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 הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות
המדינה ועל שובו

לפי חוק–יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24)ב( לחוק–יסוד: נשיא המדינה1, אני מודיע 
על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום כ"א בכסלו 
התשע"ד )24 בנובמבר 2013( ועל שובו ביום כ"ט בכסלו התשע"ד 

)2 בדצמבר 2013(.

ה' בטבת התשע"ד )8 בדצמבר 2013(
)חמ 3-1300(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.  1

הודעה על העברת שטח הפעולה ממשרד למשרד
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001 )להלן - החוק(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 
את  להעביר  הממשלה  החליטה  הממשלה2,  לחוק–יסוד:  31)ד( 
הכלכלה  ממשרד  האזרחי-לאומי  השירות  הפעולה:  שטח 

למשרד לאזרחים ותיקים.

בהתאם לסעיף 9)א()11( ו–)ב( לחוק, נמסרה על כך הודעה 
לכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(.

כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(
)חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על העברת שטח הפעולה ממשרד למשרד
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001 )להלן - החוק(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 
להעביר  הממשלה  החליטה  הממשלה2,  לחוק–יסוד:  31)ד( 
שטח  את  והספורט  התרבות  למשרד  הממשלה  ראש  ממשרד 

הפעולה: מרכז ההסברה.

בהתאם לסעיף 9)א()11( ו–)ב( לחוק, נמסרה על כך הודעה 
לכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(.

כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(
)חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001 )להלן - החוק(, כי בהתאם לסמכות לפי סעיף 

החליטה  היסוד(,  חוק   - )להלן  הממשלה2  לחוק–יסוד:  31)ב( 
הממשלה להעביר לשר לאזרחים ותיקים:

שירות  חוק  פי  על  הכלכלה  לשר  הנתונות  הסמכויות  את   )1(
לאומי )תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי(, התשנ"ח-31998;

3)ב(  פסקה  לפי  תקנות  להתקין  הכלכלה  שר  סמכות  את   )2(
]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק   238 בסעיף  "ילד"  בהגדרה 
משולב[, התשנ"ה-41995 )להלן - החוק(, ולפי סעיף 400 לחוק, 

ככל שהיא נוגעת להתקנת תקנות כאמור.

בהתאם לסעיף 31)ב( לחוק היסוד; הכנסת אישרה את העברת 
הסמכויות כאמור ביום כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(.

כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(
)חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

ס"ח התשנ"ח, עמ' 1679.  3

ס"ח התשנ"ח, עמ' 1522.  4

מינוי מנהל המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות
לפי חוק המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995

לגביית  המרכז  לחוק  2)א(  סעיף  לפי  לסמכות  בהתאם 
התייעצות  ולאחר  התשנ"ה-11995,  והוצאות,  אגרות  קנסות, 
עם שר האוצר, אני ממנה את דוד מדיוני למנהל המרכז לגביית 

קנסות, אגרות והוצאות.

תוקף המינוי לשישה חודשים או עד מינוי של קבע, לפי המוקדם.

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2641(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.  1

מינוי סגן מנהל
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963

)שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ורכישה(, התשכ"ג-11963 )להלן - החוק(, אני ממנה את מאיר 

אסולין, לסגן מנהל לעניין החוק.

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של העובד האמור.

כ"ד בכסלו התשע"ד )27 בנובמבר 2013(
)חמ 3-324(

יאיר לפיד  
שר האוצר  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.  1

מינוי סגנית מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת מס הכנסה1 
מנהל  לסגנית  מכבי,  נהיד  את  ממנה  אני  הפקודה(,   - )להלן 

לעניין הפקודה.

 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1
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העובדת  של  פרישתו  עם  אוטומטית  יפוג  המינוי  תוקף 
האמורה.

כ"ד בכסלו התשע"ד )27 בנובמבר 2013(
)חמ 3-768(

יאיר לפיד  
שר האוצר  

הודעה בדבר החלת חוק שירות המדינה )משמעת( 
על עובדי המועצות הדתיות 

לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 
התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  13)ג(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-11971 )להלן - חוק שירותי 
הדת היהודיים(, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים ובאישור 
ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, הורתה הממשלה כי חוק 
החוק(,   - )להלן  התשכ"ג-21963  )משמעת(,  המדינה  שירות 
עובדי המועצות הדתיות, בשינויים  על  יחולו  לפיו  והתקנות 

ובהתאמות כמפורט להלן:

