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מינוי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, 
אני  העליון,  המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984, 
ממנה בזה את אהרן פרקש, שופט של בית משפט מחוזי, להיות 
בחשוון  י"ג  מיום  בירושלים,  המחוזי  המשפט  בית  של  נשיא 

התשע"ז )14 בנובמבר 2016(.

י' בטבת התשע"ו )22 בדצמבר 2015(
)חמ 3-60-ה6(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

מינוי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, 
אני ממנה בזה את אהרן פרקש, שופט של בית משפט מחוזי, להיות 
נשיא בפועל של בית המשפט המחוזי בירושלים, מיום כ' בטבת 
התשע"ו )1 בינואר 2016( עד יום י"ב בחשוון התשע"ז )13 בנובמבר 

.)2016

י' בטבת התשע"ו )22 בדצמבר 2015(
)חמ 3-60-ה6(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

מינוי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, 
אני ממנה בזה את אברהם אברהם, שופט של בית משפט מחוזי, 

להיות נשיא של בית המשפט המחוזי בנצרת.

י' בטבת התשע"ו )22 בדצמבר 2015(
)חמ 3-60-ה6(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור 
הלבנת הון ומימון טרור

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המדינה  שירות  נציב  ובהסכמת  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
תפקיד  הטלת  את  מאריכה  אני  לממשלה,  המשפטי  והיועץ 
לעניין  )בפועל(  טרור  ומימון  הון  לאיסור הלבנת  ראש הרשות 
מאגר המידע שעל פי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-22000, 

על שלומית ווגמן3.
 

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

ס"ח התש"ס, עמ' 293.  2

י"פ התשע"ו, עמ' 455.  3

בטבת  ט'  מיום  לשבועיים,  התפקיד  הטלת  הארכת  תוקף 
התשע"ו )21 בדצמבר 2015(, או עד למינוי של קבע, לפי המוקדם.

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1173-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

מינוי חוקר ילדים
לפי החוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים(, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני הראיות )הגנת 
ילדים(, התשט"ו-11955, ולאחר התייעצות עם הוועדה שהוקמה 

לפי הסעיף האמור, אני ממנה את עאמר אזברגה, לחוקר ילדים.

תוקף המינוי לשנה אחת.

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
)חמ 3-401-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשט"ו, עמ' 96; התש"ס, עמ' 30.  1

מינוי יושבת ראש בוועדה לעניין פטור מחובת דיווח
לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977

בתוקף סמכותי לפי סעיף 368ד)ו( לחוק העונשין, התשל"ז-11977 
נציגת פרקליטת מחוז  )להלן - החוק(, אני ממנה את ליאת פלג, 
במחוז  דיווח  מחובת  פטור  לעניין  בוועדה  לחברה  )פלילי(,  מרכז 
המרכז, והיא תהיה יושבת ראש בהתאם לחוק, במקומה של סיגל 

אורבך-סלומון2.

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה 
במשרד המשפטים.

ט' בטבת התשע"ו )21 בדצמבר 2015(
)חמ 3-3720(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשל"ז, עמ' 266; התשע"א, עמ' 80.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 7810.  2

מינוי חברים לוועדה הממליצה לאפוטרופוס הכללי
לפי תקנות העונשין )דרכי הנהלת הקרן הייעודית לטיפול ברכוש 
שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי 

עבדות(, התשס"ט-2009

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ב()7( לתקנות העונשין )דרכי 
הנהלת הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו 
התשס"ט-12009,  עבדות(,  בתנאי  והחזקה  אדם  בבני  סחר  בתיקי 
ובהמלצת הארגונים שעליהם המליצה המתאמת הבין-משרדית 
לנציגי  לייבל,  מיכל  ואת  וגשל  מנחם  את  ממנה  אני  )בפועל(, 

ציבור כמפורט בתקנה האמורה.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
)חמ 3-3817-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ק"ת התשס"ט, עמ' 558.  1
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מינוי יושב ראש לוועדת ערר
לפי פקודת מסילות הברזל ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972

מסילות  לפקודת  14יא)ב()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
יאיר  את  ממנה  אני  התשל"ב-11972,  חדש[,  ]נוסח  הברזל 

חסדיאל, ליושב ראש ועדת הערר בהתאם לסעיף האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים.
ט' בטבת התשע"ו )21 בדצמבר 2015(

)חמ 3-3255-ה10(
איילת שקד  

שרת המשפטים  
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס"ח התשע"ה, עמ' 2.  1

מינוי חבר לוועדה המייעצת לרשמת המתווכים
לפי חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996

במקרקעין,  המתווכים  לחוק   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ו-11996, אני ממנה את גלעד הלר, נציג צרכנים, לחבר 

בוועדה המייעצת, לפי הסעיף האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים, מיום ט"ו בטבת התשע"ו )27 
בדצמבר 2015(.

ט' בטבת התשע"ו )21 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2758-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ו, עמ' 70.  1

הארכת מינוי של מבקרי נוטריונים
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

הנוטריונים,  לחוק  33)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מינוים2 של הרשומים מטה  אני מאריכה את  התשל"ו-11976, 

למבקרי נוטריונים, למעט עניין המחוז המופיע לצד שמם3:

אברהם חורש - במחוז תל אביב;

שלום קרמר - במחוז ירושלים;

עטרה מירב ברגר - במחוז חיפה;

אורן גלעדי - במחוז ירושלים;

סלים קובטי - במחוז הצפון.

תוקף המינוי לשנה.
כ' בכסלו התשע"ו )2 בדצמבר 2015(

)חמ 3-165-ה3(
איילת שקד  

שרת המשפטים  
ס"ח התשל"ו, עמ' 196.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 3408; התשע"ג, עמ' 3456; התשע"ד, עמ' 6399;    2
התשע"ה, עמ' 6484.  

לפי החלוקה למחוזות שבסעיף 12 לחוק לשכת עורכי הדין,  3
התשכ"א-1961.  

