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הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6)א()2( לחוק נכסי המדינה, 
את  להרשות  החליטה הממשלה  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951 
נושאי המשרה ובעלי התפקידים במשרד ירושלים ומורשת )להלן 
עסקה  בכל  המשרד  את  לייצג  להלן,  מפורטים  אשר  המשרד(,   -
עסקאות  למעט  לחוק,  ו–5   4 בסעיפים  בהן  שמדובר  מהעסקאות 
במקרקעין, בתחום הפעילות של המשרד, עד לסכום הנקוב ליד כל 
אחד מהם, ולחתום בשם המשרד על המסמכים הנוגעים לעסקאות 

האמורות:

 - יחד עם חשב המשרד או סגנו  המנהל הכללי של המשרד, 
בלא הגבלה בסכום.

כ"ו בטבת התשע"ו )7 בינואר 2016(
)חמ 3-9-ה1(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"א, עמ' 52; התשל"ג, עמ' 150; התשס"ט, עמ' 329.  1

אצילת סמכויות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק   269 סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
)להלן - החוק(, אני אוצל לכל אחד מהיושבי  התשכ"ה-21965 
ראש של הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה, את סמכותי לפי 

סעיף 24)ד( לחוק, לגבי המחוז שבו הוא מכהן.

י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(
)חמ 3-715-ה2(

משה כחלון  
שר האוצר  

י"פ התשע"ה, עמ' 7720.  1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  2

אצילת סמכויות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק   269 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
יצחקי,  לאביגדור  אוצל  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
לתכנית  הנוגע  בכל  לחוק,  ו–)ב(  109)א(  סעיף  לפי  סמכותי  את 

בסמכות ועדה מחוזית.

אין באצילה זו כדי לבטל אצילות קודמות.

י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(
)חמ 3-715-ה2(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

הודעה על מינוי לוועדת ערר
לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959

בהתאם לסעיף 77 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-11959 
)להלן - החוק(, אנו מודיעים כי בתוקף סמכותנו לפי סעיף 25)ב( 

לחוק, מינינו ביום כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 2015(, ועדת 
ערר על החלטות מינהלת מרכז השקעות או על החלטת מנהל 
המפורט  בהרכב  לחוק,  25)א(  בסעיף  כמפורט  ההשקעות,  מרכז 

להלן2:

צביקה כהן - יושב ראש

נעמי היימין-רייש - נציגת משרד הכלכלה

לירון גולדנברג - נציג ציבור

חגית בולמש - נציגת ציבור.

מען הוועדה: רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 2015(
)חמ 3-506-ה5(

                                     משה כחלון    אריה מכלוף דרעי
                                  שר האוצר         שר הכלכלה

י"פ התשע"ג, עמ' 798.  2

הודעה על אצילת סמכויות
לפי חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963

שירות  לחוק  71)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  מודיע  אני 
המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963 )להלן - החוק(, ולאחר קבלת 
המלצת ועדת השירות, כי אני אוצל מסמכויותיי לפי סעיף 31 
לחוק, לנאיף הנו, סגן מנהל כללי בכיר למינהל ולמשאבי אנוש 

ברשות האוכלוסין וההגירה.

כ"ו בכסלו התשע"ו )8 בדצמבר 2015(
)חמ 3-67-ה1(

סילבן שלום  
שר הפנים  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 50.  1

מינוי ועדה מייעצת כללית
לפי חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, התשי"ד-1954

אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק לפיקוח על 
יצוא הצמח ומוצריו, התשי"ד-11954 )להלן - החוק(, אני ממנה 

ועדה מייעצת כללית בהרכב זה:

מציבור עובדי המדינה:

משה וייס

צפורה סבג פרידקין

אמיר גינוסר

אלכסנדר סנדלר

מציבור יצרני הצמחים ומשווקיהם:

דוד עברי

מנחם ברקן

רן מימון

פנחס מהר"ם.

משה וייס יכהן כיושב ראש הוועדה.

ס"ח התשי"ד, עמ' 137.  1 ס"ח התשי"ט, עמ' 234.  1
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כל מינוי קודם של ועדה מייעצת כללית לפי סעיף 4 לחוק 
- בטל.

ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 2015(
)חמ 3-499(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

מינוי ועדה מייעצת להתקנת תקנות למתן תעודות בדבר 
בריאותם של צמחים ומוצרי צמחים המיועדים ליצוא

לפי חוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956

הצומח,  הגנת  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מייעצת  ועדה  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשט"ז-11956 
צמחים  ומוצרי  צמחים  של  בריאותם  בדבר  תקנות  להתקנת 

המיועדים ליצוא לפי החוק, בהרכב שלהלן:

נציגי עובדי המדינה:

עבד גרא

משה וייס

שלומית ציוני

אסיה פורמן

צפורה סבג פרידקין

אמיר גינוסר

נציגי ציבור:

רן מימון

פנחס מהר"ם

גרשון שליסל

חי בנימיני

רענן ברנס.

עבד גרא יכהן כיושב ראש הוועדה.

ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1021(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשט"ז, עמ' 79.  1

מינוי פוקד
לפי חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא ההגנה לישראל, 

התשמ"ז-1987

בתוקף סמכותי1 לפי סעיפים 27)2(, 29)ד( ו–36 לחוק רישום 
 - )להלן  התשמ"ז-21987  לישראל,  ההגנה  לצבא  וגיוסו  ציוד 
החוק(, אני ממנה את דני שנער ואת מיכל קלה, לפוקדים לפי 

החוק, לעניין ציוד הנדסי עודף.

