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הודעה על פקיעת הכרזה על מצב מיוחד בעורף
לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951

אני מודיע בזה לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, 
בספטמבר   3( התשע"ד  באלול  ח'  ביום  כי  התשי"א-11951, 
2014( פקע תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף שנתתי2 
ושהוארכה בידי הממשלה3 וועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

כ"ב באלול התשע"ד )17 בספטמבר 2014(
)חמ 3-2954(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון                                       

ס"ח התשי"א, עמ' 78; התשנ"ח, עמ' 42.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 6669.  2

י"פ התשע"ד, עמ' 7139.  3

הודעה
לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת 

שופטים(, התשמ"ד-1984 

לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה 
שמות  בזה  מתפרסמים  התשמ"ד-11984,  שופטים(,  לבחירת 
מועמדים נוספים2 שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:

לבית הדין האזורי לעבודה נצרת 

עורכת הדין אביבית נחמיאס

לבתי משפט השלום מחוז חיפה 

עורך הדין יריב נבון

לרשם בכיר לבתי משפט השלום מחוז הצפון )1(

רשם הוצאה לפועל מוהנד חלאילה

עורכת הדין הני-הדס ישראלי

עורך הדין דרור לביא אפרת

ח' בתשרי התשע"ה )2 באוקטובר 2014(
)חמ 3-1803-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים                                       

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2370; התשס"ז, עמ' 882.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 7574.  2

אצילת סמכות למנהל רשות המסים לעניין סעיף 46 
לפקודת מס הכנסה

לפי חוק–יסוד: הממשלה

הממשלה1,  לחוק–יסוד:  33)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפי  לי  רשות המסים את הסמכות הנתונה  למנהל  אוצל  אני 
התשע"ד באב  ה'  מיום  וזאת  הכנסה2,  מס  לפקודת   46  סעיף 

)1 באוגוסט 2014(.

ט' בתמוז התשע"ד )7 ביולי 2014(
)חמ 3-17-ה1(

יאיר לפיד  
שר האוצר                                       

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  2

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"א-11961, אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות2, 

כך שבסעיף 1 אחרי פסקה )19( יבוא:

טור א'
שם או תפקיד

טור ב'
הרשות המקומית

עיריית בת ים"")20( שמעון וקנין

ח' באב התשע"ד )4 באוגוסט 2014(
)חמ 3-766-ה1(

מאיר חן  
המפקח הארצי על התעבורה                                       

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  1

י"פ התש"ע, עמ' 2302; התשע"ד, עמ' 5702.  2

הודעה על סכום מעודכן
לפי חוק המכינות הקדם–צבאיות, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי תקנה 21)ג( לתקנות המכינות הקדם–
אני  התש"ע-12009,  קדם–צבאית(,  במכינה  )הכרה  צבאיות 
3)א( לחוק המכינות הקדם– מודיעה כי הסכום הנקוב בסעיף 

 1( התשע"ד  באלול  ו'  ביום  עודכן  התשס"ח-22008,  צבאיות, 
בספטמבר 2014(, והתעריף של השתתפות אוצר המדינה בעלות 
חניך במכינה קדם–צבאית מוכרת הוא 25,703 שקלים חדשים 

לשנה.

ח' באלול התשע"ד )3 בספטמבר 2014(
)חמ 3-3904(

מיכל כהן  
                                     המנהלת הכללית של משרד החינוך

ק"ת התש"ע, עמ' 156.  1

ס"ח התשס"ח, עמ' 890; י"פ התשע"ד, עמ' 1069.  2

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

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.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/11/14.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 78.72 מ"ר.
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הגבולות:

צפון: אליהו נחום;

דרום: בית אמעלה;

מזרח: יעקב רבקה;

מערב: דרך.

זיהוי: ספר 1016, דף 262.

זיהוי נוסף: גוש שומה 30108, חלקה 58.

המספר הישן של החלקה: 6/21 לפתה )מ(.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: קופ רענן ואח'.

התיקון המבוקש:

המען: ירושלים.

שטח החלקה: 112 מ"ר.