הודעה על הכרה בגופים מוכרים להפניית בנות 
שירות לאומי

לפי תקנות הביטוח הלאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות(, 
התשס"ב-2002

אני מודיע שבתוקף סמכותי1 לפי תקנה 3 לתקנות הביטוח 
התשס"ב-22002,  בהתנדבות(,  לאומי  בשירות  )בנות  הלאומי 

והשירותים  הרווחה  ושר  הביטחון  שר  עם  ובהתייעצות 
החברתיים, הכרתי בעמותות שלהלן כגופים מוכרים להפניית 

מתנדבים לשירות לאומי:

רישום  )מס'  בישראל  צעירים  מתנדבים  לקידום  אופק   )1(
;)580600138

)2( חיבור חדש )מס' רישום 580509883(.

תוקף ההכרה לשנתיים.

י"ח בכסלו התשע"ו )30 בנובמבר 2015(
)חמ 3-564-ה2(

                                               אורי אריאל
                                           שר החקלאות ופיתוח הכפר

                                  והממונה על השירות הלאומי-אזרחי

מינוי חברה בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד )טיפול במפגרים(, 
התשכ"ט-11969 ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, אני ממנה 
לעניין  אבחון,  בוועדת  לחברה  רופאה,  בריק,  ריבה  ד"ר  את 

החוק האמור, במחוז חיפה והצפון.

החברה האמורה תכהן גם כממלאת מקום במחוזות ירושלים, 
באר שבע, תל אביב והמרכז.

י' בטבת התשע"ו )22 בדצמבר 2015(
)חמ 3-228-ה4(

חיים כץ  
                                     שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"א, עמ' 78.  1

מינוי חבר בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד )טיפול במפגרים(, 
התשכ"ט-11969, ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, אני ממנה 
את ד"ר בוריס גוחשטיין, רופא, לחבר בוועדת אבחון, לעניין החוק 

האמור במחוז תל אביב והמרכז.

החבר האמור יכהן גם כממלא מקום במחוזות ירושלים, באר 
שבע, חיפה והצפון.

י' בטבת התשע"ו )22 בדצמבר 2015(
)חמ 3-228-ה4(

חיים כץ  
                                     שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"א, עמ' 78.  1

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  ממנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 

הרשומים מטה לעובדים סוציאליים לפי החוק האמור:  

סגל דורית פני, מס' רישום 29257 - לעיריית קריית אונו;   )1(

 
ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.  1

 
החלטת ממשלה מס' 222, מיום כ"ה בתמוז התשע"ה )12 ביולי 2015(.  1

ק"ת התשס"ב, עמ' 853; התש"ע, עמ' 817.  2
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קריית  לעיריית   -  15044 רישום  מס'  עינבל,  ורמפלש   )37(
ביאליק;

פאטן עבד אל חי, מס' רישום 24277 - למועצה המקומית   )38(
ג'לג'וליה;

מודיעין  לעיריית   -  17622 רישום  מס'  לימור,  שרף תחיה   )39(
מכבים רעות;

למועצה   -  21482 רישום  מס'  אסתר,  יעל  זפרני  דיצ'ק   )40(
המקומית אבן יהודה;

שחם שירי, מס' רישום 18818 - למועצה האזורית עמק חפר;  )41(

כספי גלית, מס' רישום 15667 - לעיריית תל אביב;  )42(

אלבז ליאת, מס' רישום 26502 - למועצה האזורית גזר;  )43(

דהאמשה תאירה, מס' רישום 23339 - למועצה המקומית   )44(
כפר כנא;

דיאב נגם, מס' רישום 24668 - לעיריית טמרה;  )45(

אבו  המקומית  למועצה   -  11558 רישום  מס'  רים,  עראף   )46(
סנאן;

עייאשי רים, מס' רישום 26597 - למועצה המקומית תל שבע;  )47(

דהאמשה סולימאן רולא, מס' רישום 7798 - לעיריית נצרת;  )47(

ליב דורית, מס' רישום 17772 - לעיריית אילת;  )49(

בן ארי לימור, מס' רישום 14610 - לעיריית אשדוד;  )50(

לזר יעל שירה, מס' רישום 22819 - למועצה האזורית מטה   )51(
בנימין;

למועצה   -  24395 רישום  מס'  אריג',  מחמיד  ח'לאילה   )52(
המקומית חורה;

אינאס יאסין, מס' רישום 24409 - למועצה המקומית בענה;  )53(

המקומית  למועצה   -  23631 רישום  מס'  ג'ומאנה,  נסאר   )54(
עראבה; 

שטרן מורן, מס' רישום 18421 - למועצה המקומית שוהם;  )55(

אגבר אפלבוים סיון, מס' רישום 15282 - למועצה המקומית   )56(
גדרה;

אדירי פרסיאדה, מס' רישום 28184 - לעיריית בית שמש;  )57(

שטרנגלז-בן עזרא רונית, מס' רישום 9293 - לעיריית חיפה;  )58(

אבו אחמד חט'יב אלחאן, מס' רישום 19512 - לעיריית נצרת;  )59(

קריגספלד אינגה, מס' רישום 8516 - לעיריית חיפה;    )60(

סוזאן ספדי, מס' רישום 24387 - למועצה המקומית מסעדה;  )61(

המקומית  למועצה   -  22360 רישום  מס'  יסמין,  סלייח   )62(
בויענה נוג'דאת;

מלכה יפית, מס' רישום 17607 - לעיריית קריית שמונה;  )63(

אלגבסי פנינה, מס' רישום 19441 - לעיריית קריית גת;  )64(

רוזנבלט מיכל, מס' רישום 11229 - לעיריית פתח תקווה;  )65(

לאפי פרידה, מס' רישום 12027 - לעיריית ירושלים;  )66(

מולר מיכל, מס' רישום 8728 - לעיריית נתניה.  )67(

כ"ו באלול התשע"ה )10 בספטמבר 2015(
)חמ 3-143(

                                                    חיים כץ
                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

המקומית  למועצה   -  21717 רישום  מס'  מיכל,  דואיב   )2(
ערערה בנגב; 

אהרון אילת, מס' רישום 27190 - למועצה המקומית כוכב   )3(
יאיר; 

מעיני-גיא עדי, מס' רישום 20543 - לעיריית כרמיאל;  )4(

רביח אורלי, מס' רישום 13025 - לעיריית טירת כרמל;   )5(

פופיול סמדר, מס' רישום 12772 - לעיריית תל אביב;   )6(

הימן ברי בהירה, מס' רישום 21045 - לעיריית רעננה;  )7(

טרומפר ורדי גליה, מס' רישום 10483 - למועצה האזורית   )8(
חוף הכרמל;