בכל מקום בחוק -  )1(

במקום "עובד מדינה" יקראו "עובד מועצה דתית"; )א( 

דתית";  "מועצה  יקראו  המדינה"  "שירות  במקום  )ב( 
ושינויי הדקדוק ייעשו לפי זה;

בסעיף 1 לחוק -  )2(

 - הממונה"  ""השר  יקראו  "השר"  ההגדרה  במקום  )א( 
השר הממונה על ביצוע חוק שירותי הדת היהודיים";

בסופו יקראו ""תקנות ניהול מועצות" - תקנות שירותי  )ב( 
הדת היהודיים )ניהול מועצות(, התש"ל-31970";

בסעיף 31 לחוק, במקום "שר או מנהל כללי" יקראו "אחד   )3(
מאלה, לפי העניין:

ראש המועצה הדתית שמונה לפי תקנה 4)א( לתקנות  )א( 
ניהול מועצות )להלן - ראש המועצה הדתית(;

הכרעה  סמכות  בעל  הדתית  המועצה  על  ממונה  )ב( 
שמונה לפי סעיף 6)ב2( לחוק שירותי הדת היהודיים 

)להלן - ממונה בעל סמכות הכרעה(;

יושב ראש ועדה ממונה על המועצה הדתית שמונה  )ג( 
לפי סעיף 10ב)ג( לחוק שירותי הדת היהודיים )להלן 

- יושב ראש ועדת ממונה(;

מזכיר המועצה שהוא מורשה חתימה זמני לפי תקנה  )ד( 
26א לתקנות ניהול מועצות )להלן - מורשה חתימה 

זמני(";

היועץ  השירות,  נציב  "שר,  במקום  לחוק,   32 בסעיף   )4(
מנהל  לענייני  וסגנו  כללי  מנהל  לממשלה,  המשפטי 
ומנהל יחידת סמך" יקראו "נציב השירות, היועץ המשפטי 
לממשלה, המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת, ראש 
המועצה הדתית, ממונה בעל סמכות הכרעה, יושב ראש 

ועדה ממונה או מורשה חתימה זמני, לפי העניין";

 
ס"ח התשל"א, עמ' 130.  1

ס"ח התשכ"ג, עמ' 50.  2

ק"ת התש"ל, עמ' 1721.  3

המשרד  של  הכללי  "המנהל  במקום  לחוק,   )6(34 בסעיף   )5(
או מי שהמנהל הכללי מינה לכך" יקראו "ראש המועצה 
ועדה  ראש  יושב  הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  הדתית, 

ממונה או מורשה חתימה זמני, לפי העניין";

"המועצה  יקראו  "המדינה"  במקום  לחוק,   35 בסעיף   )6(
הדתית";

בסעיף 40)ב( לחוק, במקום "מהשירות" יקראו "מהמועצה   )7(
הדתית";

בסעיף 48 לחוק -  )8(

)א(, במקום "לשר" יקראו "למנהל הכללי  בסעיף קטן  )א( 
הדתית,  המועצה  ראש  דת,  לשירותי  המשרד  של 
ועדה  ראש  יושב  או  הכרעה  סמכות  בעל  ממונה 
ממונה לפי העניין" ובכל מקום, במקום "השר" יקראו 
ראש  דת,  לשירותי  המשרד  של  הכללי  "המנהל 
המועצה הדתית, ממונה בעל סמכות הכרעה או יושב 
ראש ועדה ממונה לפי העניין" ואחרי "רשאי" יקראו 

"באישור היועץ המשפטי למשרד לשירותי דת";

בסעיף קטן )ב(, במקום "רשאי השר" ייקראו "המנהל  )ב( 
המועצה  ראש  דת,  לשירותי  המשרד  של  הכללי 
ראש  יושב  או  הכרעה  סמכות  בעל  ממונה  הדתית, 

ועדה ממונה, לפי העניין";

"המנהל  יקראו  רשאי"  "השר  במקום  )ג(,  קטן  בסעיף  )ג( 
המועצה  ראש  דת,  לשירותי  המשרד  של  הכללי 
ראש  יושב  או  הכרעה  סמכות  בעל  ממונה  הדתית, 

ועדה ממונה, לפי העניין";

במקום סעיף קטן )ד(, יקראו ")ד( הסמכויות הנתונות  )ד( 
לפי סעיף זה אינן גורעות מסמכות נציב השירות לפי 

סעיף 47";

"היחידה"  ובמקום  "המדינה"  במקום  לחוק,   50 בסעיף   )10(
יקראו "המועצה הדתית";