בתפקידם  משמשים  המתמנים  עוד  כל  המינוי  של  תוקפו 
במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

ג' בשבט התשע"ו )13 בינואר 2016(
)חמ 3-2062-ה1(

ישראל כ"ץ  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

י"פ התשע"ו, עמ' 754.  1

ס"ח התשמ"ז, עמ' 56.  2

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
מקום  וממלאת  הארנונה  מנהלת  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
גזבר עיריית קריית מוצקין )להלן - העירייה(, נילי רואש, לתפקיד 
ממונה על הגבייה, ואת המנהל הכללי של העירייה, יריב גסר, 
המוטלת  כללית  ארנונה  גביית  לצורך  גבייה,  פקיד  לתפקיד 
להשגת  חקיקה  )תיקוני  המדינה  במשק  ההסדרים  חוק  מכוח 
המגיעים  חובה  תשלומי  וגביית  התשנ"ג-31992,  תקציב(,  יעדי 
לעירייה על פי דין, לצורך גבייתם לפי סעיף 70 לחוק העונשין, 
בית  שפסק  קנסות  של  העונשין(,  חוק   - )להלן  התשל"ז-41977 
גבייתם  ולצורך  העירייה,  לטובת  מקומיים  לעניינים  המשפט 
לפי סעיף 70 לחוק העונשין של קנסות בשל עבירות שהן ברירת 
משפט כאמור בסעיף 228)א( לחוק סדר דין פלילי ]נוסח משולב[, 

התשמ"ב-51982, המגיעים לעירייה על פי כל דין.

תוקף מינויה של נילי רואש למשך חצי שנה מיום פרסומו 
ברשומות או עד לסיום כהונתה כממלאת מקום גזבר העירייה, 

לפי המוקדם.

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-18-ה1(

                                              אורנה הוזמן בכור
                                       המנהלת הכללית של משרד הפנים

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

הודעה על עדכון סכום
לפי חוק–יסוד: משק המדינה

בהתאם לסעיף 3ג)ה( לחוק–יסוד: משק המדינה1 )להלן - 
חוק היסוד(, ולסעיף 93)ו( לתקנון הכנסת2, אני מודיע כי עקב 
שינוי במדד המחירים לצרכן השתנה הסכום הנקוב בהגדרות 
3ג)ד(  בסעיף  תקציבית"  ו"הסתייגות  תקציבית"  חוק  "הצעת 
 )2016 בינואר   1( התשע"ו  בטבת  כ'  מיום  והוא  לחוק–היסוד, 

6,045,592 שקלים חדשים.

כ"ג בטבת התשע"ו )3 בינואר 2016(
)חמ 3-4494(  

חיים אבידור  
   חשב הכנסת

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

עמ' 2978.
י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התשע"ב, עמ' 5730.  2

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת 
לאשראי לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993
חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 

 
1  ס"ח התשנ"ג, עמ' 174.
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יהודה עזימי, ציון אברג'יל, מימון עזרן, רועי גדי, עובדי המועצה 
המועצה  בתחום  למפקחים  עדה,  בנימינה-גבעת  המקומית 
העבירות  בתקנות  המנויות  המינהליות  העבירות  לעניין 
מינהליות )קנס כלבת ופיקוח על כלבים(, התשס"ז-22007, לאחר 

שעברו הכשרה כאמור בסעיף 5)ב( לחוק האמור.

כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1923(

פנחס )פינקי( זוארץ  
ראש המועצה המקומית  
   בנימינה - גבעת עדה

2  ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.

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

התשל"ו-1976
הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בטבת  י"ט  מיום  בישיבתה  ברק,  בני  עיריית  מועצת  מינתה 
התשע"ו )31 בדצמבר 2015(, את אהרון פאלוך לחבר ועדת ערר 

לעניין החוק האמור, במקומו של בנימין קרניאל, שנפטר.
י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(

)חמ 3-265-ה1(
חנוך זייברט  

   ראש עיריית בני ברק
1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה המועצה המקומית שלומי, בישיבתה מיום כ"ה בכסלו 
האמור,  החוק  לעניין  ערר  ועדת   )2015 בדצמבר   7( התשע"ו 

בהרכבים המפורטים להלן:

עורכת דין יעל אסיף - יושבת ראש  )1(

אברהם ואזנה - חבר  

משה נהוראי - חבר  

עורכת דין דיקלה לנקרי דדון - יושבת ראש  )2(

ניסים רואש - חבר  

ניסים וקנין - חבר  

י"ב בטבת התשע"ו )24 בדצמבר 2015(
)חמ 3-265-ה1(

גבריאל-גבי נעמן  
ראש המועצה המקומית שלומי  

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 

נובמבר  בחודש  לציבור  הניתן  צמוד  לא  לאשראי  הממוצעת 
2015 היה 3.40 אחוזים.

י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2468-ה1(

ערד מאי  
מנהל היחידה למידע ולדיווח  

הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה

בתוקף סמכותי בהגדרת "רשות הרישוי" שבסעיף 1 לפקודת 
התעבורה1 )להלן - הפקודה(, אני מודיע, כי אצלתי את סמכויותיי 

כרשות רישוי -

לאפרים רוזן, לעניין הפקודה ותקנות התעבורה, התשכ"א-21961   )1(
)להלן - התקנות(;

לעניין   ,)2016 בפברואר   1( התשע"ו  בשבט  כ"ב  מיום   )2(
ונפת  ירושלים  מחוז  לגבי  נזרי,  ליוסי  והתקנות,  הפקודה 

אשקלון.

אצילת סמכויות לציון מזרחי3 - בטלה, ולאהרון אהרון4 - 
בטלה מיום כ"ב בשבט התשע"ו )1 בפברואר 2016(.

ב' בשבט התשע"ו )12 בינואר 2015(
)חמ 3-214(

אבנר פלור  
רשות הרישוי  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  2

י"פ התשע"ג, עמ' 5377.  3

י"פ התשע"ב, עמ' 2055.  4

הודעה על קביעת תחום הסמכה
לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997

אני מודיע כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 5)1( לחוק הרשות 
שר  ובאישור  התשנ"ז-11997,  מעבדות,  להסמכת  הלאומית 
מעבדות  להסמכת  הלאומית  הרשות  מועצת  קבעה  הכלכלה, 

תחום הסמכה: הערכת חומרי ייחוס.