גור שרון, מס' רישום 10879 - למועצה המקומית גני תקווה;  )9(

נחמיאס רויטל, מס' רישום 17931 - לעיריית נתניה;  )10(

חדיגה מרוא, מס' רישום 24473 - לעיריית קלנסווה;  )11(

בצלאל נטע, מס' רישום 14244 - לעיריית גבעת שמואל;  )12(

סבג חן, מס' רישום 27834 - לעיריית אור יהודה;  )13(

סובולב נטליה, מס' רישום 16513 - לעיריית רמת גן;  )14(

דוידסון עדי, מס' רישום 21732 - לעיריית גבעתיים;  )15(

בוסקילה דפנה, מס' רישום 24621 - לעיריית עכו;  )16(

כץ ליאת, מס' רישום 14843 - לעיריית תל אביב;  )17(

בק רחל, מס' רישום 9263 - לעיריית עפולה;  )18(

נצרת  לעיריית   -  10660 רישום  מס'  עירית,  יחיאל  שלו   )19(
עילית;

וינגרוד אהובה, מס' רישום 9612 - לעיריית חיפה;  )20(

זיכרון  המקומית  למועצה   -  11442 רישום  מס'  ענבר,  כץ   )21(
יעקב;

פרץ תמר, מס' רישום 22269 - לעיריית קריית אתא;  )22(

באר  המקומית  למועצה   15857- רישום  מס'  מיה,  בראון   )23(
יעקב;

טאהא לילה, מס' רישום 18198 - לעיריית כפר קאסם;  )24(

גרין חיים רוזי, מס' רישום 23302 - לעיריית בת ים;  )25(

כהן קראוס נירית, מס' רישום 24931 - לעיריית יבנה;  )26(

מרקוס צפורה, מס' רישום 25638 - לעיריית בת ים;  )27(

בן אור ליטל גיטה, מס' רישום 24553 - לעיריית פתח תקווה;   )28(

קליינמן חוה רחל, מס' רישום 16423 - למועצה המקומית   )29(
מעלה אפרים;

בדיר ריהאם, מס' רישום 25701 - למועצה המקומית כפר ברא;  )30(

אפריאט עליזה, מס' רישום 8826 - לעיריית חיפה;  )31(

חדד נתנאל בנימין, מס' רישום 23474 - לעיריית קריית מלאכי;  )32(

האוזר חבצלת ברכה, מס' רישום 26225 - למועצה האזורית   )33(
גוש עציון;

סימנובסקי טטיאנה, מס' רישום 19523 - לעיריית אשקלון;  )34(

בסול אבו יונס רנא, מס' רישום 23492 - למועצה המקומית   )35(
ריינה;

ווסה דמבולו דליה, מס' רישום 22714 - לעיריית קריית ביאליק;  )36(
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מינוי יושב ראש לוועדה לאיתור מועמדים
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לחוק בנק ישראל, התש"ע-12010 
)להלן - חוק בנק ישראל(, ולאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת 
הוועדה  ראש  ליושב  למברגר,  יהושע  את  אני ממנה  מינויים, 
בוועדה  הציבור  מקרב  כחברים  לכהונה  מועמדים  לאיתור 
המוניטרית ובמועצה המינהלית, כמשמעותם בסימן א' לפרק 

ד' וסימן ב' לפרק ד' לחוק בנק ישראל, בהתאמה.

תוקף המינוי לחמש שנים.

ה' בטבת התשע"ו )17 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4092(

יהודה וינשטיין  
היועץ המשפטי לממשלה  

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים 
בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה 

השונים בהם מכלל הבנקים
לפי הוראות הבנקאות )שירות ללקוח( )מועד זיכוי וחיוב בשיקים(, 

התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)ג( להוראות הבנקאות )שירות 
לקוח( )מועד זיכוי וחיוב בשיקים(, התשנ"ב-11992, אני קובעת 
כי ייווסף יום עסקים בנקאי, לעניין חיוב וזיכוי לקוחות ולעניין 

אי-כיבוד שיק, בסניף הבנק כמפורט להלן:

שם
שם הבנקהמקום

יום המנוחה
השבועי

תוספת של יום אחד
להחזרות לגבי

ממסרים שהוצגו
ביום

בנק הפועליםדיר אל אסד
בע"מ

חמישישישי

כ"ז בכסלו התשע"ו )9 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2398-ה1(

חדוה בר  
המפקחת על הבנקים  

ק"ת התשנ"ב, עמ' 1481.  1

הודעה על עדכון סכום לעניין ניהול בלא צו ניהול
לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)ב( לחוק האפוטרופוס הכללי, 
שינוי  עקב  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשל"ח-11978 
המדד כאמור בסעיף 7)ב( לחוק, התעדכן הסכום הנקוב בסעיף 
7)א( לחוק, ומיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( הוא 50,450 

שקלים חדשים.

ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4767(

דוד האן  
האפוטרופוס הכללי  

ס"ח התשל"ח, עמ' 61; י"פ התשע"ד, עמ' 2647.  1

מינוי עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  ממנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 

הרשומות מטה לעובדות סוציאליות לפי החוק האמור:

מיקה מיכאל מלכה, מס' רישום 13210 - בעיריית טבריה;  )1(

נירה באחז'יאן פוגל, מס' רישום 11926 - בעיריית ירושלים;  )2(

אחלאם עבאדי, מס' רישום 20532 - בעיריית עכו;  )3(

שרה ברהה, מס' רישום 16927 - בעיריית עפולה;  )4(

המקומית  במועצה   29492 רישום  מס'  עמאשה,  לינא   )5(
מסעדה ובמועצה המקומית בוקעאתא;

מיכאל טילקין, מס' רישום 22772 - בעיריית כרמיאל;  )6(

רנא חמזה, מס' רישום 27806 - במועצה המקומית כסייפה;  )7(

מירב אסתר אלטשולר, מס' רישום 18876 - בעיריית הוד   )8(
השרון;

