492402דורון
חקמון ,ת"ז  .5 .058101775יעקוב מניסקו ,ת"ז  .6 .052146859אליה
אשרף ,ת"ז  .7 .029423654אדיז חייזכיאייב ,ת"ז  ,309140481כולם
ע"י ב"כ עו"ד משה זלצר ו/או הגר פרכנר ,מרח' אחוזת בית  ,3תל
אביב  ,65143טל'  ,03-5174355פקס' .03-5105049
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.11.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,23.2.2011בשעה .8.30

פר"ק 22368-06-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בעלי כנף באר טוביה בע"מ ,ח"פ 51-
 ,316821-1מרח' חשוון  ,2/21ת"ד  ,205קרית גת.
והמבקשים :יורם אברהם ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד משה וקרט ו/או
עודד ערמוני ,מרח' איסרליש  ,22תל אביב ,טל'  ,03-5223995פקס'
.03-5223996
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.6.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,22.2.2011בשעה .9.00

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .16.2.2011

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,15.2.2011
בשעה .12.00

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

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

משה זלצר ,עו"ד
בא כוח המבקשים

משה וקרט ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 33449-10-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת יפית תעשיות למוצרי פלסטיק בע"מ,
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד ד"ר לואי זרייק,
מרח' יהושוע  ,44ת"ד  ,2027עפולה ,טלפקס' .04-6527305
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 15869-09-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גל שדה ניצן (תחנות)  2005בע"מ,
והמבקשות .1 :פז חברת נפט בע"מ ,ח"פ  .2 .51-021605-4פז-
מוביל (הובלות דלק) בע"מ ,ח"פ  ,51-333370-8ע"י ב"כ עו"ד עמית
לדרמן ואח' ,מרח' מנחם בגין  ,7רמת גן  ,52521טל' ,03-6114455
פקס' .03-6133343

ילקוט הפרסומים  ,6169ל' בכסלו התשע"א7.12.2010 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.9.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,3.1.2011בשעה .9.00

הנ"ל תתכנס ביום  ,11.1.2011בשעה  ,14.18ברח' בן יהודה
 ,29רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

חיים ארנון ,מפרק

את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .27.12.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עמית לדרמן ,עו"ד
בא כוח המבקשות

תיבת נח (שימור טבע) בע"מ
(ח"פ )51-348769-4
(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  ,26.1.2011בשעה  ,9.00רח' החשמונאים  ,103תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור שחטר ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 49640-10-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מטיילי אירוס ירוחם א.א )1992( .בע"מ,
ח"פ  ,51-174093-8מרח' השקד  ,1170ירוחם,
והמבקשות .1 :מעין דבורה ,ת"ז  ,066929129מרח' תרשיש 33א,
שכונת רותם ,ערד .2 .אנה מילשטיין ,ת"ז  ,306326471מרח' רמב"ם
 ,1001/6ירוחם ,ע"י ב"כ עו"ד עזרא יצחק ,מרח' אודם  ,5פתח תקוה
 ,49751טל'  ,03-9221895פקס' .03-9214192
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.10.2010הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,2.2.2011בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עזרא יצחק ,עו"ד
בא כוח המבקשות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אסף ,תמר ,אלון ,רם (א.ת.א.ר ).בע"מ
(ח"פ )51-156801-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה

ילקוט הפרסומים  ,6169ל' בכסלו התשע"א7.12.2010 ,

תאטרון החיים של יוסף בע"מ
(ח"פ )51-216287-6
(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  ,15.11.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דויד ברג,
מרח' וינגייט  ,138הרצליה ,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.
דויד ברג ,עו"ד ,מפרק

מוסך אגוז ( 1996 )2000בע"מ
(ח"פ )51-233843-5
(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  ,7.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהרון גולדנברג,
מרח' המכבים  ,37ענב  ,44857למפרק 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.
אהרון גולדנברג ,עו"ד ,מפרק
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ש.ל.פ .סלמה  142ייזום והשקעות בע"מ

צ.ל.מ טכנו סחר ושרותים בע"מ

(ח"פ )51-399005-1
(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  ,15.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תמיר ברנשטיין ,מ"ר
 ,51165ממשרד י' פלס ושות' ,דרך מנחם בגין  ,7בית גיבור
ספורט ,קומה  ,26רמת גן ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-326818-5
(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  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי מאסטרו ,מרח' הרקפת
 ,55עתלית ,למפרק החברה.