י"ב בכסלו התשע"ו )24 בנובמבר 2015(
)חמ 3-2866-ה2(

דורון אורבך  
יושב ראש מועצת הרשות   

הלאומית להסמכת מעבדות  
ס"ח התשנ"ז, עמ' 156.  1

הודעה על מינוי מפקחים ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

סעיף  מכוח  שניתן  צו  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
5)ב( לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-11985, אני ממנה את 

 
1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74; י"פ התשס"ח, עמ' 1018.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 2.3.2016.

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

ליטל גל, עו"ד  
באת כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 2397-01-16

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

ח"פ בע"מ,  אביב  תל  בר  גריל   199 חברת  פירוק   ובעניין 
,51-516472-1

והמבקשת: בור סוד ייעוץ והשקעות בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד 
שמחה זהר ו/או עידן זהר, מרח' הדר 2, הרצליה 46290, טל' -09

9561122, פקס' 09-9561066.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.1.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.3.2016, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 14.3.2016.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עידן זהר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 14545-01-16

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

 ובעניין פירוק חברת נון סטופ מ.ג יבוא ושיווק בע"מ, ח"פ
,51-301084-3

 Golden Bridge–מ יה  בויאן  זאנג,  ינג  והמבקשים: 
.Garment Trading co, ע"י ב"כ עו"ד דוד שטיין, מרח' מנחם 

בגין 48, תל אביב 6618004.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.1.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.3.2016, 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 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.30 

ביום 23.3.2016.

למקרקעין המתוארים להלן באזור הסדר ירושלים יתחיל ביום 
כ"ב בשבט התשע"ו )1 בפברואר 2016(.

תיאור המקרקעין   

המקרקעין הנכללים בגוש רישום מס' 31413, ירושלים )עין כרם( 
- )חלק מגוש 30836 - ירושלים, שבהסדר(.

כ"ט בטבת התשע"ו )10 בינואר 2016(
דניאל אוסטר  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר ירושלים                  

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

פר"ק 44452-12-15

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

ח"פ בע"מ,  פרויקטים  אורטוס  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-473517-4

עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  ועובדי  זמצוב  רעיה  והמבקשים: 
ליטל גל, מרח' הגבעה 4, רמת השרון, טל' 077-4242987, פקס' 

.03-5470532

בקשה  הוגשה   21.12.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 16.3.2016, 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 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 2.3.2016.

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

ליטל גל, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 44489-12-15

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת אהלן באמתך, ע"ר 58-055594-4.

והמבקשות: שמרית בן–פורת ועובדות העמותה, ע"י ב"כ 
עו"ד ליטל גל, מרח' הגבעה 4, רמת השרון, טל' 077-4242987, 

פקס' 03-5470532.

בקשה  הוגשה   21.12.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 16.3.2016 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.
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המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דוד שטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 48879-12-15

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

ינאי'ס - שרותי הסעדה בע"מ, ע"ר  ובעניין פירוק חברת 
.51-471723-0

פ'  וג'די  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  חוג'יראת  נדין  והמבקשות: 
 אבו אל היג'א, מת"ד 422, טמרה 30811, טל' 04-9985612, פקס'

.04-9880923

בקשה  הוגשה   23.12.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.3.2016 בשעה 9.30.

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 למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 6.2.2016.

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

וג'די פ' אבו אל היג'א, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 52176-12-15

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת אנתמאא - תמרה, ע"ר 58-040991-0.

והמבקשות: נור פואז דיאב ודורין סלימאן, ע"י ב"כ עו"ד וג'די 
 פ' אבו אל היג'א, מת"ד 422, טמרה 30811, טל' 04-9985612, פקס'

.04-9880923

בקשה  הוגשה   24.12.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.3.2016 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 6.2.2016.

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

וג'די פ' אבו אל היג'א, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 52211-12-15

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ירכא,  תיכוניים  ללימודים  המרכז  עמותת  פירוק  ובעניין 
ע"ר 58-050761-4.

אבו  פ'  וג'די  עו"ד  ב"כ  ע"י  ח'לא,  אבו  מוחמד  והמבקש: 
פקס'  ,04-9985612 טל'   ,30811 טמרה   ,422 מת"ד  היג'א,   אל 

.04-9880923

בקשה  הוגשה   24.12.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.3.2016 בשעה 9.15.

כל נושה או משתתף של העמותה 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   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.6.2.2016

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

וג'די פ' אבו אל היג'א, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 7991-12-15

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

ובעניין פירוק חברת הגן הירוק בעיר באם המושבות בע"מ, 
ח"פ 51-456992-0,

חיות  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  שמחון  בן  ירדן  והמבקשים: 
גרינברג, מרח' יגאל אלון 98, קומה 17, מגדל אלקטרה, תל אביב 

6789141, טל' 03-6090976, פקס' 03-6960486.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.12.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.3.2016, בשעה 9.00.

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 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ–7 ימים לפני 

מועד הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

חיות גרינברג, עו"ד  
באת כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 24777-01-16

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

ח"פ בע"מ,   2001 ע.ר.ן  אמבולנס  א.  חברת  פירוק   ובעניין 
51-315843-6, מרח' משורר השואה 18, ראשון לציון.

עו"ד עמוס ברכה, משד'  ב"כ  ע"י  ויטלם,  מזל  והמבקשת: 
רוטשילד 15, תל אביב 66881.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.1.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.3.2016, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 6.3.2016.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עמוס ברכה, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 21785-07-15

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

ח"פ בע"מ,   )2013( התבור  אבן  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-488631-6

אבידור,  נדב  עו"ד  ב"כ  ע"י  פסקאוה,  חורחה  והמבקש: 
פקס'   ,04-8102404 טל'   ,19205 גלבוע  ד"נ  רם–און,  ממושב 

.15346499243

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.3.2016, בשעה 11.30.