יהודית אלוש, מס' רישום 17066 - בעיריית רמלה;  )9(

דנה קינן, מס' רישום 16272 - בעיריית ראשון לציון;  )10(

רחל יברוב, מס' רישום 23904 - בעיריית אלעד;  )11(

הלנה גורודנב, מס' רישום 8759 - בעיריית יבנה;  )12(

שרית מני, מס' רישום 22665 - בעיריית הרצליה;  )13(

אודליה דורון, מס' רישום 28303 - בעיריית תל–אביב-יפו;  )14(

פלורה סוויסה דיין, מס' רישום 5100 - בעיריית ירושלים;  )15(

סוזנה איסקוב, מס' רישום 25532 - בעיריית ראשון לציון;  )16(

ניקול אלייב, מס' רישום 23999 - בעיריית אשדוד;  )17(

אורטל ימר, מס' רישום 24721 - בעיריית אשדוד;  )18(

חגי צבי מלמד, מס' רישום 28617 - בעיריית ירושלים;  )19(

גוש  האזורית  במועצה   -  18952 רישום  מס'  ורמן,  מרים   )20(
עציון;

צפנת אלגאלי, מס' רישום 28848 - בעיריית מגדל העמק;  )21(

קריית  המקומית  במועצה   -  17117 רישום  מס'  רום,  יעל   )22(
טבעון;

שירלי שוחמן פוקס, מס' רישום 22629 - בעיריית חיפה;  )23(

אינגה אסתר בוקס פורטנוי, מס' רישום 20108 - בעיריית   )24(
קריית מוצקין;

יונית שרקזי שחף, מס' רישום 25925 - בעיריית בני ברק;  )25(

אלון כתבי, מס' רישום 14951 - בעיריית תל אביב יפו.  )26(

ו' בחשוון התשע"ו )19 באוקטובר 2015(
)חמ 3-143(

                                                     חיים כץ
                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.  1
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הודעה בדבר שינוי מפרט ומועד כניסתו לתוקף
לפי צו התקשורת )בזק ושידורים( )פטור מאישור סוג לציוד קצה(, 

התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לצו התקשורת )בזק ושידורים( 
)פטור מאישור סוג לציוד קצה(, התשע"ד-12014 )להלן - הצו(, 

אני מודיע כדלקמן:

 "A-Tick" 3, 5 ו-6, במקום  ,)4(2 בתוספת לצו, בסעיפים 
.")Regulatory Compliance Mark( RCM" יבוא

מועד כניסתו לתוקף של שינוי המפרט כאמור לעניין הצו 
הוא ביום כ"ד באדר ב' התשע"ו )3 באפריל 2016(.

י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(
)חמ 3-5185(

חיים גרון  
מנהל אגף בכיר הנדסה ורישוי   

במשרד התקשורת  
ק"ת התשע"ד, עמ' 1765.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בסיוון  י"ד  ביום  בשבתו  בירושלים,  הדין  עורכי  לשכת  של 
התשע"ה )1 ביוני 2015(, בתיק בד"מ 025/2014, החליט להטיל 
25005, עונש של השעיה  רישיון מס'  דין שי שלמה,  על עורך 
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנים עשר חודשים.

תוקף ההשעיה מיום י"ט בכסלו התשע"ו )1 בדצמבר 2015( 
עד יום כ"ט בחשוון התשע"ז )30 בנובמבר 2016(.

י"ט בכסלו התשע"ו )1 בדצמבר 2015(
)חמ 3-94(

אברהם ללום  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בכסלו  כ"ד  ביום  בשבתו  בירושלים,  הדין  עורכי  לשכת  של 
התשע"ו )6 בדצמבר 2015(, בתיק בד"מ 007/2015, החליט להטיל 
על נביל אזחימאן, רישיון מס' 16594, עונש של השעיה מעיסוק 
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שמונה חודשים במצטבר לכל 

השעיה אחרת שהוטלה עליו.

באלול  כ"ז  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
 29( התשע"ז  בסיוון  ד'  יום  עד   ,)2016 בספטמבר   30( התשע"ו 

במאי 2017(.

כ"ז בכסלו התשע"ו )9 בדצמבר 2015(
)חמ 3-94(

אברהם ללום  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום ה' בכסלו התשע"ו 
)17 בנובמבר 2015(, בתיק בד"מ 009/2015, החליט להטיל על עורך 
עונש של השעיה מעיסוק  מס' 55207,  רישיון  גרינפס,  דין אלון 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושים חודשים.

באוגוסט   26( התשע"ה  באלול  י"א  מיום  ההשעיה  תוקף 
2015( עד יום י' באדר התשע"ח )25 בפברואר 2018(.

י"ד בכסלו התשע"ו )26 בנובמבר 2015(
)חמ 3-94(

אברהם ללום  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בכסלו  י"ז  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,099/2013 בד"מ  בתיק   ,)2015 בנובמבר   29( התשע"ו 
להטיל על אלון שטרצר, רישיון מס' 20637, עונש של השעיה 
ושישה  שלושים  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק 

חודשים במצטבר לכל עונש השעיה אחר שנגזר עליו בעבר.

י"ח בכסלו התשע"ו )30 בנובמבר 2015(
)חמ 3-94(

אברהם ללום  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
 9( בחשוון התשע"ו  כ"ז  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
בנובמבר 2015( בתיק בד"מ 127/2011, החליט להטיל על ראובן 
יהודאי, רישיון מס' 27686, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע 
לתוקף  שייכנס  חודשים,  שלושה  של  לתקופה  הדין  עריכת 
יהיה במקביל לעונש ההשעיה בפועל שמרצה  מיידית ואשר 

הנקבל כיום על פי גזר הדין בבד"מ 118/11.

י"ח בכסלו התשע"ו )30 בנובמבר 2015(
)חמ 3-94(

אברהם ללום  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

הודעה בדבר השעיית חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 

 
1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.
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של לשכת עורכי הדין דרום, בשבתו ביום י"ד בכסלו התשע"ו 
על  להטיל  החליט   ,019/2012 בד"מ  בתיק   ,)2015 בנובמבר   26(
איתנה יעקב הרשקוביץ, רישיון מס' 28915, עונש של השעיה 
10 שנים במצטבר  עריכת הדין לתקופה של  מעיסוק במקצוע 

לכל עונש השעיה אחר שהושת עליה.