לסגנו  או  הכללי,  למנהל  "לשר,  במקום  לחוק,   64 בסעיף   )11(
"למנהל  יקראו  הסמך"  יחידת  למנהל  מינהל,  לענייני 
הכללי של המשרד לשירותי דת, לראש המועצה הדתית, 
לממונה בעל סמכות הכרעה, ליושב ראש ועדה ממונה או 

למורשה חתימה זמני, לפי העניין";

בסעיף 68 לחוק, במקום "לפי סעיף 46א לחוק המינויים",   )12(
יקראו "לפי חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות 
קיבוצי  הסכם  היא  העבודה  חוקת  זה,  לעניין  בישראל", 
עובדי  הפקידים  הסתדרות  בין  ב–1.2.60  שנחתם  כללי 
המינהל והשירותים לבין מרכז השלטון המקומי בישראל;";

סעיף 71 לחוק לא יחול;  )13(

במקום סעיף 76 לחוק יקראו:  )14(

לפני  שבוצעו  משמעת  עבירות  על  יחול  לא  זה  חוק   .76"  
פרסום ההודעה בדבר החלת חוק שירות המדינה )משמעת( 

על עובדי המועצות הדתיות4."

כ"ב בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013(
)חמ 3-4732(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת  

י"פ התשע"ד, עמ' 3127.  4
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אבי גבאי, סגן בכיר לחשבת הכללית במשרד האוצר - יושב ראש;

טלי ארפי, נציגת היועץ המשפטי של משרד האוצר - חברה, רוני 
מר ישמש כממלא מקומה;

ענת לינדנבאום, נציגת החשבת הכללית במשרד האוצר - חברה;

אלון מורגנשטרן, נציג החשבת הכללית במשרד האוצר - חבר;

גלית עובדיה, רכזת הגרלות במשרד האוצר - חברה.

כ' בסיוון התשע"ד )29 במאי 2013(
)חמ 3-4134(

מיכל עבאדי-בויאנג'ו  
החשבת הכללית  

הודעה על מינוי ועדות ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
באדר  כ"ה  מיום  בישיבתה  שפיר  האזורית  המועצה  מינתה 
האמור,  החוק  לעניין  ערר  ועדות   )2013 במרס   7( התשע"ג 

בהרכבים של 3 חברים כמפורט להלן:

הרכב א'

עורך הדין אמנון גיל - יושב ראש

מיכה פרנק - חבר

ניסים אמסלם - חבר

הרכב ב'

עורך הדין אליעזר רפלד - יושב ראש

מיכה פרנק - חבר

ניסים אמסלם - חבר

הרכב ג'

עורך הדין שי דנין - יושב ראש

משה אליעזר - חבר

אברהם גניש - חבר

י"ח בתמוז התשע"ג )26 ביוני 2013(
)חמ 3-265(

אשר אברג'ל  
ראש המועצה האזורית שפיר  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה על בקשה לחידוש רישום
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

של   רישום  לחידוש  בקשה  הוגשה  כי  בזה,  מודיעים 
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן. 

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, 
אדם  לכל  נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים, 

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק–יסוד: הממשלה1 אני 
אוצל בזה לפארס טויל, מנהל תחום רישוי מוסדות חינוך מוכר 
שאינו רשמי במשרד החינוך, את הסמכויות הנתונות לי לפי 
סעיף 1 לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-21994, וזאת 

כל עוד הוא מכהן בתפקיד זה.

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
)חמ 3-17(

שי פירון  
שר החינוך  

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשנ"ד, עמ' 132; התשס"ט, עמ' 38.  2

הטלת מילוי תפקיד מנהל רשות הגז הטבעי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שירות  נציב  עם  בהתייעצות  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
תפקיד  את  למלא  וורשבסקי,  אלכסנדר  על  הטלתי  המדינה, 
)1 בינואר  מנהל רשות הגז הטבעי, מיום כ"ט בטבת התשע"ד 
2014(, או עד  )31 במרס  ב' התשע"ד  יום כ"ט באדר  2014( עד 
מינוי קבוע של מנהל רשות הגז הטבעי, לפי המוקדם מביניהם.

ו' בשבט התשע"ד )7 בינואר 2014(
)חמ 3-1173-ה1(

סילבן שלום  
שר התשתיות הלאומיות  

האנרגיה והמים  
ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

הודעה על עדכון סכום
לפי חוק–יסוד: משק המדינה

חוק   - )להלן  המדינה1  לחוק–יסוד:  3ג)ה(  לסעיף  בהתאם 
היסוד( ולסעיף 93)ו( לתקנון הכנסת2, אני מודיע כי עקב שינוי 
במדד המחירים לצרכן השתנה הסכום הנקוב בהגדרות "הצעת 
חוק תקציבית" ו"הסתייגות תקציבית" בסעיף 3ג)ד( לחוק היסוד 
 6,106,297  )2014 בינואר   1( התשע"ד  בטבת  כ"ט  מיום  והוא 

שקלים חדשים.