הגבולות:

צפון: רחוב כורזין;  

דרום: רחוב הגליל;  

מזרח: חל' 57;  

מערב: חל' 59.  

ומתייחסת   898/2012 מס'  תצ"ר  על  מתבססת  הבקשה  הערה: 
לקביעת שטח לחלקה וקביעת גבולותיה המעודכנים. במסגרת 

הבקשה מבוקש להגדיל את שטח החלקה הרשום.

כ"א באלול התשע"ד )16 בספטמבר 2014(

שלמה הייזלר  
מפקח על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

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.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/12/14.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: לא ידוע.

הגבולות:

צפון: מס' 3;

דרום: בנימין גולדברג;

מזרח: דרך;

מערב: ברלמן.

זיהוי: ספר 1015, דף 1776.

זיהוי נוסף: גוש שומה 30086, חלקה 75.

המספר הישן של החלקה: 17/164 )ירושלים )מ((.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: גרוסמן עידן, גרוסמן יוכבד.

התיקון המבוקש:

המען: ירושלים.

שטח החלקה: 100 מ"ר.

הגבולות:

צפון: רחוב רצאבי, דרך ריצוף;  

דרום: ח' 10, תצ"ר 786/2001;  

מזרח: שכנים ח' 74;  

מערב: שכנים ח' 76, ח' 11, תצ"ר 488/1946.  

ומתייחסת   752/11 מס'  תצ"ר  על  מתבססת  הבקשה  הערה: 
למקרקעין המפורטים לעיל והידועים כספר 1015, דף 1776 )גוש 
)ש( 30086, חלקה 75(. במסגרת הבקשה מבוקש לקבוע את שטח 

החלקה הרשום וכן את גבולותיה המעודכנים.

כ"א באלול התשע"ד )16 בספטמבר 2014(

י' ענתבי-שרון  
מפקחת על רישום המקרקעין  

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה, כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 
40180, 40181, 40193 - אילת, 38488, 38490, 38491 - באר שבע, 
)8 בספטמבר 2014(, למשך 30  י"ג באלול התשע"ד  הוצגו ביום 
ימים, לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום, 
קריית הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע, בלשכת הממונה על 
 מחוז הדרום, משרד הפנים, רח' התקווה 4, באר שבע ובעיריית 

אילת.

י"ג באלול התשע"ד )8 בספטמבר 2014(

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר הדרום                  

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

רישום  גושי  של  הזכויות  לוחות  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
ה' באלול  ביום  100856 - שרשרת, הוצגו   ,100855  ,100854 מס' 
בלשכת  לעיון  ימים,   30 למשך   ,)2014 באוגוסט   31( התשע"ד 
פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום, קריית הממשלה, רח' 
התקווה 4, באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד 

הפנים, רח' התקווה 4, באר שבע, ובמועצה האזורית שדות נגב.

ה' באלול התשע"ד )31 באוגוסט 2014(

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר הדרום                  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 50388-05-14

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

 ,51-266581-1 ח"פ  בע"מ,  קונסטיל  חברת  פירוק  ובעניין 
מת"ד 621, קיבוץ נצר סירני, ע"י ב"כ עו"ד חגי אברהמי, משד' 
שאול המלך 41-39, בית הדר דפנה, בניין B, קומה 7, תל אביב, 

טל' 03-6095919, פקס' 03-6095918.

והמבקש: וילי דרוקמן, בפש"ר, בעל המניות של החברה, ע"י 
הנאמן על נכסי החייב, עו"ד עופר שפירא, רח' קרליבך 31, בית 
לשכת המסחר, קומה 5, ת"ד 20138, תל אביב 6120101, טל' -03

5252537, פקס' 03-5252536.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.5.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.10.2014, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.20.10.2014

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

     עופר שפירא, עו"ד
נאמן על נכסי החייב    

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 50341-05-14

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

ח"פ  בע"מ,   2002 אילת  מתכת  לידר  חברת  פירוק  ובעניין 
51-329902-4, מת"ד 621, קיבוץ נצר סירני, ע"י ב"כ עו"ד חגי 
 ,B בניין  דפנה,  הדר  בית   ,41-39 אברהמי, משד' שאול המלך 

קומה 7, תל אביב, טל' 03-6095919, פקס' 03-6095918.