א' בטבת התשע"ו )13 בדצמבר 2015(
)חמ 3-94(

אברהם ללום  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק להסדרת הפיקוח על 
כלבים, התשס"ג-12002, אני מודיע, כי קבעתי אזורים נוספים 
ושעות שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה, לפיכך, 
כלב  להחזיק  החובה  תחול  לא  שבהם  אזורים  בדבר  ההודעה 

ברצועה2 תתוקן כך שבסופה יבוא:

")67( בחורשה ברחוב אבוקה 5, בתחומי הגינה המגודרת 
המיועדת לכלבים, בין השעות 7.00 עד 22.00 מדי יום."

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.

ח' בטבת התשע"ו )20 בדצמבר 2015(
)חמ 3-3651(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל-אביב-יפו  

ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 585; התשס"ח, עמ' 571, עמ' 1643, עמ' 3194   2 

      ועמ' 4492; התשס"ט, עמ' 1461, עמ' 2617, עמ' 2930, עמ' 4628 ועמ' 
      5526; התש"ע, עמ' 907; התשע"א, עמ' 1827 ועמ' 5811; התשע"ב, 
     עמ' 5577 ועמ' 5711; התשע"ג, עמ' 802 ועמ' 4791, עמ' 4989 ועמ' 
      7532; התשע"ד, עמ' 493, עמ' 3439, עמ' 4181 ועמ' 4182; התשע"ה, 

    עמ' 1753 ועמ' 3046; התשע"ו, עמ' 424.

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

הפיקוח  להסדרת  לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
על כלבים, התשס"ג-12002, אני מודיע על תיקון הודעה בדבר 
כך  ברצועה2,  כלב  להחזיק  החובה  תחול  לא  שבהם  אזורים 
שבסוף פסקה )5( שעניינה גינת כלבים בחורשת שטינמן, רחוב 
שטינמן 11 )שכונת בבלי(, בסוף פסקה )7( שעניינה גינת כלבים 
בחורשת נהרדעא שברחוב סוטין 22, ובסוף פסקה )29( שעניינה 

גינת כלבים ברחוב טבריה 1, יבוא:

"בין השעות 7.00 עד 22.00 מדי יום."

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.

ח' בטבת התשע"ו )20 בדצמבר 2015(
)חמ 3-3651(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל-אביב-יפו  

ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 585; התשס"ח, עמ' 571, עמ' 1643, עמ' 3194,  2 

    עמ' 4492; התשס"ט, עמ' 1461, עמ' 2617, עמ' 2930, עמ' 4628,
;5811 ועמ'   1827 עמ'  התשע"א,   ;907 עמ'  התש"ע,   ;5526 עמ'      
עמ' 4791,   ,802 עמ'  ועמ' 5711; התשע"ג,  עמ' 5577      התשע"ב, 
      עמ' 4989 ועמ' 7532; התשע"ד, עמ' 493, עמ' 3439, עמ' 4181 ועמ' 

    4182; התשע"ה עמ' 1753, 3046; התשע"ו, עמ' 424.

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 36320-12-15

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

ובעניין פירוק חברת צ. סחר קרטון בע"מ, ח"פ 51-172485-8,

והמבקשים: אורית מזרחי, אורטל קוטון וחן קוטון, ע"י ב"כ 
עו"ד יובל פלדה, מרח' החושלים 4, הרצליה פיתוח.

בקשה  הוגשה   16.12.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

7.2.2016 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
ימים  מ–14  יאוחר  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיהם  באופן שתגיע 

לפני מועד הדיון האמור לעיל.

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

יובל פלדה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

חוות אדי בע"מ 
)ח"פ 513120543(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,10:00 בשעה   24/02/2016 ביום  תתכנס 
יסקי 10, באר שבע, טל' 052-6165000, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נתן ברבי, עו"ד, מפרק 

היוצרים אילת בע"מ 
)ח"פ 511350563(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16/03/2016 בשעה 10:00, אצל א' מילר ושות', עורכי 
דין, בית הדקל, שער העיר, פתן 3, 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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אלינור ח.ש. בע"מ 
)ח"פ 511556078(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   12/01/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,04-679110 טל'   ,14200 טבריה   ,100 הירדן  מרח'  מריזן,  תמיר 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/03/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

תמיר מריזן, עו"ד, מפרק 

טראק מוטורס ישראל בע"מ 
)ח"פ  513580688(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו-338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   11/01/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יעקב קובי שוקר, מרח' הנשיא ויצמן 2, חדרה, טל' 04-6332211, 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/05/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

יעקב קובי שוקר, עו"ד, מפרק

 

סייפרנד סקיוריטי בע"מ 
)ח"פ 514818996(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/11/2015 
אשר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
פולני, מרח' בית צורי אליהו 9, תל–אביב-יפו, טל' 03-6114200, 

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.

אשר פולני, מפרק 

ד.ג. צ'ורוס אורגינל )2014( בע"מ 
)ח"פ 515086247(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 07/01/2016  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל  
אביבי, מרח' הבילוים 22, גדרה 70700, טל' 08-8695757, 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.

גבריאל אביבי, מפרק 

ירוחם את שוך סחר בע"מ 
)ח"פ 511182206(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13/12/2015  
ארנה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
וון הוט, מרח' צבי סוחובולסקי 21, רחובות, טל' 054-4922822, 

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.
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תאם א.ט בע"מ
)ח"פ 51-479318-1(

)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 
ביום 14.1.2015, התקבלה החלטה  הנ"ל, שהתכנסה  של החברה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה פרץ, מרח' משה שרת 1, 

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.

משה פרץ, מפרק

א.ש.ב.ס ייזום בע"מ
)ח"פ 51-284942-3(

)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 
ביום 13.5.2015, התקבלה החלטה  של החברה הנ"ל, שהתכנסה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ארז שפלר, אצל ש. תמן 

בע"מ, רח' זלמן שזר 5/45, הוד השרון 45372, 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: רח' גלגל המזלות 4, הוד השרון 4530943.

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

ארז שפלר, רו"ח, מפרק

מ.נ. סופרים השקעות בע"מ
)ח"פ 51-194071-0(

)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 15.12.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  ליבוביץ,  רונן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מנחם בגין 48, תל אביב, טל' 03-5624456, 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.