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   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.1.3.2016

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

נדב אבידור, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 55015-07-15

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

ח"פ בע"מ,  חיים  אלקובי  טכנוכול  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-232356-9

ח'טיב  חסן  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  כיואן  נאסר  והמבקשים: 
פקס'  ,04-6412916 טל'   ,169300 כנא  כפר   ,2411 ת"ד   ואח', 

.04-6419577

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.3.2016, בשעה 11.30.

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 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00 

ביום 15.2.2016.

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

חסן ח'טיב, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 8407-01-16

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

ח"פ בע"מ,  השקעות  אם.אל.סי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-446027-8

והמבקשים: דניאל שריקי ואח', ע"י ב"כ עורכי דין, ממשרד 
גיסין ושות', רח' הברזל B38, תל אביב 69710, טל' 03-7467777.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.1.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

31.3.2016, בשעה 9.00.

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 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 24.3.2016.

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

יואל פרייליך, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  
שם האגודה: נגב מיחזור - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )1(

מס' האגודה: 57-006005-3.  

המען: ד"נ הנגב, משמר הנגב.  

תאריך רישום: ח' בטבת התשע"ו )20 בדצמבר 2015(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: קואופרטיב בגבעה - אגודה שיתופית בע"מ.  )2(
מס' האגודה: 57-006006-1.  

המען: רח' החייל 9, דירה 6ג, ירושלים.  

תאריך רישום: ט' בטבת התשע"ו )21 בדצמבר 2015(.  

סוג ראשי: צרכנות.  

סוג משני: צרכנות.  

שם האגודה: חוות רוח נוה אטי"ב - אגודה שיתופית חקלאית   )3(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006007-9.  

המען: ד"נ צפון הגולן, נווה אטי"ב 12493.  

תאריך רישום: ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על רישום אגודה שיתופית

להלן נתונים בעניין האגודה:  
קהילתית  להתיישבות  אגודה   - היוגב  מתיישבי  האגודה:  שם   

בע"מ.

מס' האגודה: 57-006015-2.  

המען: ד"נ חבל מגידו, היוגב 1923200.  

תאריך רישום: כ"ג בטבת התשע"ו )4 בינואר 2016(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

כ"ג בטבת התשע"ו )4 בינואר 2016(

אלה אלון  
סגנית רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם: היפו דיפו - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

השם החדש: טריסן ישראל - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005396-7.

מיום: י"ב בטבת התשע"ו )24 בדצמבר 2015(.

י"ב בטבת התשע"ו )24 בדצמבר 2015(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

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

פרחי עולש בע"מ 
)ח"פ 511718207(

)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   19/01/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דב   ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק   ,077-5509776 טל'  עולש,   ,93 עולש  מרח'  גולומבה, 

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 06/03/2016  
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

דב גולומבה, מפרק 

 כרמית - שירותי סיוע ליזמות עצמית ברמת
בית הכרם 

)ח"פ 513500231(

)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   25/11/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,077-5509776 טל'  ירושלים,   ,63 חיים  יוסף  מרח'  טל,  מוטי 

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 06/03/2016  
בשעה 10:00, במשרדי יוחאי בן נון 8, ירושלים, רח' יוסף חיים  
63 , ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.         

מוטי טל, עו"ד, מפרק 
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ק.א סחר ישראל אוסטריה בע"מ 
)ח"פ 514494327(

)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   15/11/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב  
אופק, מרח' דרך בגין מנחם 7, רמת גן, טל' 077-5509776, 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 06/03/2016  
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

יעקב אופק, מפרק 

ניו הוריזון ארה"ב בע"מ  
)ח"פ 514393529(

)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 יעקב  
אופק, מרח' דרך בגין מנחם 7, רמת גן, טל' 077-5509776, 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 06/03/2016  
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

יעקב אופק, מפרק

 

שני צדדים בע"מ 
)ח"פ 513523951(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 11/01/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
 ולמנות את אינטרטור איתנה, מרח' ויזל 21, תל–אביב-יפו, טל'

077-5509776, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת 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 06/03/2016  
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10:00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.         

אינטרטור איתנה, מפרקת 

אגרט את כהן אחזקות בע"מ 
)ח"פ 513657122(

)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 יונה  
למפרק   ,077-5509776 טל'  ירושלים,   ,12 הלל  מרח'  אגרנט, 

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 06/03/2016  
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

יונה אגרנט, מפרק
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עין נוף בע"מ 
)ח"פ 514739903(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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   02/12/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נדין  
שמטוב, מרח' האלונים 26, נתניה, טל' 077-5509776, למפרקת 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת 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 06/03/2016  
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10:00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.         

נדין שמטוב, מפרקת 

ווינדב גד סופט בע"מ 
)ח"פ 513320705(

)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   19/01/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל' מכמש,  מעלה   ,559 מכמש  מעלה  מרח'  סמאדג'ה,   אהרון  

077-5509776, 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 06/03/2016  
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

אהרון סמאדג'ה, מפרק

 

יו אם אס - יונייטד מדיקל סרויסס בע"מ 
)ח"פ 513754044(

)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   15/11/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב  
אופק, מרח' דרך בגין מנחם 7, רמת גן, טל' 077-5509776, 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 06/03/2016  
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה  דוח  סופי של המפרק, לשם הגשת 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.         

יעקב אופק, מפרק 

שיווק צוקרמן )ברוריה( בע"מ 
)ח"פ 514326370(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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   15/11/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,077-5509776 טל'  ירושלים,   ,76 יפו  מרח'  צוקרמן,  ברוריה 

למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת 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 06/03/2016  
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10:00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.         