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

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

תמיר ברנשטיין ,עו"ד ,מפרק

צלצלי שמע בע"מ
(ח"פ )51-256046-7
(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  ,10.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם ארנסט גונרסהיימר,
מרח' כנפי נשרים  ,2ירושלים ,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.
מנחם ארנסט גונרסהיימר ,מפרק

א.י .גילה יועצים בע"מ
(ח"פ )51-408241-1
(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  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוהד יעקב גילה ,מרח'
שיר השירים  ,164אלקנה ,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.
אוהד יעקב גילה ,מפרק

ש.ל.פ .מדף ייזום והשקעות ( )2007בע"מ

באנה מאפיות בע"מ

(ח"פ )51-399006-9
(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  ,15.11.2010התקבלה החלטה
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהבה באנה ,מרח' מנחם
ברש רועי  ,3/11ירושלים ,טל'  ,054-7760558למפרקת 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.
זהבה באנה ,מפרקת

(ח"פ )51-383755-9
(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  ,3.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהבה באנה ,מרח' מנחם
ברש רועי  ,3/11ירושלים ,טל'  ,054-7760558למפרקת החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
זהבה באנה ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6169ל' בכסלו התשע"א7.12.2010 ,

בריטניקה סקול (מו"פ) ישראל בע"מ

בריטניקה .קום ישראל בע"מ

(ח"פ )51-307439-3
(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  ,17.11.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי גנור ,מרח'
הארבעה  ,21תל אביב ,פקס'  ,03-6853853למפרק 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.
שי גנור ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-303527-9
(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 ,וכן באסיפת נושים של החברה ,שהתכנסו
שתיהן ביום  ,11.11.2010התקבלה החלטה לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו"ד שי גנור ,מרח' הארבעה  ,21תל אביב,
פקס'  ,03-6835853למפרק 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.
שי גנור ,עו"ד ,מפרק

בריטניקה ערוצי למידה בע"מ
(ח"פ )51-305963-4
(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 ,וכן באסיפת נושים של החברה ,שהתכנסו
שתיהן ביום  ,11.11.2010התקבלה החלטה לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו"ד שי גנור ,מרח' הארבעה  ,21תל אביב,
פקס'  ,03-6853853למפרק 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.
שי גנור ,עו"ד ,מפרק

אל.אס.איי ישראל בע"מ
(ח"פ )51-262748-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי פרנקל ,ת"ז
 ,037373586מדרך אבא הלל סילבר  ,16רמת 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.
אלי פרנקל ,עו"ד ,מפרק

בריטניקה קום ישראל (ניהול) בע"מ

ירון שיווק בקר  2006בע"מ

(ח"פ )51-307475-7
(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 ,וכן באסיפת נושים של החברה ,שהתכנסו
שתיהן ביום  ,11.11.2010התקבלה החלטה לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו"ד שי גנור ,מרח' הארבעה  ,21תל אביב,
פקס'  ,03-6853853למפרק החברה.

(ח"פ )51-386288-8
(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  ,14.11.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נעם סלע,
מרח' חזנוביץ  ,16ת"ד  ,5934יהוד מונוסון ,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.
שי גנור ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6169ל' בכסלו התשע"א7.12.2010 ,

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.
נעם סלע ,עו"ד ,מפרק
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 3די סופר-טק בע"מ

ד"ר שמואל אדלר בע"מ

(ח"פ )51-276237-8
(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  ,17.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות
את דוד שיינין ,מרח' דן  ,9כוכב יאיר ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-139219-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.4.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח צפניה שמיר ,מרח'
האומן  ,18ירושלים ,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.

דוד שיינין ,מפרק

צפניה שמיר ,רו"ח ,מפרק

א.ג.א.י גרפיקה בע"מ

סטארבורד יאכטות בע"מ

(ח"פ )51-143518-2
(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  ,10.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ינון גטר ,מרח' פנקס ,18
נתניה ,טל'  ,09-8626170למפרק החברה.

(ח"פ )51-349578-8
(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  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דנית רימון ,ת"ז
 ,31955685מרח' איתמר בן אב"י  ,4תל אביב ,למפרקת החברה.

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

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

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

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

ינון גטר ,מפרק

דנית רימון ,עו"ד ,מפרקת

פרוטאינביו בע"מ

אדמס (א.ד ).יעוץ ושיווק בע"מ

(ח"פ )51-392913-3
(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  ,16.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עינת גלוסר ,מרח'
בצלאל  ,3רמת גן ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-395381-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד קנטור ,מרח' חיים
יחיל  ,3באר שבע ,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.