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

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

ארנה וון הוט, מפרקת 

נייר חדרה - ניירות כתיבה והדפסה בע"מ 
)ח"פ 512850108(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31/12/2015  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי גל, 

מרח' מייזר יוסף 1, חדרה, טל' 04-6349593, 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.

עדי גל, מפרקת 

חן מעדנים בהיכל התרבות )1991( בע"מ 
)ח"פ 511563231(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 07/01/2016  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אריה מרון, מרח' חיים עוזר 31, פתח תקווה, טל' 03-9313221, 

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.

אריה מרון, עו"ד, מפרק 

  חן מעדנים בהיכל התרבות )1991( בע"מ 
)ח"פ 511563231(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20/03/2016 בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' חיים 
עוזר 31, פתח תקווה, טל' 03-9313221, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אריה מרון, עו"ד, מפרק
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בית עובד הלוי בע"מ
)ח"פ 51-035615-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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 27.12.2015, התקבלה החלטה 
יעקב אמסטר, מרח'  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 
יפו 216, ירושלים, ואת יורם בורלא, מרח' הרב קוק 8, ירושלים, 

למפרקי החברה.

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

זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

יעקב אמסטר, עו"ד       יורם בורלא
   מ פ ר ק י ם

פי.טי.איי גרופ בע"מ
)ח"פ 51-495393-4(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.12.2015, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שון מובסוביץ, מרח' 

ז'בוטינסקי 7, 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.

שון מובסוביץ, מפרק

A.C.C. APPLIED CELL CARE LTD.
)ח"פ 51-193511-6(

)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 28.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ורוניקה ראובני, מרח' 

היצירה 3, בית ש.א.פ., רמת גן, 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.

ורוניקה ראובני, עו"ד, מפרקת

תלמים השקעות בע"מ
)ח"פ 51-278777-1(

)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 22.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן כספי, מהגן הטכנולוגי, 
רח' אגודת ספורט הפועל 1, ירושלים, טל' 02-6796606, 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.

איתן כספי, מפרק

אלדורים יעוץ יזמות וניהול 2002 בע"מ
)ח"פ 51-326658-5(

)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 23.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמי אלדור, מרח' שבי ציון 15, 

רמת השרון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמי אלדור, מפרק

פרומינינג טרפויטיקס בע"מ
)ח"פ 51-452598-9(

)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 27.12.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  אלראי,  איריס  ד"ר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
השריון 10, נס ציונה 7406507, טל' 03-6378200, 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.

ד"ר איריס אלראי, מפרקת
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גוש 6921 חלקה 1 בע"מ
)ח"פ 51-024140-9(

)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 31.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רן מרכוס, מרח' דרך 

מנחם בגין 132, תל אביב, טל' 03-7501230, 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.

רן מרכוס, עו"ד, מפרק

זהו זה אסיהו )2010( בע"מ
)ח"פ 51-453817-2(

)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 30.12.2015, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז לבנון, מרח' 

החילזון 6, רמת גן 52522, 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.

ארז לבנון, עו"ד, מפרק

טופ 100 בע"מ
)ח"פ 51-415743-7(

)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 31.12.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  ברמלי,  טוני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

שטנד 24, תל אביב, טל' 054-7107039, 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.

טוני ברמלי, עו"ד, מפרק

קרן ישראל בנאמנות בע"מ
)ח"פ 51-497723-0(

)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 29.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא מגורי כהן, מרח' 

לינקולן 20, תל אביב, 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.

גיא מגורי כהן, עו"ד, מפרק

נרטמה בע"מ
)ח"פ 51-507828-5(

)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 29.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא מגורי כהן, מרח' 

לינקולן 20, תל אביב, 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.

גיא מגורי כהן, עו"ד, מפרק

ת.ש.ת. תשתיות וביצע בע"מ
)ח"פ 51-433715-3(

)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 31.12.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  צפדיה,  איתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

צ'לנוב 29, תל אביב 66048, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 15 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתן צפדיה, עו"ד, מפרק
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אורלית הולילנד בע"מ
)ח"פ 51-232657-0(

)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   ,3.1.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  האן,  שמעון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 
למפרק   ,02-5025520 פקס'   ,02-5025544 טל'  ירושלים,   ,18 הלל 

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.

שמעון האן, עו"ד, מפרק

פלאדפוס חיפה בע"מ
)ח"פ 51-335451-4(

)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 
החלטה  התקבלה   ,4.1.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
עו"ד  אצל  דניס,  גבריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

עופר דוידוב, שד' בן גוריון 6, חיפה, 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.

גבריאל דניס, מפרק

קרלטון גרופ ישראל בע"מ
)ח"פ 51-413779-3(

)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   ,5.1.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצה פוזנר, מרח' אבא 

הלל סילבר 7, רמת גן, טל' 03-5757712, 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.

ניצה פוזנר, עו"ד, מפרקת 

קמת"ג אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-184480-5(

)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 31.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מירב מונבז-יוספיאן, 

מרח' ויצמן 2, תל אביב, טל' 03-7700222, 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.

מירב מונבז-יוספיאן, עו"ד, מפרקת

ר. גורן ניהול איכותי בע"מ
)ח"פ 51-259659-4(

)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 30.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן גורן, מרח' הארבעה 10, 

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.

רן גורן, מפרק

פרשרם בע"מ
)ח"פ 51-373718-9(

)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 31.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תהילה ללום, מקניון 

הגליל העליון, ת"ד 42, חצור הגלילית, 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.

תהילה ללום, עו"ד, מפרקת
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קאשפנדה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-512903-9(

)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   ,6.1.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאוניד יביץ, מרח' האצל 

13, חיפה 3584305, 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.

ליאוניד יביץ, מפרק

מ.פ.א ניהול בע"מ
)ח"פ 51-442525-5(

)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 31.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מירב מונבז-יוספיאן, 

מרח' ויצמן 2, תל אביב, טל' 03-7700222, 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.

מירב מונבז-יוספיאן, עו"ד, מפרקת

סביונד בע"מ
)ח"פ 51-302098-2(

)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 31.12.2015, התקבלה החלטה 
מגבעת  כפיר,  יואב  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ישעיהו 26, ד"נ עמק האלה 99825, 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.