והמבקש: וילי דרוקמן, בפש"ר, בעל המניות של החברה, ע"י 
הנאמן על נכסי החייב, עו"ד עופר שפירא, רח' קרליבך 31, בית 
לשכת המסחר, קומה 5, ת"ד 20138, תל אביב 6120101, טל' -03

5252537, פקס' 03-5252536.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.5.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.10.2014, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.20.10.2014

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

     עופר שפירא, עו"ד
נאמן על נכסי החייב    

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף   .1
כי  מודיע  אני  הפקודה(,   - )להלן   11943 ציבור(,  לצורכי 
להלן,   2 בסעיף  המתוארים  במקרקעין  הבעלות  זכות 
 5 שביחס אליהם פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 1443, התשנ"ח, עמ' 1238, 
מיום  ישראל  מדינת  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע באזור נווה יעקב בירושלים, כמפורט להלן:   
גוש שומה 30770, חלקה ארעית 305 בשלמות.

חטיבות הקרקע האמורות מתוחמות בקו אדום, בתשריט 
מס' הפ/יח/322/112 בקנה מידה 1:2,500, חתום בידי שר האוצר.

במשרדי  מופקדים  לעיל  האמורים  התשריטים  העתקי 
 ,216 העיר  שערי  רח'  ירושלים,  מרחב  ישראל,  מקרקעי  רשות 

ירושלים.

ח' באלול התשע"ד )3 בספטמבר 2014(
)חמ 3-4(

יאיר לפיד     
שר האוצר    __________

1  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 50276-05-14

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

ח"פ בע"מ,  מתכת  מפעלי  לידר  חברת  פירוק   ובעניין 
51-318293-1, מת"ד 621, קיבוץ נצר סירני, ע"י ב"כ עו"ד חגי 
 ,B בניין  דפנה,  הדר  בית   ,41-39 אברהמי, משד' שאול המלך 

קומה 7, תל אביב, טל' 03-6095919, פקס' 03-6095918.

והמבקש: וילי דרוקמן, בפש"ר, בעל המניות של החברה, ע"י 
הנאמן על נכסי החייב, עו"ד עופר שפירא, רח' קרליבך 31, בית 
לשכת המסחר, קומה 5, ת"ד 20138, תל אביב 6120101, טל' -03

5252537, פקס' 03-5252536.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.5.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.10.2014, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.22.10.2014

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

     עופר שפירא, עו"ד
נאמן על נכסי החייב    
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המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יובל ניסים, עו"ד, מפרק  

פרויקט בולטון בע"מ
)ח"פ 51-493758-0(

)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 20.11.2014, בשעה 9.00, במשרדי גינסבורג, איזרדל 
דוח  אביב, לשם הגשת  תל   ,3 רוטשילד  דין, שד'  עורכי  ושות', 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

ארז שפירא, עו"ד, מפרק  

בייקר-מן )מאפה( בע"מ
)ח"פ 51-176822-8(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.30 בשעה   ,23.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 54, רמת גן 5252007, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

צביקי ולדר, עו"ד, מפרק  

מגן בית מאפה וקפה בע"מ
)ח"פ 51-154126-0(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.15 בשעה   ,23.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 54, רמת גן 5252007, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

צביקי ולדר, עו"ד, מפרק  

עלי-דגן בע"מ
)ח"פ 51-277160-1(

)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 

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

מסעדת לה וורנדה בני ציון בע"מ
)ח"פ 51-375555-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,15.00 בשעה   ,9.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי  דוח  2, רמת החייל, תל אביב, לשם הגשת  ולנברג  ראול 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אהוד שניידר, עו"ד, מפרק

אריה בנאי בע"מ
)ח"פ 51-363722-3(

)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 9.11.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' המתכת 2, 
חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר רויט, רו"ח, מפרק  

פיימנט קו איל בע"מ
)ח"פ 51-443309-3(

)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 
טעם  חברת  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,20.11.2014 ביום   תתכנס 
גן עדן, רח' שמואל הנציב 24, קומה 1, נתניה, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