עינת גלוסר ,עו"ד ,מפרקת

דוד קנטור ,עו"ד ,מפרק
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א.ד .מגנט יעוץ ושווק בע"מ

פלקסר נכסים ( )1976בע"מ

(ח"פ )51-354546-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד קנטור ,מרח' חיים
יחיל  ,3באר שבע ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-073119-3
(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  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר לוי ,ממשרדי אמפא,
רח' ספיר  ,1הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

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

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.

דוד קנטור ,עו"ד ,מפרק

זהר לוי ,מפרק

דאבל נכסים ( )1976בע"מ

טאוליאו השקעות ( )1975בע"מ

(ח"פ )51-073304-1
(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  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר לוי ,ממשרדי אמפא,
רח' ספיר  ,1הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-072565-8
(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  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר לוי ,ממשרדי אמפא,
רח' ספיר  ,1הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

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

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.

זהר לוי ,מפרק

זהר לוי ,מפרק

מילר נכסים ( )1975בע"מ

קצפרופ תל אביב ( )1975בע"מ

(ח"פ )51-072571-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר לוי ,ממשרדי אמפא,
רח' ספיר  ,1הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-072564-1
(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  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר לוי ,ממשרדי אמפא,
רח' ספיר  ,1הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

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

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.

זהר לוי ,מפרק

זהר לוי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6169ל' בכסלו התשע"א7.12.2010 ,

1423

באר נכסים קבוץ גלויות ( )1975בע"מ

סילברמן נכסים ( )1975בע"מ

(ח"פ )51-072567-4
(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  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר לוי ,ממשרדי אמפא,
רח' ספיר  ,1הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-072566-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר לוי ,ממשרדי אמפא,
רח' ספיר  ,1הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

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

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.

זהר לוי ,מפרק

זהר לוי ,מפרק

גלכן פרופרטיס ( )1977לימיטד

תל אביב קורקס בע"מ

(ח"פ )51-076211-5
(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  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר לוי ,ממשרדי אמפא,
רח' ספיר  ,1הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-071528-7
(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  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר לוי ,ממשרדי אמפא,
רח' ספיר  ,1הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

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

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.

זהר לוי ,מפרק

זהר לוי ,מפרק

ברנארס נכסים קבוץ גלויות ( )1977בע"מ

מידווי נכסים ( )1975בע"מ

(ח"פ )51-075323-9
(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  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר לוי ,ממשרדי אמפא,
רח' ספיר  ,1הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-072668-0
(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  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר לוי ,ממשרדי אמפא,
רח' ספיר  ,1הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

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

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.

זהר לוי ,מפרק

זהר לוי ,מפרק
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סקסטין גבעת הרצל ( )1995בע"מ

לזרוס אזור בע"מ

(ח"פ )51-215965-8
(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  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר לוי ,ממשרדי אמפא,
רח' ספיר  ,1הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-089610-3
(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  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר לוי ,ממשרדי אמפא,
רח' ספיר  ,1הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

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

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.

זהר לוי ,מפרק

זהר לוי ,מפרק

פוסטאן נכסים ( )1977בע"מ

אברשה רוזן חולון נכסים בע"מ

(ח"פ )51-076752-8
(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  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר לוי ,ממשרדי אמפא,
רח' ספיר  ,1הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-080599-7
(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  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר לוי ,ממשרדי אמפא,
רח' ספיר  ,1הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

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

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.

זהר לוי ,מפרק

זהר לוי ,מפרק

שמואל ברק אזור בע"מ

ליננדרה נכסים ( )1975בע"מ

(ח"פ )51-094091-9
(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  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר לוי ,ממשרדי אמפא,
רח' ספיר  ,1הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-072569-0
(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  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר לוי ,ממשרדי אמפא,
רח' ספיר  ,1הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

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

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.

זהר לוי ,מפרק

זהר לוי ,מפרק
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חולון  -קורקס נכסים  1973בע"מ

גוש  6608חלקה  71בע"מ

(ח"פ )51-065889-1
(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  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר לוי ,ממשרדי אמפא,
רח' ספיר  ,1הרצליה פיתוח ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-032460-1
(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  ,28.10.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרגא שורץ ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,33רמת 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.