יואב כפיר, רו"ח, מפרק

וילות בבקעה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-413830-4(

)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 
החלטה  התקבלה   ,5.1.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצה פוזנר, מרח' אבא 

הלל סילבר 7, רמת גן, טל' 03-5757712, 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.

ניצה פוזנר, עו"ד, מפרקת 

זה השער פיתוח ובנין בע"מ
)ח"פ 51-246114-6(

)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   ,5.1.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצה פוזנר, מרח' אבא 

הלל סילבר 7, רמת גן, טל' 03-5757712, 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.

ניצה פוזנר, עו"ד, מפרקת 

הד ארצי מוסיקה בע"מ
)ח"פ 51-304720-9(

)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   ,6.1.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
סיטי,  חן, מהסינמה  אלון  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

בניין הרב מכר, ת"ד 9036, רמת השרון 47100, 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.

אלון חן, מפרק
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4.1.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים מרנץ, מרח' 

בורוכוב 16, ראשון לציון, למפרק החברה.
אפרים מרנץ, מפרק

טק טריידר בע"מ
)ח"פ 51-399876-5(

)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 4.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בן ברנר, מרח' האמהות 12, 

נס ציונה, טל' 03-8725818, למפרק החברה.
בן ברנר, מפרק

סנדנספנד בע"מ
)ח"פ 51-506254-5(

)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 4.1.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  יחיעם,  רם  הרדי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

חיסין 15, תל אביב, למפרק החברה.
הרדי רם יחיעם, מפרק

 נאולית עבודות הנדסה אזרחית )2006( ניהול
תאום ופיקוח בע"מ

)ח"פ 51-389714-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קומטקס  חברת  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,15.2.2016 ביום  תתכנס 
יועצים בע"מ, דרך מנחם בגין 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון יערי, מפרק

ארי - גולד בע"מ 
)ח"פ 512081936(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15/03/2016, בשעה 09:00, אצל י' שפירא ושות', רח' 
דרך בגין 122, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהד גוטמן, עו"ד, מפרק 

או ג'י וואי דוקס בע"מ
)ח"פ 51-527713-5(

)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 3.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד רושין, מרח' הזוהר 29, 

תל אביב, למפרק החברה.

גד רושין, מפרק

או ג'י וואי שרותי מטבע בע"מ
)ח"פ 51-505141-5(

)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 3.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד רושין, מרח' הזוהר 29, 

תל אביב, למפרק החברה.

גד רושין, מפרק

הייסטקז בע"מ
)ח"פ 51-514644-7(

)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 11.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן ויגדור, מרח' דרך המלך 25, 

רמת השבים, למפרק החברה.

רן ויגדור, מפרק

סער אחזקות בינלאומיות בספנות בע"מ
)ח"פ 51-379931-2(

)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 
4.1.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מירה גולן, מרח' 

הדקלים 1, כפר סירקין, למפרקת החברה.

מירה גולן, מפרקת

אבנרי חברה להשקעות ולבנין בע"מ
)ח"פ 51-182636-4(

)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 
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התקבלה   10/01/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד  
ארוס, מרח' סוקולוב 53, חולון, טל' 03-6382121, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/05/2016  
7, תל–אביב-יפו,  ריב"ל  רח'  10:00 אצל עו"ד שי אבני,  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד ארוס, מפרק 

א.ד. התחנה )סחר ושיווק 2007( בעמ  
)ח"פ 513940718(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   10/01/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד  
ארוס, מרח' סוקולוב 53, חולון, טל' 03-6382121, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/05/2016  
תל–אביב-  ,7 ריב"ל  רח'  אבני,  שי  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 

יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד ארוס, מפרק 

א.ד.ש.ת. סחר ומזון בע"מ  
)ח"פ 513865337(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   10/01/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד  
ארוס, מרח' סוקולוב 53, חולון, טל' 03-6382121, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

התחנה הישראלית )סחר והשקעות( בע"מ  
)ח"פ 513994459(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   10/01/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד  
ארוס, מרח' סוקולוב 53, חולון, טל' 03-6382121, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/05/2016  
תל–אביב-  ,7 ריב"ל  רח'  אבני,  שי  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד ארוס, מפרק 

א. סל מזון בע"מ
)ח"פ 513397117(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   10/01/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד  
ארוס, מרח' סוקולוב 53, חולון, טל' 03-6382121, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/05/2016  
תל–אביב-  ,7 ריב"ל  רח'  אבני,  שי  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד ארוס, מפרק 

א. ד. מסעדות פאסט פוד בע"מ 
)ח"פ 513123760(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד ארוס, מפרק 

התחנה הישראלית )מרכולים( בע"מ 
)ח"פ 513799692(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   10/01/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד  
ארוס, מרח' סוקולוב 53, חולון, טל' 03-6382121, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/05/2016  
תל–אביב-  ,7 ריב"ל  רח'  אבני,  שי  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 

יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד ארוס, מפרק 

ג'י. פי. אם ג'רוזלם פרופטי 
)ח"פ 514024280(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   15/12/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
דורון פרלשטיין, מרח' קמזון יעקב דוד 10, ירושלים 97242,  טל' 

02-6781771, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/02/2016  
בשעה 10:00  אצל שמידט בן צבי פרלשטיין, רואי חשבון, רח' 
קמזון יעקב דוד 10, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.         

דורון פרלשטיין, רו"ח, מפרק 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/05/2016  
7, תל–אביב-יפו,  ריב"ל  רח'  10:00 אצל עו"ד שי אבני,  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד ארוס, מפרק 

ג'חנון קול מזון מהיר )2000( בע"מ  
)ח"פ 512901083(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   10/01/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד  
ארוס, מרח' סוקולוב 53, חולון, טל' 03-6382121, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/05/2016  
7, תל–אביב-יפו,  ריב"ל  רח'  10:00 אצל עו"ד שי אבני,  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד ארוס, מפרק

התחנה הישראלית )מרכולים וסחר 2006( בע"מ  
)ח"פ 513890038(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   10/01/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד  
ארוס, מרח' סוקולוב 53, חולון, טל' 03-6382121, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/05/2016  
תל–אביב-  ,7 ריב"ל  רח'  אבני,  שי  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 
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 ,28.2.2016 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.