גלית אליאס, עו"ד, מפרקת  

ש.מ.כ שיווק מוצרי מאפה בע"מ
)ח"פ 51-211880-3(

)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 15.11.2014, בשעה 9.30, במשרדי החברה, רח' 
גינצבורג 7א, שכונת ביצרון, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
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במשרד   ,9.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס 
יצחק שדה 17, תל אביב,  רח'  ושות',  לזר  רואי חשבון שטראוס 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אורי לזר, רו"ח, מפרק  

סראונד מערכות בע"מ
)ח"פ 51-322635-7(

)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 1.12.2014, בשעה 17.00, במשרדו של עו"ד רן גיסמר, 
יהוד, לשם  קומה שלישית,  רסקו,  טופ  בניין   ,40 רח' העצמאות 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

פטריק סקלי כהן        יניב בן דוד
מ פ ר ק י ם

בית ממס ישראלי )איי.אם.אייצ'( בע"מ
)ח"פ 51-407322-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 2.12.2014, בשעה 8.00, אצל המפרק, רח' הכרמל 2, 
יקנעם, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מתן נפתלי, מפרק

דורון פרץ שרותי יעוץ ונהול בע"מ
)ח"פ 51-444703-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.12.2011 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרק  הכרם,  בית  בקעת  ד"נ  לבון,   ,7 מרח' שחם  פרץ,  דורון 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,23.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 54, רמת גן 5252007, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
צביקי ולדר, עו"ד, מפרק  

ארט 107 בע"מ
)ח"פ 51-375808-6(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,23.11.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
גלעד 9ד, פרדס חנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן רובין, עו"ד, מפרק  

מזגני הגולן בע"מ
)ח"פ 51-284787-2(

)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 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,30.11.2014 ביום  תתכנס 
המלאכה 39, קומה ב, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אושרי בסיל, עו"ד, מפרק  

מחשבה ייעוץ, ניהול השקעות )1992( בע"מ
)ח"פ 51-166318-9(

)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 
10.00, במשרד  זו, בשעה  פרסום הודעה  מיום  ימים   30 תתכנס 
לשם  אביב,  תל   ,17 שדה  יצחק  רח'  ושות',  לזר  שטראוס  רו"ח 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אורי לזר, רו"ח, מפרק  

אינוביישן אחזקות ופרוייקטים )1991( בע"מ
)ח"פ 51-160619-6(

)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 
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פיליפ אסולין ייעוץ
)ח"פ 51-468363-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
 ,258 גוריון  בן  דרך  מרח'  רובין,  איתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 

גבעתיים, Itay@Ialliance.co.il, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.1.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתי רובין, עו"ד, מפרק

מיקיז בע"מ
)ח"פ 51-378768-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
אסתר מייזלס, מרח' התאנה 9, נשר, טל' 04-8253655, למפרקת 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

 ,4.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסתר מייזלס, מפרקת

אי. קיו. אם תעשיות מחזור בע"מ
)ח"פ 51-268807-8(

)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 
התקבלה   ,3.6.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 

 ,1.12.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון פרץ, מפרק

כספומט בע"מ
)ח"פ 51-357838-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.9.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'  אשקלון,   ,76 חדר  א.מ.י.  בית  העבודה,  מרח'  אופיר,   שי 

08-6723350, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.1.2015, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי אופיר, עו"ד, מפרק

פרוגרס 2 קיי בע"מ
)ח"פ 51-303969-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.9.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אלי כהן, מרח' הלל 8, קומה 5, ירושלים, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.1.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי כהן, עו"ד, מפרק
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 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גד לנדאו, מרח' 
בן גוריון 2, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גד לנדאו, עו"ד, מפרק

גני אבות בע"מ
)ח"פ 51-232690-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.7.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צילה גל, מרח' קק"ל 41, קרית 

ביאליק, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 
זו, למפרקת; הכתובת לשליחת התביעות: ת"ד 5592, קרית ביאליק 

.27154

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

צילה גל, מפרקת

פידוסיה בע"מ
)ח"פ 51-463839-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.7.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חיים כ"ץ, מרח' עמק 

רפאים 24, ירושלים, טל' 02-5612111, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ד"ר חיים כ"ץ, עו"ד, מפרק

נוי מערכות מיחשוב בע"מ
)ח"פ 51-363321-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.7.2014, התקבלה החלטה 

הרחבה  מרח'  נוי,  אהרון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
חקלאית 30, ראש פינה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 
קרית   ,5592 ת"ד  התביעות:  לשליחת  כתובת  המפרק,  למען  זו, 

ביאליק 27154.