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.

זהר לוי ,מפרק

שרגא שורץ ,עו"ד ,מפרק

מ.ד.א .אלקטרוניקה בע"מ

שיפוצי א.ב .ירושלים בע"מ

(ח"פ )51-113319-1
(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  ,16.10.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב זילברמן ,מדרך
העצמאות  ,84ת"ד  ,33979חיפה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-290939-1
(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  ,16.10.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלברט ביטון ,מרח' רבי
עקיבא  ,70בני ברק ,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.

יעקב זילברמן ,עו"ד ,מפרק

אלברט ביטון ,מפרק

גונן-סוכנות מרכזית בע"מ

שילוב משאבי הייטק בע"מ

(ח"פ )51-064562-5
(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  ,17.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידן ליטמן ,מרח'
לוינסון  ,12גדרה ,טל'  ,08-8692332למפרק החברה.

(ח"פ )51-277350-8
(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  ,10.11.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל טוכמן ,ת"ז
 ,023543036מת"ד  ,454כפר הס ,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.

עידן ליטמן ,עו"ד ,מפרק

אייל טוכמן ,מפרק
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טלדור מחשבים (ישראל) בע"מ

ד.מ .בנטב נכסים ( )1997בע"מ

(ח"פ )51-228034-8
(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  ,10.11.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל טוכמן ,ת"ז
 ,023543036מת"ד  ,454כפר הס ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-245431-5
(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  ,22.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור בנטב ,ת"ז ,51931558
מרח' למדן  ,2תל אביב ,למפרק החברה.

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

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.

אייל טוכמן ,מפרק

דרור בנטב ,מפרק

שרה שוורץ נדל"ן מסחר והשקעות ( )2001בע"מ

נס הפקות בע"מ

(ח"פ )51-316109-1
(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  ,18.11.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר שוורץ ,ת"ז
 ,022794879מרח' הלל  ,11ירושלים ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-144414-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות
את אהרון פרץ ,מת"ד  ,2080נס ציונה  ,74120למפרק 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.

יאיר שוורץ ,מפרק

אהרון פרץ ,מפרק

אייסייט עיצוב אתרים בע"מ

פסו י.ד יזמות ונכסים בע"מ

(ח"פ )51-305822-2
(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  ,31.10.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי אורדן ,ממשרד
עורכי דין מ' זליגמן ושות' ,רח' בגין  ,23מגדל לוינשטיין ,תל
אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-231059-0
(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  ,14.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהושע סגל ,מרח'
סוקולוב  ,92חולון ,למפרק החברה.

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

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

שי אורדן ,עו"ד ,מפרק
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בן–זאב רונדו השקעות בע"מ

ניר עוז לפתוח חקלאות ותעשיה בע"מ

(ח"פ )51-301846-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות
את עו"ד דוד בן–זאב ,מרח' יצחק הנשיא  ,22הרצליה ,46399
למפרק החברה.

(ח"פ )51-224967-3
(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  ,17.11.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון
ולמנות את עו"ד אריה שפירא ,משד' בן ציון  ,25תל אביב ,טל'
 ,03-5259050למפרק 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.

דוד בן–זאב ,עו"ד ,מפרק

אריה שפירא ,עו"ד ,מפרק

ד.נ.כ .יבוא ושיווק מוצרי צריכה בע"מ

רואים אוטו בע"מ

(ח"פ )51-254773-8
(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  ,14.11.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נורי כדורי ,מרח'
העצמאות  ,31אור יהודה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-236175-9
(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  ,12.10.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות
את אדריאן וולף ,מרח' סמטת עין חרוד  ,10רמת השרון ,למפרק
החברה.

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

פתיר  -המרכז ליישוב סיכסוכים בע"מ
(ח"פ )51-313676-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עינת הלפמן ,מרח'
אבא הלל סילבר 14א ,רמת גן  ,52506למפרקת 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 הלפמן ,עו"ד ,מפרקת
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לכתובת ב"כ המפרק הנ"ל ,עו"ד זיו–נר ,משד' שאול
המלך  ,8תל אביב.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
			
			

ניר זיו–נר ,עו"ד
בא כוח המפרק

רד קומנצ'י בע"מ
(ח"פ )51-405000-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.11.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יותם אלרואי ,ת"ז
 ,031448707מרח' וילנא  ,9תל 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

יותם אלרואי ,מפרק

ניסן הרטשטיין ,מפרק

אנ.אפ.אפ (אחזקות) בע"מ

אבן-להב שרותים משפטיים

(ח"פ )51-141173-8

(ח"פ )51-325465-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר רבינוביץ' ,מרח'
ויצמן  ,2תל אביב ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה המיוחדת
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.11.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רן בראז,
ת"ז  ,038716874למפרק 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.