ברוריה צוקרמן, מפרקת
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נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

משה נור, מפרק 

רולרויז'ן בע"מ
)ח"פ 513339804(

)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 
גלמן,  אילן  עו"ד  אצל   ,10:00 20/03/2016 בשעה  ביום  תתכנס 
ב"כ החברה, רח' יגאל אלון 96, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

משה נור, מפרק 

פרימסרב בע"מ 
)ח"פ 515054831(

)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 15/01/2016  
יובל   את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
שיין, מרח' תוצרת הארץ 11, תל–אביב-יפו, טל' 054-4501772, 

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.

יובל שיין, מפרק 

אבו ח'דרה חברה קבלנית להנדסה ובנייה בע"מ 
)ח"פ 511240707(

)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 18/01/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
שאדי אבו חדרה, מרח' החיטה 16, נצרת עילית 17525, טל' -072

2339585, 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.

צוקרמן כלי בית ומתנות בע"מ 
)ח"פ 514478627(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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   15/11/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מלכה  
למפרקת   ,077-5509776 טל'  ירושלים,   ,76 יפו  מרח'  ליכטרמן, 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת 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 06/03/2016  
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10:00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.         

מלכה ליכטרמן, מפרקת 

גני הורדוס קיסריה בע"מ 
)ח"פ 513745331(

)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 18/01/2016  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
יובל גנות, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן 525007, טל' 03-6091690, 

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.

יובל גנות, עו"ד, מפרק 

מ.ר. רולרויז'ן 2005 בע"מ 
)ח"פ 513681163(

)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 
גלמן,  אילן  עו"ד  אצל   ,10:00 20/03/2016 בשעה  ביום  תתכנס 
ב"כ החברה, רח' יגאל אלון 96, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
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התקבלה   20/01/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שלי לוי, מרח' הלל יפה 11, חדרה, טל' 04-6222295, למפרקת 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת 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 15/06/2016  
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,12:00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.         

שלי נחום, עו"ד, מפרקת 

פיוגל סוכנויות בע"מ
)ח"פ 51-117979-8(

)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 
11.00, אצל המפרק, רח'  הנ"ל תתכנס ביום 25.2.2016, בשעה 
שד' הנרקיסים 6, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלכסנדר גודלרט, מפרק  

סייג'ן בע"מ
)ח"פ 51-452387-7(

)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 
ושות',  גלאור  ציטבר,  אצל   ,10.00 בשעה   ,1.3.2016 ביום  תתכנס 
גן, לשם  גיבור ספורט, קומה 17, רמת  דין, רח' בגין 7, בית  עורכי 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

חגית רוס, עו"ד, מפרקת  

ג.ז.א שוקי הון בע"מ
)ח"פ 51-432582-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.2.2016, בשעה 10.00, במשרד גיא בכר ושות', עורכי 
דין, רח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, קומה 15, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 

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

שאדי אבו חדרה, עו"ד, מפרק 

ארכיב אקספרס בע"מ 
)ח"פ 513818948(

)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 19/01/2016  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר רויט, 

מרח' האומן 17, חדרה, טל' 04-63365441, 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.

ניר רויט, מפרק 

קרליטוס שהלת בע"מ
)ח"פ 515184497(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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   20/01/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שלי לוי, מרח' הלל יפה 11, חדרה, טל' 04-6222295, למפרקת 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת 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  
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,12:00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.         
שלי לוי, עו"ד, מפרקת 

אריאל הרוש ייעוץ ואחזקות בע"מ 
)ח"פ 514343185(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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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דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

גל גינגולד, מפרקת  

צאטפיש בע"מ
)ח"פ 51-498508-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.3.2016, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' בר אילן 45, 
דירה 1, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שהם לוי, מפרק  

ד.פ. דלתות ופרזול בע"מ
)ח"פ 51-211237-6(

)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 
תתכנס ביום 16.3.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הכרמל 4, 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  הגשת  לשם  רמת השרון, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל פייגין, מפרק  

אייקה תעשיות ושיווק מוצרים לבנין בע"מ
)ח"פ 51-165770-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16.3.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הכרמל 4, 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  הגשת  לשם  רמת השרון, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל פייגין, מפרק  

ליבוניה חברה ליצור וסחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-319901-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16.3.2016, בשעה 9.00, אצל המפרקת, קיבוץ רמת 

בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 
החברה.

אורלי גיא, עו"ד, מפרקת  

חמסה שלטי חוצות בע"מ
)ח"פ 51-308173-7(

)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 10.3.2016, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' חטין 1, 
ת"ד 1440, סח'נין 3081000, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

והיב וחיד ח'טיב, עו"ד, מפרק  

אור גאפ השקעות בע"מ
)ח"פ 51-380962-4(

)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,  במשרד   ,9.00 בשעה   ,12.3.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
גונדר 17, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה אבישי, מפרק  

וי-ג'יי-די הולילנד בע"מ
)ח"פ 51-502019-6(

)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 
רח'  המפרק,  של  במשרדו   ,10.00 בשעה   ,13.3.2016 ביום  תתכנס 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  הרטום 16, 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב רנד, עו"ד, מפרק  

פאונוס בע"מ
)ח"פ 51-464778-3(

)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 14.3.2016, בשעה 10.00, במשרד אפשטיין, רוזנבלום, 
מעוז )ERM(, עורכי דין, רח' ארלוזורוב 111, תל אביב, לשם הגשת 
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פתרונות  אס  פור  ג'י  אצל   ,11.00 בשעה   ,20.3.2016 ביום  תתכנס 
אבטחה )ישראל( בע"מ, רח' השחם 14, פתח תקווה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

מיכל צוקר, עו"ד, מפרקת  

בורוכוב המרכז לרפואת שיניים מתקדמת בע"מ
)ח"פ 51-382944-0(

)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 10.4.2016, בשעה 10.00, אצל משרד בא כוח המפרק,  
מודיעין,   ,15 המרכזית  השדרה  רח'  פרקש,  הנדשר  סיגלית  עו"ד 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אלכסנדר בורוכוב, מפרק  

ואיירו. בע"מ
)ח"פ 51-380921-0(

)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 23.12.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  מירון,  יהודה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
  ,054-4913639 טל'  יהודה,  אבן   ,2303 ת"ד   ,28 הקסמים  מרבד 

דוא"ל: yemiron@gmail.com, 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.