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

אהרון נוי, מפרק

פואמס בע"מ
)ח"פ 51-407029-1(

)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 29.8.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומית ליבוביץ, מרח' 

קרליבך 12, תל אביב 6473001, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שלומית ליבוביץ, עו"ד, מפרקת

מנטה הראל בע"מ
)ח"פ 51-398806-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.9.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אירנה רבינוביץ, מרח' 

גיבורי ישראל 7, נתניה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אירנה רבינוביץ, עו"ד, מפרקת

מוסך עותמאן ובניו בע"מ
)ח"פ 51-202266-6(

)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 
החלטה  התקבלה   ,5.9.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
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מרח'  שחם,  אליעד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 
פל–ים 2, חיפה 33095, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אליעד שחם, עו"ד, מפרק

מיי איי קרים בע"מ
)ח"פ 51-477035-3(

)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 
10.9.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ששי לוי, משד' 

רוטשילד 3, תל אביב 6688106, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 
העתק  עם   ,153-3-5442241 פקס'  באמצעות  המפרק,  למען  זו, 

בדואר רשום לכתובת הנ"ל.

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

ששי לוי, עו"ד, מפרק

שיר מ.ד. בע"מ
)ח"פ 51-258303-0(

)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 10.9.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  פלדה,  יובל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החושלים 4, כניסה ב, הרצליה פיתוח, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יובל פלדה, עו"ד, מפרק

אלגולני יבוא יצוא בע"מ
)ח"פ 51-371561-5(

)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 12.9.2014, התקבלה החלטה 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ח'אלד עותמאן, מרח' 
דרך הארבעה 20/3, עכו 24103, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 10 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ח'אלד עותמאן, עו"ד, מפרק

פיור - מוצרי בריאות טבעיים בע"מ
)ח"פ 51-139954-5(

)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 
החלטה  התקבלה   ,7.9.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
ממרכז  כץ,  איתמר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 36, תל אביב 6701101, למפרק 

החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתמר כץ, עו"ד, מפרק

בן–שי יזמות עסקית בע"מ
)ח"פ 51-203165-9(

)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 
החלטה  התקבלה   ,8.9.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי בן שי, מרח' ויסוצקי 6, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אורי בן שי, מפרק

אקיו פלסט בע"מ
)ח"פ 51-159440-0(

)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 
החלטה  התקבלה   ,9.9.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
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אביב מרפאת שיניים בע"מ
)ח"פ 51-433844-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
16.30, אצל המפרק, רח'  ביום 10.11.2014, בשעה   הנ"ל תתכנס 
ההסתדרות 84, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר דהרי, עו"ד, מפרק

גן קצת אחרת בע"מ
)ח"פ 51-402291-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
18.30, אצל המפרק, רח'  ביום 10.11.2014, בשעה   הנ"ל תתכנס 
ההסתדרות 84, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר דהרי, עו"ד, מפרק

ברודווי נטוורקס בע"מ
)ח"פ 51-340048-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יגאל  רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,10.11.2014 ביום   תתכנס 
אלון 159, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי סרנגה, מפרק

אלון הגולן בע"מ
)ח"פ 51-255530-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10.11.2014, בשעה 11.30, אצל המפרק, בניין 
בית המעלות, רח' הירדן 100א, טבריה, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

ברוך צבע, עו"ד, מפרק

אלדין,  פח'ר  אחמד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 
מת"ד 889, מג'דל שמס, ת"ד 889, רמת הגולן 12438, טל' 04-8113360, 

050-7207330, פקס' 04-8113361, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אחמד פח'ר אלדין, עו"ד, מפרק

אשרד יזמות ובניה בעץ בע"מ
)ח"פ 51-455353-6(

)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 18.9.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בריג'יט תשובה, מרח' 

גיבורי ישראל 7, נתניה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

בריג'יט תשובה, עו"ד, מפרקת

סקאל-שטרן שעונים בע"מ
)ח"פ 51-388226-6(

)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 18.9.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סולי סקאל, מרח' מאוריציו 

ויטלה 7, תל אביב, למפרק החברה.