רן בראז ,עו"ד ,מפרק

סופלקיס בע"מ
(ח"פ )51-382480-5
(בפירוק מרצון)

אשר רבינוביץ' ,עו"ד ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של החברה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.11.2010התקבלה החלטה במניין חוקי
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל טרון ,מרח'
הרצל ( 91בית צרפתי צבי ובניו) ,ראשון לציון ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.11.2010התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב ויינשטיין,
מרח' קרית המדע  ,11הר חוצבים ,ירושלים ,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.

רלבאנט גלובל מרקטינג בע"מ
(ח"פ )51-403639-1
(בפירוק מרצון)

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

חלקה  82בגוש  6217בע"מ
(ח"פ )51-009986-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסן הרטשטיין,
ת"ז  ,30688901מרח' גליצנשטיין  ,7תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,6169ל' בכסלו התשע"א7.12.2010 ,

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אריאל טרון ,עו"ד ,מפרק

ד.פ.פ .אחזקות תקשורת בינלאומית בע"מ
(ח"פ )51-321163-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
בעלי המניות של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,17.11.2010
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גיל רוה ,ת"ז  ,012175238ממגדל המוזאון (קומה  ,)13רח'
ברקוביץ'  ,4תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיל רוה ,עו"ד ,מפרק
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ד.פ.פ אחזקות תקשורת (ישראל) בע"מ

מעון תשעה בגוש  3947בע"מ

(ח"פ )51-321162-3

(ח"פ )51-030307-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של בעלי
המניות של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.11.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל רוה ,ת"ז
 ,012175238ממגדל המוזאון (קומה  ,)13רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב,
למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמואל רוזנר ,מרח'
גונן  ,15פתח תקוה ,למפרק החברה.

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

גיל רוה ,עו"ד ,מפרק

עדנה אזוגי בן ארי יעוץ תקשורת בע"מ

גאיה נט בע"מ

(ח"פ )51-373372-5

(ח"פ )51-290831-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב לודמר ,מרח' נתיב
השירות  ,18מזכרת בתיה ,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.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלברט אזוגי ,מרח' אלון ,2
כוכב יאיר ,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.
אלברט אזוגי ,מפרק

יואב לודמר ,מפרק

מאמא זרי מפעלי מזון

קבוצת אגם אתגרים בע"מ

(ח"פ )51-405490-7

(ח"פ )51-276448-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה תדהר ,מרח' הכרמל ,4
גני תקוה  ,55900למפרק 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.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.10.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם קורן,
מרח' מנחם בגין  ,7רמת גן ,טל'  ,03-6120111למפרק 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.
אברהם קורן ,עו"ד ,מפרק

שלמה תדהר ,מפרק
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היבסקוס יזום עסקים בע"מ

די.בי.צ'יפ דיזיין בע"מ

(ח"פ )51-173615-9

(ח"פ )51-339028-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.11.2010התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון
ולמנות את יעקב אופיר ,מרח' יוניצמן  ,2/523תל אביב ,69360
למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2010התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אילן קמיל,
מרח' משה דיין  ,16פתח תקוה ,למפרק החברה.

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

יעקב אופיר ,מפרק

קפטרסט בע"מ

אנגלמן פיננסים בע"מ

(ח"פ )51-110110-7

(ח"פ )51-354425-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נחמן רבין ריחניאן ,מ"ר
 ,24646מרח' המלאכה  ,45אזור תעשייה פולג ,נתניה (למכתבים:
ת"ד  ,16200נתניה  ,)42061טל'  ,09-8858088למפרק 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.
נחמן רבין ריחניאן ,עו"ד ,מפרק

"המוכתר"  -קייטרינג ושרותי מזון בע"מ
(ח"פ )51-261718-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח שלמה אשכנזי,
מרח' נחלת יצחק  ,8תל אביב  ,67448טל'  ,03-5621832למפרק
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.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.2.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אנטוני ווקס ,מרח'
אחוזה  ,96רעננה ,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.
אנטוני ווקס ,עו"ד ,מפרק