יהודה מירון, עו"ד, מפרק

ואיירו. בע"מ
)ח"פ 51-380921-0(

)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 
מרבד  רח'  המפרק,  במשרד   ,22.00 בשעה   ,9.3.2016 ביום  תתכנס 
https:// האינטרנט  שירות  ובאמצעות  יהודה,  אבן   ,28 הקסמים 
דוח  הגשת  לשם   ,global.gotomeeting.com/ioin/414796061
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה מירון, מפרק  

דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד  לשם הגשת   ,403 השופט 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרים צדקה, מפרקת  

אדבנסד דיסטריביושן טרנספורמרס בע"מ
)ח"פ 51-514928-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17.3.2016, בשעה 10.00, במשרד אפשטיין, רוזנבלום, 
מעוז )ERM(, עורכי דין, רח' ארלוזורוב 111, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

אריה אברמוביץ, מפרק  

קבוצת השמירה )ק.ש.( בע"מ
)ח"פ 51-256985-6(

)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 
פתרונות  אס  פור  ג'י  אצל   ,11.00 בשעה   ,20.3.2016 ביום  תתכנס 
אבטחה )ישראל( בע"מ, רח' השחם 14, פתח תקווה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

מיכל צוקר, עו"ד, מפרקת  

ב.ק נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-381843-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
אבטחה  פתרונות  אס  פור  ג'י  אצל   ,11.00 בשעה   ,20.3.2016 ביום 
)ישראל( בע"מ, רח' השחם 14, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל צוקר, עו"ד, מפרקת  

השמירה השקעות היי–טק בע"מ
)ח"פ 51-267499-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-5757637 טל'  גן,  רמת   ,7 הלל  אבא  מרח'  פורת,  בן  אלברט 

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 6.3.2016, בשעה 
12.00, 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.

אלברט בן פורת, עו"ד, מפרק

י.מ. סביון ייזום והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-469752-3(

)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   ,27.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-5757637 טל'  גן,  רמת   ,7 הלל  אבא  מרח'  פורת,  בן  אלברט 

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 6.3.2016, בשעה 
10.30, 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.

אלברט בן פורת, עו"ד, מפרק

הבית באלרואי 45 בע"מ
)ח"פ 51-488054-1(

)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   ,27.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-5757637 טל'  גן,  רמת   ,7 הלל  אבא  מרח'  פורת,  בן  אלברט 

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 6.3.2016, בשעה 
10.00, במשרד המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 

גרופ אקשן בסטייל בע"מ
)ח"פ 51-387947-8(

)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   ,1.1.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

צחי לוי, מרח' האלה 81, בית עזרא, 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.

 ,28.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, במשרדי אורו יזמות והנדסה בע"מ, רח' הבושם 7, 
אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

צחי לוי, מפרק

ש.א. חברה לאדריכלים בע"מ
)ח"פ 51-371968-2(

)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   ,1.1.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

איציק לוי, מרח' האלה 81, בית עזרא, 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.

 ,28.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, במשרדי אורו יזמות והנדסה בע"מ, רח' הבושם 7, 
אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

צחי לוי, מפרק

אס.די. רם מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-259676-8(

)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   ,23.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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 ,31.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
רחובות,   ,10 פלאוט  רח'  פריד,  רונן  עו"ד  אצל  דבורי,  דוד   את 

טל' 08-9477080, 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.

 ,31.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  פריד,  רונן  עו"ד  אצל   ,12.00 בשעה 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

דוד דבורי, מפרק

כסיף מ. - אדריכלים ובוני ערים בע"מ
)ח"פ 51-412354-6(

)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   ,3.1.2016 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.

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 3.4.2016, בשעה 
13.00, 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.

יריב קסנר, עו"ד, מפרק

דיגיארט מערכות בע"מ
)ח"פ 51-324042-4(

)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   ,4.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
רחובות,   ,10 פלאוט  רח'  פריד,  רונן  עו"ד  אצל  טופלסקי,   נתנאל 

טל' 08-9477080, 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 
12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 

המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלברט בן פורת, עו"ד, מפרק

ניוקומפ 6 בע"מ
)ח"פ 51-265325-4(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 16.9.2015, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליטל דניאל, 

מרח' הנחושת 3, רמת החייל, תל אביב, למפרקת החברה.

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

תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17.3.2016, בשעה 
14.00, במשרד 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.

ליטל דניאל, עו"ד, מפרקת

טליק בע"מ
)ח"פ 51-139410-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 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 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
רחובות,   ,10 פלאוט  רח'  פריד,  רונן  עו"ד  אצל  אולשבסקי,   רויטל 

טל' 08-9477080, 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 28.3.2016, בשעה 
12.00, אצל עו"ד רונן פריד, 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.

רויטל אולשבסקי, מפרקת

דבורי בקרת הפרעות אלמ"ג בע"מ
)ח"פ 51-494808-2(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
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התקבלה   ,6.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
 החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רז לבנת, ממגדלי התאומים 1, רח' ז'בוטינסקי 33, קומה 9, רמת גן, 

טל' 03-6132777, 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 4.5.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,13.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רז לבנת, עו"ד, מפרק

דלקוב ארונות בע"מ
)ח"פ 51-373440-0(

)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 
התקבלה   ,6.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
 החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רז לבנת, ממגדלי התאומים 1, רח' ז'בוטינסקי 33, קומה 9, רמת גן, 

טל' 03-6132777, 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 4.5.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.30
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רז לבנת, עו"ד, מפרק

דלקוב בע"מ
)ח"פ 51-175114-1(

)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   ,6.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
 החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רז לבנת, ממגדלי התאומים 1, רח' ז'בוטינסקי 33, קומה 9, רמת גן, 

טל' 03-6132777, 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 4.5.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00

בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נתנאל טופלסקי, מפרק

שני אספקה טכנית בע"מ
)ח"פ 51-302955-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,30.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
 ,052-8223303 טל'  מוצקין,  קריית   ,43 גושן  משד'  דמרי,  מרדכי 

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 
17.00, אצל עו"ד יורן קפון, 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.