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(
)חמ 3-4494(

חיים אבידור  
חשב הכנסת  

ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשס"ג, עמ' 498; י"פ התשע"ג, עמ'  1 

.2504    
י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התשע"ב, עמ' 5730.  2

הודעה על הסמכת ועדת הגרלות
לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977

הכללי  להיתר  לתוספת   21 סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
ועדת  מסמיכה  אני  מסחרית2,  לפרסומת  הגרלות  לעריכת 

הגרלות בהרכב שלהלן:
 

י"פ התשע"א, עמ' 1112.  1

י"פ התשע"א, עמ' 3116.  2
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

בובי אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-389874-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עורכי  במשרד   ,12.00 בשעה   ,16.2.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הדין ש. בירן ושות', רח' ברקוביץ 4, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

בעז בירן, מפרק  

סופר דריבטיבס שיערוכים פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-476554-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דרך  רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,16.2.2014 ביום  תתכנס 
תל   ,28 קומה  העגול,  המגדל  עזריאלי,  מגדלי   ,132 בגין  מנחם 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

נתנאלה טרייסטמן בניטה, מפרקת  

מלי סוכנויות בינלאומיות )1985( בע"מ
)ח"פ 51-108633-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.2.2014, בשעה 10.00, אצל חג'ג', בוכניק, ויינשטיין 
 ושות', רח' דרך בגין 132, מרכז עזריאלי 1, הבניין העגול, קומה 32, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון וינבוים, מפרק  

סי - בוט בע"מ
)ח"פ 51-295422-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 23.2.2014, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' 

תוספת
מס' התיק: חר/1/13 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים

ספר: 1015 דף 8529.
המספר הישן של החלקה: 81/17 ירושלים )מ(.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.
נחום  בן  זלמן  ולוי  שמואל  שלמה  בן  חיים  זוננפלד  הבעלים: 

אברהים.
החלק: בשלמות.
העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 603.29 מ"ר.
הגבולות:

צפון: דרך השכונה.
דרום: דרך השכונה.
מזרח: אדמת הבעל.

מערב: אדמת זלמן בעבר וכעת שלמה מוסה מואיף.
התיקון המבוקש:

נחום  בן  זלמן  ולוי  שמואל  שלמה  בן  חיים  זוננפלד  הבעלים: 
אברהים נאמני הקדש.

הערות: במסגרת הבקשה יבוטלו כל ההערות הרשומות בנסח 
הרישום בדבר הצורך בחידוש רישום.

ד' בשבט התשע"ד )5 בינואר 2014(

שלמה הייזלר  
    מפקח על רישום המקרקעין

הודעה על תיקון טעות סופר בשטח החלקה
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

של   סופר  טעות  לתיקון  בקשה  הוגשה  כי  בזה,  מודיעים 
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן. 

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 15 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, 
אדם  לכל  נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים, 

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת
פרטי הרישום הקיים

גוש שומה: 30028.
חלקה: 40.

הבעלים: כמפורט בנסח הרישום.
העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 658.87 מ"ר.
התיקון המבוקש:

שטח החלקה: 1,186 מ"ר.
הערה: הבקשה נסמכת על הרישום טרם הרישום בפנקס הבתים 

המשותפים ועל אישור מודד מיום 27.11.2013.
כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(

שלמה הייזלר  
     מפקח על רישום המקרקעין
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תתכנס ביום 28.2.2014, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' דרך מנחם 
בגין 154, בית קרדן, קומה ג, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים גל, עו"ד, מפרק  

ג'נזיים ישראל בע"מ
)ח"פ 51-230562-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.3.2014, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' משכית 8, 
הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רז פרלשטיין, עו"ד, מפרק  

מפעלי איפאק בע"מ
)ח"פ 51-389882-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.3.2014, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' חן 34, ערד, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

שלום בקר, עו"ד, מפרק  

הופ נטו בע"מ
)ח"פ 51-374080-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.1.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים גולן, ת"ז 067906453, 

ממושב באר טוביה 62, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חיים גולן, מפרק

התדהר 16, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי בן–אור, רו"ח, מפרק  

פורטרייד בע"מ
)ח"פ 51-451129-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.2.2014, בשעה 10.00, במשרדה של המפרקת, רח' 
ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לילך הוק, עו"ד, מפרקת  