סולי סקאל, מפרק

סופר קונטקט בע"מ
)ח"פ 51-371993-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 6.11.2014, בשעה 8.00, אצל המפרק, רח' בית 
צורי 30/4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבידע שטרן, עו"ד, מפרק
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קיילין את שניטמן בניה בע"מ
)ח"פ 51-283457-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,13.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
החומה 5, אזור התעשייה החדש, ראשון לציון, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

חנן שניטמן, מפרק

יוהו אבג בע"מ
)ח"פ 51-476485-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,9.9.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון רוקח, מרח' 

משה שרת 19, בת ים, 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.

שמעון רוקח, מפרק

יוהו אבג בע"מ
)ח"פ 51-476485-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
משה  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,13.11.2014 ביום  תתכנס 
שרת 19, בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון רוקח, מפרק

אי.טי.אי.גי. גרופ אינטגרציה של טכנולוגיות 
חדשניות בע"מ

)ח"פ 51-433427-5(

)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 

אריאל ונצ'רס השקעות )2004( בע"מ
)ח"פ 51-344732-6(

ר. אריאלי ונצ'רס בע"מ
)ח"פ 51-134704-9(

)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 
של החברות הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.9.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון אריאלי, מרח' מרזוק ועזר 

11א, תל–אביב-יפו, למפרק החברות.

את  יגיש  הנ"ל  החברות  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.

רון אריאלי, מפרק

אריאל ונצ'רס השקעות )2004( בע"מ
)ח"פ 51-344732-6(

ר. אריאלי ונצ'רס בע"מ
)ח"פ 51-134704-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברות  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,900 בשעה   ,13.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,  11א,  ועזר  מרזוק 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברות, 

החברות.

רון אריאלי, מפרק

קיילין את שניטמן בניה בע"מ
)ח"פ 51-283457-3(

)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   ,8.9.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנן שניטמן, מרח' החומה 5, 

אזור התעשייה החדש, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חנן שניטמן, מפרק



ילקוט הפרסומים 6890, ח' בתשרי התשע"ה, 2.10.2014  44
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 4.86 שקלים חדשים 

מונוטורק בע"מ
)ח"פ 51-354215-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
14.9.2014, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן יונתן קלי, מרח' 

גד טדסקי 3, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ערן יונתן קלי, מפרק

מונוטורק בע"מ
)ח"פ 51-354215-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 5.12.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' גד 
טדסקי 3, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן יונתן קלי, מפרק

רם נר בע"מ
)ח"פ 51-396811-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
16.00, אצל המפרק, רח'  ביום 15.11.2014, בשעה  הנ"ל תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רחובות,   ,1 מדהלה  יצחק 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יורם בורר, מפרק

מוצרי יער ירוק בע"מ
)ח"פ 51-246794-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 20.11.2014, בשעה 18.00, אצל המפרקת, רח' דרך 
השרון 6, בית יצחק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרה דיין-ינאי, עו"ד, מפרקת

החלטה  התקבלה   ,9.9.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  זלדין,  אדוארד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

השחר 39, הוד השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אדוארד זלדין, מפרק

אי.טי.אי.גי. גרופ אינטגרציה של טכנולוגיות 
חדשניות בע"מ

)ח"פ 51-433427-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 13.11.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' השחר 39, 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  הוד השרון, לשם הגשת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אדוארד זלדין, מפרק

פ.ר בסט מדיה בע"מ
)ח"פ 51-506646-2(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.9.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פלג דוד יפרח, מרח' הצבר 2, 

פרדסיה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פלג דוד יפרח, מפרק

פ.ר בסט מדיה בע"מ
)ח"פ 51-506646-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 5.12.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הצבר 2, 
פרדסיה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

פלג דוד יפרח, מפרק