מרדכי דמרי, מפרק

מודל ארט מערכות בע"מ
)ח"פ 51-322081-4(

)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   ,6.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
 החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רז לבנת, ממגדלי התאומים 1, רח' ז'בוטינסקי 33, קומה 9, רמת גן, 

טל' 03-6132777, 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 4.5.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,13.30
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רז לבנת, עו"ד, מפרק

דלקוב הום דיזיין בע"מ
)ח"פ 51-322078-0(

)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 
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התקבלה   ,6.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,09-7668377 טל'  רעננה,   ,478 ת"ד   ,4 היובל  מרח'  לויתן,  עמית 

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.

 ,15.5.2016 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.

עמית לויתן, עו"ד, מפרק

די-וואן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-456875-7(

)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 
התקבלה   ,18.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,09-9501111 טל'  הרצליה,   ,2 הדר  מרח'  נחום,  משה 

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.

 ,30.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,17.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה נחום, עו"ד, מפרק

גלעדי יעוץ והדרכה בע"מ
)ח"פ 51-504245-5(

)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   ,11.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
יוסי 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.4.2016, בשעה 
10.00, במשרדי סרנגה ושות', רואי חשבון, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 

המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רז לבנת, עו"ד, מפרק

מובילי אור השלום בע"מ
)ח"פ 51-362850-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,4.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 ,1243500 הגולן  רמת  מסעדה,   ,555 מת"ד  חאטר,  אוסאמה   את 

טל' 052-5055000, 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 4.5.2016, 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.

אוסאמה חאטר, מפרק

אטליז שוק לוד בע"מ
)ח"פ 51-445346-3(

)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   ,6.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את אבו  חוקי לפרק את החברה מרצון  החלטה במניין 
 ,050-2644273 טל'  לוד,   ,5/11 טויטו  מרדכי  מרח'  ראשד,  שרך 

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 6.5.2016, 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.

אבו שרך ראשד, מפרק

בית אהבה רבה בע"מ
)ח"פ 51-367931-6(

)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 
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התקבלה   ,20.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אברהם חורש, מרח' השקדיה 11, רמת גן, 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 
בשעה 9.00, אצל 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.

אברהם חורש, מפרק

טלסקופ חברה להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-191597-7(

)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 לאה תגר, 
מרח' אברהם בויאר 3, תל אביב, טל' 050-504406, 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 11.00, אצל יובל ג'משיד, רח' פרנקפורד 13, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

לאה תגר, מפרקת

אמקאר סיעוד בע"מ
)ח"פ 51-383828-4(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,28.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
למפרקת   ,052-2939563 טל'  השרון,  רמת   ,35 לבונה  מרח'  שהם,  דליה 

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 28.4.2016, בשעה 
13.00, אצל יובל ג'משיד, רח' פרנקפורד 13, תל אביב, לשם הגשת דוח 

דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי סרנגה, מפרק

פק"מ - פתרונות קניינות מוסדית בע"מ
)ח"פ 51-452028-7(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,4.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
ולמנות  התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
 את אורלי שיף, מרח' האגוז 69, מושב בית נקופה, טל' 03-3144825, נייד 

052-6071770, 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 
סופי של  דוח  17.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורלי שיף, מפרקת

סיוויומדיה' בע"מ
)ח"פ 51-492438-8(

)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   ,9.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
 ,03-6553555 טל'  אביב,  תל   ,24 גאון  סעדיה  מרח'  אביאל,  יורי 

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.

 ,10.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, 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.

יורי אביאל, רו"ח, מפרק

רינגו השקעות בע"מ
)ח"פ 51-447099-6(

)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 
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התקבלה   ,3.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אדי פליאס, מרח' יהודה הלוי 108, תל אביב, טל' 052-5557919, 

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 8.5.2016, בשעה 
14.00, 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.

אדי פליאס, עו"ד, מפרק

אוטו ספיד שווק ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-237298-8(

)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   ,12.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

משה פרנקל, מרח' הארבעה 8, 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.

 ,10.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  15.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה פרנקל, מפרק

איי. בייבי )יבוא ושיווק מוצרי תינוקות( בע"מ
)ח"פ 51-459361-5(

)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   ,11.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
נייד   ,09-7675742 טל'  סבא,  כפר   ,70 ויצמן  מרח'  מאירי,  הרצל 

054-8188954, 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.

 ,17.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 

סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דליה שהם, מפרקת

מיזוג ויותר בע"מ
)ח"פ 51-371387-5(

)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   ,30.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל 
בן עזרא, משד' גושן 43, קריית מוצקין, טל' 050-5380883, 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 
16.00, אצל עו"ד יורן קפון, 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.

יחיאל בן עזרא, מפרק

חסונה חכים דלתא אל עלמיא בע"מ
)ח"פ 51-471748-7(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,6.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
אביעד אלרן, מרח' צה"ל 6, אשקלון, טל' 08-6750441, 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 5.5.2016, בשעה 
18.00, אצל רו"ח שני לוי, 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.

אביעד אלרן, מפרק

שור מתכת בע"מ
)ח"פ 51-374181-9(

)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 
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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.