סול שירותי תיירות בע"מ
)ח"פ 51-086925-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
 ביום 26.2.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' החשמונאים 100, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי מלמוד, מפרק  

סנט לסנט )ס.ל.ס( בע"מ
)ח"פ 51-447640-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.2.2014, בשעה 14.00, אצל עו"ד עמית חרחס, רח' 
ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רענן רז, מפרק  

גוונים שיווק בע"מ
)ח"פ 51-275381-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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גיתיתה בע"מ
)ח"פ 51-214052-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קיבוץ  ההנהלה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,4.3.2014 ביום   תתכנס 
ניר דוד )תל עמל(, עמק בית שאן 19150, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

שרון עמרם-בן שבת, עו"ד, מפרקת  

אדם ייצור תעשיות אלקטרוניות והייטק בע"מ
)ח"פ 51-294047-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בעלי  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,9.3.2014 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,26 מלאכה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי אוחיון, מפרק  

כפר אדמירל נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-369539-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בעלי  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,9.3.2014 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,26 מלאכה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי אוחיון, מפרק  

מדלידר אפ סי אי בע"מ
)ח"פ 51-452539-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 9.3.2014, בשעה 10.00, במשרד עו"ד קנטור ושות', 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,12 סילבר  הלל  אבא  רח' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיורא גוטמן, עו"ד, מפרק  

הופ נטו בע"מ
)ח"פ 51-374080-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
מושב  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,2.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
באר טוביה 62, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים גולן, מפרק  

ר. פיינשטיין - ע. פיינשטיין נאמנות בע"מ
)ח"פ 51-316693-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.3.2014, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' הדרור 65, 
מבשרת ציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר פיינשטיין, מפרק  

פועלים גשור נאמנים בע"מ
)ח"פ 52-003351-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,3.3.2014 ביום  תתכנס 
יהודה הלוי 63, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליוי גוראל-אפל, עו"ד, מפרקת  

ננו סקיי בע"מ
)ח"פ 51-448045-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
סופית של החברה  כי אסיפה  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
הנ"ל תתכנס ביום 3.3.2014, בשעה 15.00, במשרדה של עו"ד 
12, תל אביב, לשם הגשת דוח  יד חרוצים  אשרת חורי, רח' 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

עזרא זוהר נועם, מפרק  
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מודוס מימברנות ביולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-217469-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,9.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אונו,  קרית   ,28 הרצפלד 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דן גילת, מפרק  

אינקורניישן אוף לאב בע"מ
)ח"פ 51-423698-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יהודה  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,9.3.2014 ביום  תתכנס 
הנשיא 76, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמית מרשנסקי, מפרק  

המרכז הישראלי לטאי צ'י
)ח"פ 51-243218-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מורדי  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,9.3.2014 ביום  תתכנס 
הגטאות 85, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר ברנע, מפרק  

לה גרנובלואז בע"מ
)ח"פ 51-458201-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, אצל המפרק, רח'  הנ"ל תתכנס ביום 10.3.2014, בשעה 
העצמאות 89, משרד 317, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

שרון קולסקי, עו"ד, מפרק  

ש.ר.ל שירותי רכש ולוגיסטיקה בע"מ
)ח"פ 51-318233-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,1 תתכנס ביום 9.3.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אגרא 
יקנעם )מושבה(, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בני קרמר, מפרק  

בריינטק בע"מ
)ח"פ 51-348164-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 9.3.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' מוצקין 23, 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

נחמיה תנא, מפרק  

מיצי ופיצי החזקות בע"מ
)ח"פ 51-282354-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,9.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
משכית 9, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חגי בורקוב, מפרק  

מיכה ברק הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-334523-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 9.3.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' ורדיה 9, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל ברק, מפרק  
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מקחל את קדרון ושות' נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-205848-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,16.00 בשעה   ,5.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' יצחק מדהלה 1, רחובות 76545, לשם הגשת דוח סופי של 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

נופר יעקובי, עו"ד, מפרקת  

אפולו מדיקל סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-456628-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,20.00 בשעה   ,9.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
קוגלמן 3, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה רוט, מפרק  

מרדכי בנימין ובניו חברה לבניין ונכסים )1995( בע"מ
)ח"פ 51-208975-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,16.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שאן,  בית   ,59 מכלוף  יעקב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא מרדכי, עו"ד, מפרק  

מרדכי בנימין ובניו אחזקות משפחתיות )1998( בע"מ
)ח"פ 51-268140-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,16.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שאן,  בית   ,59 מכלוף  יעקב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא מרדכי, עו"ד, מפרק  