גל ירוק גינון ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-252630-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.11.2010התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליאס
עבדאללה ,מרח' העצמאות  ,5חיפה ,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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עבדאללה אליאס ,עו"ד ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלמה אשכנזי ,רו"ח ,מפרק
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מרדכי (מוטי) שבתאי רו"ח בע"מ

אוריינט יבוא ושיווק (א.י.ש) בע"מ

(ח"פ )51-331450-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.11.2010לאחר
שמנהל החברה הגיש ביום  7.5.2007תצהיר יכולת פירעון,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר
פירעון ולמנות את רו"ח מרדכי שבתאי ,מרח' נורדאו  ,3בני ברק,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מרדכי שבתאי ,רו"ח ,מפרק

(ח"פ )51-231216-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,21.11.2010
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דוד גוטליב ,מרח' מנחם בגין  ,7רמת 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.
דוד גוטליב ,עו"ד ,מפרק

קניה זהב שיווק בינלאומי בע"מ
ראש טלקום בע"מ

(ח"פ )51-438305-8

(ח"פ )51-323940-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.11.2010התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון
ולמנות את עו"ד גיל מדואל ,מרח' תובל ( 11בית לז–רום) ,רמת
גן  ,52522למפרק 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 מדואל ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל רחמני ,ת"ז ,032686677
מרח' השריג  ,11ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיל רחמני ,מפרק

קאמזה בע"מ
י .ויינינגר ניהול ( )1997בע"מ

(ח"פ )51-293380-5

(ח"פ )51-252003-2
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,21.11.2010
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דוד גוטליב ,מרח' מנחם בגין  ,7רמת גן ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,13.9.2010
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד יוסי סופר ,ת"ז  ,059193292מרח' רמב"ם  ,8הוד השרון,
למפרק החברה.

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד גוטליב ,עו"ד ,מפרק
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסי סופר ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6169ל' בכסלו התשע"א7.12.2010 ,

לוטו בחצי המחיר בע"מ

בן עיון יעקב נכסים בע"מ

(ח"פ )51-293385-4

(ח"פ )51-248719-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.9.2010התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון
ולמנות את עו"ד יוסי סופר ,ת"ז  ,059193292מרח' רמב"ם  ,8הוד
השרון ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2010התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון
ולמנות את עו"ד אושרת מעיין ,מרח' אוסישקין  ,44ת"ד ,332
קרית מוצקין ,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.

יוסי סופר ,עו"ד ,מפרק

אושרת מעיין ,עו"ד ,מפרקת

האקר טכנולוגיות אינטרנט  2000בע"מ
(ח"פ )51-293383-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.9.2010התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון
ולמנות את עו"ד יוסי סופר ,ת"ז  ,059193292מרח' רמב"ם  ,8הוד
השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסי סופר ,עו"ד ,מפרק

גלגל שירותי שמאות וירידות ערך בע"מ
(ח"פ )51-356405-4

קיימות פתרונות בע"מ
(ח"פ )51-423933-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של בעלי
המניות של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.10.2010לאחר
שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21
ימים מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
את איתן ססלר ,ת"ז  ,36398923מרח' מנחם בגין  ,49/2גדרה ,ואת
אליהו קלמנזון ,ת"ז  ,54307541מרח' עדעד  ,23להבים ,למפרקי
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אליהו קלמנזון

איתן ססלר

מפרקים

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,21.11.2010
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דנה אטלס ,מרח' הבנקים  ,9חיפה ,ת"ד  ,33855טל' ,04-8511424
פקס'  ,04-8511423למפרקת 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.
דנה אטלס ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6169ל' בכסלו התשע"א7.12.2010 ,

טל שח בע"מ
(ח"פ )51-360952-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,14.11.2010
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ירון אילון ,מרח' הלסינקי  ,16תל 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

ירון אילון ,עו"ד ,מפרק

פיני זינגר ,עו"ד ,מפרק

צחי קיראל אחזקות ( )2001בע"מ

י .גרון ובניו בע"מ

(ח"פ )51-307923-6

(ח"פ )51-130464-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.11.2010התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צחי צפריר,
משד' הראל  ,148מבשרת ציון ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל דן–גור ,מרח'
נחס מוזס  ,13תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

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

צחי צפריר ,מפרק

אייל דן–גור ,עו"ד ,מפרק

גי.אי.אנד אר .סוכנויות טקסטיל בע"מ

ישראדיאם בע"מ

(ח"פ )51-178338-3

(ח"פ )51-255789-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2010התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ירון אילון ,מרח' הלסינקי  ,16תל אביב ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארי תדהר ,מרח' הכרמל ,4
גני תקוה  ,55900למפרק 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.