דוד טיבולי, מפרק

עציון שרותי תובלה משולבים )1979( בע"מ
)ח"פ 51-081708-3(

)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   ,13.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רח'  דין,  עורכי  ושות',  פרידמן  ש'  ממשרד  מינצר-קול,  יפעת 

אנדרי סחרוב 9, חיפה, 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.

 ,14.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.30, 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.

יפעת מינצר-קול, עו"ד, מפרקת

קרסו המרכז האינטגרטיבי לטיפול בכאב
)ח"פ 51-326913-4(

)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   ,28.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
יוסי  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
סרנגה, מרח' יגאל אלון 159, תל אביב, טל' 03-6096646, 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.

 ,15.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרד סרנגה ושות', רואי חשבון, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

יוסי סרנגה, מפרק

יצחק אלחנן 22 בע"מ 
)ח"פ 514990589(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12/01/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'  ,6407509 תל–אביב-יפו   ,10 הוברמן  מרח'  בלטנר,   רענן 

03-6527172, 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.

רענן בלטנר, עו"ד, מפרק 

בית קפה טאצה ד'ורו בע"מ 
)ח"פ 512826579(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12/01/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'  ,6407509 תל–אביב-יפו   ,10 הוברמן  מרח'  בלטנר,   רענן 

03-6527172, 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.

רענן בלטנר, עו"ד, מפרק 

אילן בשארים בע"מ
)ח"פ 51-374040-7(

)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, שנועדה והתכנסה ביום 27.10.2015, התקבלה החלטה 
טיבולי,  דוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי   במניין 
ממשק 268, מושב ישע 8543000, טל' 054-4366444, 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.
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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.

 ,10.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.30, 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.

יותם אברמסון, מפרק

אר.טי. נאמנות בע"מ
)ח"פ 51-401648-4(

)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   ,27.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
פיני אמיר, מרח' ז'בוטינסקי 138, רמת גן, טל' 03-6005852, 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.

 ,15.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פיני אמיר, עו"ד, מפרק

ע.א.מ.א.ק. השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-314395-8(

)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   ,27.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,050-6529501 טל'  אביב,  תל   ,19 ויינשל  מרח'  קפלן,  איתי 

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.

 ,26.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, 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 קפלן, מפרק

אסניר הובלות בתפזורת 1993 בע"מ
)ח"פ 51-176001-9(

)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   ,27.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דפנה 
לרר, אצל משרד הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי, רו"ח, רח' 

היוצרים 19, כרמיאל, 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.

 ,20.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, 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.

דפנה לרר, מפרקת

על - הדרך שירותי רכב )1998( בע"מ
)ח"פ 51-269530-5(

)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   ,1.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
פרחית אלדן, ממושב ורד יריחו, טל' 02-5719424, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.4.2016, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פרחית אלדן, עו"ד, מפרקת

סיליקון טרפיק בע"מ
)ח"פ 51-430128-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
כללית של  החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה 
9.11.2015, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,69026 אביב  תל   ,27 שמעוני  מרח'  אברמסון,  יותם 

054-6211463, למפרק החברה.
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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.

 ,29.4.2016 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.

יריב קסנר, עו"ד, מפרק

ב. ולדמן מהנדסים בע"מ
)ח"פ 51-058521-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אפרים ולדמן, מרח' נחמני 47, תל אביב, טל' 03-5603555, 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 1.5.2016, 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.

אפרים ולדמן, עו"ד, מפרק

מבד בניין והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-509802-8(

)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   ,28.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

דניאל טולדנו, מרח' אלי כהן 3, תל אביב, 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 1.5.2016, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, רח' קיבוץ גלויות 73, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל טולדנו, עו"ד, מפרק

א.פ. קדם טורס בע"מ
)ח"פ 51-405869-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יריב אהרון, מרח' הדגן 18, חשמונאים, טל' 050-8780086, 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 1.5.2016, בשעה 
10.00, במשרד 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.

יריב אהרון, עו"ד, מפרק

א.י.א קבוצת בי דיזיין בע"מ
)ח"פ 51-532338-4(

)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   ,28.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יפעת אלתר, מרח' המסגר 42, תל אביב, 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.

 ,28.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.

יפעת אלתר-חמו, עו"ד, מפרקת

א. רוזנטל יזמות בע"מ
)ח"פ 51-464220-6(

)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   ,29.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יריב קסנר, מרח' שאול המלך 8, תל אביב, למפרק החברה.
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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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.5.2016, בשעה 
סופי של  דוח  10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלית קלנטרוף-קליין, עו"ד, מפרקת

אלרז מערכות ממוחשבות בע"מ
)ח"פ 51-347460-1(

)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   ,25.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנן רז, 
מרח' אשל 3, כוכב יאיר, למפרק החברה, וזאת לאחר שהוצהר 
על יכולת החברה לפרוע את חובותיה בתוך שנים עשר חודשים.

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 3.5.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנן רז, מפרק

ג.מ.מ. המומחים לעסקים - ייעוץ והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-391336-8(

)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   ,29.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח, 

עו"ד מסאלחה ג'אודת, מכפר דבוריה, 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.

 ,10.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, כיכר ראשונה בכניסה לכפר דבוריה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

מסאלחה ג'אודת, רו"ח, עו"ד, מפרק

רוסמאקו הפצות בע"מ
)ח"פ 51-457248-6(

)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   ,15.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אגבאריה סודקי, ממוסמוס, מעלה עירון, 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 1.5.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אגבאריה סודקי, מפרק

זוהר טרסט אינוביישין בע"מ
)ח"פ 51-462357-8(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  לסעיפים 321)א(  בזה הודעה בהתאם  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 27.12.2015, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אילנה פז, 

מרח' רוקח 18, רמת גן, טל' 054-7505294, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.5.2016, בשעה 
17.00, אצל בוריס גפט, רח' צ"ג בנות 21, ראשון לציון, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

אילנה פז, עו"ד, מפרקת

נט - מקרקעי ישראל בע"מ
)ח"פ 51-515256-9(

)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   ,30.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלית 

קלנטרוף-קליין, מרח' אבא הלל 14, רמת גן, למפרקת החברה.