 אי. סי. טי.אס - מערכות מתקדמות לאימון
קרב בע"מ

)ח"פ 51-331085-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.3.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' כפר סבא 
17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי כרמל, עו"ד, מפרק  

פרחי תבור בע"מ
)ח"פ 51-128999-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 18.2.2014, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' 
יהושע 34, עפולה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פרי איקו, עו"ד, מפרק  

קידדוס בע"מ
)ח"פ 51-480007-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.2.2014, בשעה 10.00, במשרדי ב"כ החברה, עו"ד 
צור ושות', רח' מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמית נטף, מפרק  

לייפסטיל בע"מ
)ח"פ 51-116291-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.3.2014, בשעה 10.00, במשרדי ב"כ החברה, עו"ד 
מור סוויל, רח' מנחם בגין 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי טיטלבוים, מפרק  
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חבילות תיור בישראל בע"מ
)ח"פ 51-441002-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.3.2014, בשעה 13.00, במשרד המפרק, רח' 
פתן 3, קומה ב, אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה פבר, עו"ד, מפרק  

מגה שף בע"מ
)ח"פ 51-335560-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.3.2014, בשעה 14.00, במשרד המפרק, רח' 
פתן 3, קומה ב, אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה פבר, עו"ד, מפרק  

הוטלארט בע"מ
)ח"פ 51-296534-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.3.2014, בשעה 16.30, במשרד המפרק, רח' 
פתן 3, קומה ב, אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה פבר, עו"ד, מפרק  

ג'י.אם. חיפוש בכירים בע"מ
)ח"פ 51-354707-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,12.00 25.3.2014, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
דיזינגוף 50, מגדל על, קומה 19, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אמיר ארבל כיטוב, עו"ד, מפרק  

מרדכי בנימין ובניו חב' לעבודות וייצור אספלט )1995( בע"מ
)ח"פ 51-213402-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,16.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שאן,  בית   ,59 מכלוף  יעקב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא מרדכי, עו"ד, מפרק  

אונטריו ישראל מלונות ספא ונופש בע"מ
)ח"פ 51-280236-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.3.2014, בשעה 11.00, במשרד המפרק, רח' 
פתן 3, קומה ב, אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה פבר, עו"ד, מפרק  

גו 2 טרוול בע"מ
)ח"פ 51-413760-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.3.2014, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' 
פתן 3, קומה ב, אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה פבר, עו"ד, מפרק  

איגרא אהוד נופש בע"מ
)ח"פ 51-326624-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.3.2014, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' 
פתן 3, קומה ב, אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה פבר, עו"ד, מפרק  
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איי.אל.ג'י. )אינטרנשיונל לבורטורי ג'מולוגי( בע"מ
)ח"פ 51-386441-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פטריק בן זמרה, מרח' 

דניאל פריש 3, תל אביב 64731, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פטריק בן זמרה, עו"ד, מפרק

טכנוטריידינג שיווק בע"מ
)ח"פ 51-456744-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  קנטור,  סטיבן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ונוטריון, רח' הנחושת  026699272, ממשרד שנהב ושות', עו"ד 
4, מגדלי אור, בניין B, קומה 11, תל–אביב-יפו 69710, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק

או. אר. זד טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-410587-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
1.1.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה אסולין, ת"ז 

022137459, מרח' דרך פיקא 1, בנימינה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריה אסולין, מפרק

ל.י.ב.א השקעות בינלאומיות בע"מ
)ח"פ 51-461214-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהונתן סבאג, מרח' 

רמב"ן 32, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהונתן סבאג, עו"ד, מפרק

רשתות בר-סן )1998( בע"מ
)ח"פ 51-265912-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר רוזנברג, מרח' 

לח"י 31, בני ברק, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר רוזנברג, עו"ד, מפרק

איסמנה בע"מ
)ח"פ 51-301935-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2013, התקבלה החלטה 
אקריש,  קרנית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד ליפא מאיר ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, קומה 21, תל 

אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

יוכבד טויל, מפרקת

מרכז ארצי לנפגעים שיקום הדרכה ופיצויים ליחידים 
ועסקים בע"מ

)ח"פ 51-272839-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.11.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רון טלמור, 

מרח' אוסישקין 64, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, לת"ד 6742, תל אביב 61066.