ירון אילון ,עו"ד ,מפרק

ארי תדהר ,מפרק

אי.סי.ג'י  -שירותי יעוץ חדשניים בע"מ
גולמן טיפולים בע"מ

(ח"פ )51-252975-1

(ח"פ )51-322456-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,20.10.2010
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
פיני זינגר ,מרח' אורלוב  ,77פתח תקוה ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.11.2010התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון
ולמנות את דוד גולדבאום ,מרח' מגדל הלבנון  ,9/10מודיעין,
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  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד גולדבאום ,מפרק

צוות הבוחנים סמי ושות' 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.
יוסף צוקר ,מפרק

(ח"פ )51-108905-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הילי חן-כהן ,מרח'
ה"א באייר  ,8תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
הילי חן-כהן ,עו"ד ,מפרקת

דאבליו.טי.אף הולדינג בע"מ
(ח"פ )51-395304-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף צוקר ,ת"ז ,028041903
מרח' אוסישקין  ,5רמת השרון  ,47210למפרק 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.
יוסף צוקר ,מפרק

סאנגל בע"מ
(ח"פ )51-159053-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,23.11.2010
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אמיר שדה ,ת"ז  ,033522632מ"ר  ,42267מרח' שנקר  ,5הרצליה
 ,46733למפרק 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.
אמיר שדה ,עו"ד ,מפרק

מ.צ.נ  -ר.ב .נאמנים-טוליפ ( )2002בע"מ
(ח"פ )51-320499-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה המיוחדת של החברה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.11.2010התקבלה החלטה פה אחד
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמי ברלב ,מרח'
דב פרידמן  ,2רמת גן  ,52503למפרק החברה.
עמי ברלב ,עו"ד ,מפרק

קליקלי .קום טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-395528-6

עזריאל גושן יזמות ( )1974בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-067448-4

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף צוקר ,ת"ז ,028041903
מרח' אוסישקין  ,5רמת השרון  ,47210למפרק החברה.
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(בפירוק מרצון)
הודעה על ביטול פירוק מרצון
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף  319לפקודת החברות ,כי
ביום  ,17.11.2010התקבלה החלטה לבטל את הליכי הפירוק
מרצון של החברה הנ"ל.
			

יוסף ריכטר ,עו"ד
בא כוח החברה
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מימון יוסף  -בניה ואינסטלציה בע"מ
(ח"פ )51-272903-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.11.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמירם קראוס ,מרח'
יאיר  ,43באר שבע ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עמירם קראוס ,עו"ד ,מפרק

פז קונסולידייטד גרופ בע"מ

תתכנס ביום  ,12.1.2011בשעה  ,11ברח' שוהם  ,3/5רמת גן( ,מגדל
פז  ,1קומה  ,2חדר הנהלה) ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי סופר ,עו"ד ,מפרק

ארגירוטוקסוס בע"מ
(ח"פ )51-061191-6
(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  ,12.1.2011בשעה  ,11.00ברח' שוהם  ,3/5רמת גן,
(מגדל פז  ,1קומה  ,2חדר הנהלה) ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי סופר ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-301841-6
(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  ,12.1.2011בשעה  ,11.00ברח' שוהם  ,3/5רמת גן
(מגדל פז  ,1קומה  ,2חדר הנהלה) ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי סופר ,עו"ד ,מפרק

החברה לניהול מגדלי פז  2בע"מ
(ח"פ )51-312103-8

תמר צחר נאמנויות בע"מ
(ח"פ )51-231141-6
(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  ,15.1.2011ברח' אבן גבירול  ,25תל אביב ,64078
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
תמר צחר ,עו"ד ,מפרקת

(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  ,12.1.2011בשעה  ,11.00ברח' שוהם  ,3/5רמת גן,
(מגדל פז  ,1קומה  ,2חדר הנהלה) ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי סופר ,עו"ד ,מפרק

החברה לניהול בצלאל  29ר"ג בע"מ
(ח"פ )51-301032-2

ניוטרון השקעות בע"מ
(ח"פ )51-230254-8
(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  ,15.1.2011ברח' אבן גבירול  ,25תל אביב ,64078
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אורית רביב ,מפרקת

(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
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