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

רון טלמור, עו"ד, מפרק

טורטילס בע"מ
)ח"פ 51-390532-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.12.2013, התקבלה 
משאלי,  ליאור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' יקינטון 14א, קרית ביאליק, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ליאור משאלי, מפרק

ש. ברנד - סחר בע"מ
)ח"פ 51-288253-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.12.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל ברנד, ת"ז 

אשקולור בע"מ
)ח"פ 51-288967-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.1.2014, התקבלה החלטה 
ולמנות את אלכסנדר ליפשיץ, מרח'  לפרק את החברה מרצון 

קרמניצקי 10, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
הודעה זו, למשרדי ב"כ המפרק, מ' פירון ושות', עורכי דין, רח' 

אבא הלל 16, רמת גן.

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

אלכסנדר ליפשיץ, מפרק

גאיה ונצ'רס בע"מ
)ח"פ 51-473323-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
7.1.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
ת"ז  שב,  ליאור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
027131093, מרח' כרמל 17, רחובות, למפרק החברה, וזאת לאחר 
שנים  בתוך  חובותיה  את  לפרוע  החברה  יכולת  על  שהוצהר 

עשר חודשים.

ליאור שב, מפרק

מיפוס בע"מ
)ח"פ 51-455399-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.12.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליז אושרת לוי, ת"ז 

040490989, מרח' אלברט שוויצר 51, חיפה, למפרקת החברה.

ליז אושרת לוי, מפרקת

אינדיקאט אופנה בע"מ
)ח"פ 51-278945-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.6.2012, התקבלה החלטה 
יוכבד טויל, מרח' הדקל  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

16/9, שוהם, למפרקת החברה.
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החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמנון פיראן, 
מרח' מנחם בגין 132, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמנון פיראן, עו"ד, מפרק

י.צ. יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-344881-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרן דואק, ת"ז 
051894558, אצל עו"ד אריאל פרץ, שד' רוטשילד 136, תל אביב, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אהרן דואק, מפרק

פרנדלי קרדיט בע"מ
)ח"פ 51-483029-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2013, התקבלה 
רוס,  ולמנות את עו"ד חגית  החלטה לפרק את החברה מרצון 
ממשרד ציטבר, גלאור ושות', רח' מנחם בגין 7, רמת גן, למפרקת 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

חגית רוס, עו"ד, מפרקת

אי.בי.טי. אינטראקטיב בע"מ
)ח"פ 51-355506-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

007862592, מרח' ויסוצקי 14, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמואל ברנד, מפרק

בניני שיר-עד בע"מ
)ח"פ 51-226456-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.12.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר ידגר, ת"ז 074663154, 

מרח' עוזי נרקיס 13, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שחר ידגר, מפרק

פארמה בריינס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-409103-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.12.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלית בונה, 

מדרך מנחם בגין 52, מגדל סונול, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

גלית בונה, עו"ד, מפרקת

סינקו אוניברסיטה לארגונים בע"מ
)ח"פ 51-287472-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2013, התקבלה 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  איזלר,  אורי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
051080117, אצל רו"ח אליעזר טרנר ושות', רח' קרליבך 23, תל 

אביב 67132, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אורי איזלר, רו"ח, מפרק

פרומודקס בע"מ
)ח"פ 51-045035-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  איזלר,  אורי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
051080117, אצל רו"ח אליעזר טרנר ושות', רח' קרליבך 23, תל 

אביב 67132, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אורי איזלר, רו"ח, מפרק

חברה ישראלית להשקעות אי.אי.סי. בע"מ
)ח"פ 51-028195-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  איזלר,  אורי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
051080117, אצל רו"ח אליעזר טרנר ושות', רח' קרליבך 23, תל 

אביב 67132, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אורי איזלר, רו"ח, מפרק

אי.טי.סי. נכסי תעשיה רעננה בע"מ
)ח"פ 51-050157-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי מאיר, מרח' האילנות 

3, כפר שמריהו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלי מאיר, מפרק

חופי הכרך בע"מ
)ח"פ 51-034209-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  סויסה,  רונן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

024573784, מרח' מסקין 13, פתח תקוה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן סויסה, עו"ד, מפרק

דג אל חברה למסחר בע"מ
)ח"פ 51-018812-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  איזלר,  אורי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
051080117, אצל רו"ח אליעזר טרנר ושות', רח' קרליבך 23, תל 

אביב 67132, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אורי איזלר, רו"ח, מפרק

אולימפיה הנדסה תעשיתית בע"מ
)ח"פ 51-055032-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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5.1.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד קליאוט, ת"ז 

010895266, מדרך הנדיב, פרדס חנה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד קליאוט, מפרק

דפוס נשר אופסט )2005( בע"מ
)ח"פ 51-375799-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
5.1.2013, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי וקנין, ת"ז 

067376954, מרח' וולפסון 55, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מרדכי וקנין, מפרק

אנרגיית אור התקנות ש.ס. בע"מ
)ח"פ 51-443173-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.1.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי מורה, מרח' אבן 

גבירול 25, תל אביב, טל' 03-5444994, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבי מורה, עו"ד, מפרק

י.ד. מתתיהו בניה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-266380-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2014, התקבלה החלטה 
ת"ז  איזלר,  אורי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
051080117, אצל רו"ח אליעזר טרנר ושות', רח' קרליבך 23, תל 

אביב 67132, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אורי איזלר, רו"ח, מפרק

אילת סרביסס קומפני )אי.אס.סי( בע"מ
)ח"פ 51-321281-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.1.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי פינקלשטיין, מרח' 

יעקב מרידור 14, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מרדכי פינקלשטיין, מפרק

פטרול בוי בע"מ
)ח"פ 51-341089-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
5.1.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד קליאוט, ת"ז 

010895266, מדרך הנדיב, פרדס חנה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד קליאוט, מפרק

נ.מ.ר. 1998 - מיכון וציוד למוסכים בע"מ
)ח"פ 51-259883-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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ברקפסט הפקות בע"מ
)ח"פ 51-417084-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,30.12.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
7, פרדס  )כץ( בת יאיר, ת"ז 032241481, מרח' דרך הרופא  רוני 

חנה-כרכור, למפרקת החברה.

רוני )כץ( בת יאיר, מפרקת

סולכור חברה לשיווק וקניות בע"מ
)ח"פ 51-281654-7(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,17.30 בשעה   ,25.2.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 

מגדל עזריאלי 3, הבניין המשולש, קומה 41, תל אביב.

על סדר היום: דיון בדוח דירקטוריון החברה ומינוי  מפרק לחברה.

                                    צבי פישר, עו"ד, דירקטור

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון 
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פר"ק )פש"ר( 1487/01

שם החייב: נווה תמרים בע"מ, ח"פ 51-263417-1

שם המפרקת ומענה: עו"ד חמוטל שורץ, מ"ר 23890, מרח' אודם 
286ב, אבני חפץ 44861.

נמסרת בזה הודעה, בהמשך להודעה שפורסמה ברשומות 
בילקוט הפרסומים 6543, התשע"ג, עמ' 2674, ובהתאם להחלטת 
בית המשפט  מיום 30.12.2013 )בקשה 44(, כי המפרקת תמשיך 
ידי  ותחלק דיבידנד ראשון לנושי 3 תביעות חוב שנבדקו על 
בדין  חדשים  שקלים   241,426 של  כולל  בסך  המיוחד,  המנהל 

רגיל, באחוז דיבידנד של - 4.83%.

חמוטל שורץ, עו"ד, מפרקת

הודעה על כוונה להכריז ולחלק דיבידנד ראשון ואחרון
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, בתיק פש"ר 42017-02-10

עו"ד  באמצעות   ,057378119 ת"ז  בן–דוד,  ירדנה  החייבת:  שם 
אביב  תל  רבין,  כיכר   ,10 ישראל  מלכי  מרח'  ויגדור,  יוסי 

64951, טל' 03-6094162, פקס' 03-6917420.

מרח'  ישינובסקי,  שי  יריב  עו"ד  ומענו:  המיוחד  המנהל  שם 
לינקולן 20, תל אביב, טל' 03-7611611, פקס' 03-7611655.

סוג הדיבידנד: רגיל.

אחוז הדיבידנד: כ–30% לנושים.

מועד הכרזת הדיבידנד: 26.11.2013.

דורית קרני, עו"ד

באת כוח המנהל המיוחד

5.1.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק מתתיהו, ת"ז 

6476045, מרח' הגליל 53, כפר סבא, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק מתתיהו, מפרק

עושרת ברק בע"מ
)ח"פ 51-363852-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.1.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדעון וינשטוק, ת"ז 

58627464, מרח' מנחם בגין 132, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גדעון וינשטוק, מפרק

ג.ת. גנון )תעשיות( בע"מ
)ח"פ 51-105602-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.12.2013, התקבלה החלטה 
 ,10024008 ת"ז  גנון,  דוד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

מרח' דרך הים 141, חיפה, למפרק החברה.

דוד גנון, מפרק

י.ד.נ.א. חברה למסחר בע"מ
)ח"פ 51-203390-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,30.12.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
דוד אימחניצקי, ת"ז 306468372, מרח' קידרון 18, חיפה, למפרק 

החברה.

דוד אימחניצקי, מפרק