ח'טיב אנואר, עו"ד, מפרק

א.ו.ז.ר. פרימייר אינטרנשיונל )2013( בע"מ
)ח"פ 51-487169-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  פלג,  צחי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

הנצי"ב 39, 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.

צחי פלג, עו"ד, מפרק

סי. אר. אס. מערכות חדרים נקיים בע"מ
)ח"פ 51-216061-5(

)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 
החלטה  התקבלה   ,4.1.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אירית ברוך, מרח' חבצלת 

השרון 20, הרצליה, 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.

אירית ברוך, מפרקת

ניהול מוניטין בע"מ
)ח"פ 51-423432-7(

)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   ,6.1.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  לינד,  שירי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

השלושה 2, תל–אביב-יפו 6706054, למפרקת החברה.

בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הרצל מאירי, עו"ד, מפרק

טייכמן דיזיין בע"מ
)ח"פ 51-486609-4(

)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   ,8.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

גלעד שקד, מרח' סדנא 6, כפר סבא, 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.

 ,12.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלעד שקד, עו"ד, מפרק

עידן קרול סיגמא 7 - פתרונות יצירתיים בע"מ
)ח"פ 51-491142-9(

)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 16.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידן קרול, מרח' המרווה 5, 

נווה זיו, 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.

עידן קרול, מפרק

גל אלמגור-וייס בע"מ
)ח"פ 51-379193-9(

)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 20.12.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  אנואר,  ח'טיב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 
 ,04-9511205 פקס'   ,04-9511204 טל'  נהריה,   ,3 הגטאות  לוחמי 

למפרק החברה.
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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.

דרור כדורי, עו"ד, מפרק

גשמים מוצרי איכות
)ח"פ 51-511415-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,7.1.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא רוזנר, מרח' 

השקמים 12ב, הוד השרון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 6 חודשים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא רוזנר, עו"ד, מפרק  

אלפיר נכסים והשקעות )1999( בע"מ
)ח"פ 51-276853-2(

)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 12.10.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  ללוש,  יוסי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

דגניה 4, טבריה, 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.

יוסי ללוש, עו"ד, מפרק

כל בו אלומיניום חברה לשווק פרופילים ואביזרים בע"מ
)ח"פ 51-059896-4(

)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 31.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ז'ק לוי, מרח' הרב קוק 95, 

הרצליה, למפרק 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.

שירי לינד, עו"ד, מפרקת

רצף, ריצוף ותשתית בע"מ
)ח"פ 51-182437-7(

)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 
החלטה  התקבלה   ,6.1.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  שחם,  אליעד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פלי"ם 2, 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.

אליעד שחם, עו"ד, מפרק

חנותנו בדי ריפוד וילונות ושטיחים בע"מ
)ח"פ 51-054836-5(

)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   ,6.1.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
ולמנות את עו"ד אבישי מלכא, מרח'  לפרק את החברה מרצון 

הירדן 100א, ת"ד 2005, טבריה, 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.

אבישי מלכא, עו"ד, מפרק

כונלי דיג'יטל בע"מ
)ח"פ 51-353715-9(

)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   ,7.1.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  כדורי,  דרור  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר 2, קומה 10, בני ברק, למפרק החברה.
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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.

דפנה מנגד, עו"ד, מפרקת

פיזור סיכונים בע"מ
)ח"פ 51-285789-7(

)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   ,6.1.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  קנדל,  רונה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
סוקולוב 37/1, תל–אביב-יפו, טל' 050-9620323, 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.

רונה קנדל, עו"ד, מפרקת

עצם לעתיד בע"מ
)ח"פ 51-285782-2(

)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 
החלטה  התקבלה   ,6.1.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  קנדל,  רונה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
סוקולוב 37/1, תל–אביב-יפו, טל' 050-9620323, 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.

רונה קנדל, עו"ד, מפרקת

עוג השקעות וניהול )1987( בע"מ
)ח"פ 51-119344-3(

)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 12.1.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  לוין,  איתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
השלום 26, רעננה 4356126, טל' 09-7412557, 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.

ז'ק לוי, מפרק

סימפלי רד בע"מ
)ח"פ 51-505594-5(

)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 
 ,46 רמז  מרח'  שרף,  אבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
קדימה, אצל נחושתן, ספרן, שרף ושות', עורכי דין, רח' אבא הלל 

סילבר 12, 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.

אבי שרף, מפרק

גלדורין חברה להשקעות בניה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-264894-0(

)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 3.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל יפרח, מחוצות שפיים, 
ת"ד 369, קיבוץ שפיים, טל' 09-9500813, פקס' 09-7720288, 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.

יואל יפרח, מפרק

ד.ר. ישראלימד בע"מ
)ח"פ 51-445697-9(

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

דולפין 10, בת ים, למפרקת החברה.
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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 מתוקי, מפרק

חברה לאספקת אבן בע"מ
)ח"פ 51-015458-6(

)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 19.1.2016, התקבלה החלטה 
יעקב אמסטר, מרח'  ולמנות את עו"ד   לפרק את החברה מרצון 

יפו 216, ירושלים, 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.

יעקב אמסטר, עו"ד, מפרק

גז פור יו בע"מ
)ח"פ 51-477273-0(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,6.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 

רח' ארלוזורוב 190, תל אביב 6492311.

פירעון  כושר  הצהרת  באין  מרצון  פירוק  היום:  סדר  על 
ומינוי מפרק לחברה.

מורן רוזנשיין, עו"ד  
בא כוח החברה

אנדריאס מאיר בע"מ
)ח"פ 51-052320-2(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
איתן,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,21.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מהולל & שדות, עורכי דין ועורכי פטנטים, רח' אבא אבן 10, 

הרצליה.

יוגש  לאסיפה  החברה  של  מרצון  פירוק  היום:  סדר  על 
דוח מלא על מצב עסקיה של החברה. האסיפה תהיה רשאית 

להציע אדם שיהיה מפרק לעסקי החברה וחלוקת נכסיה.

הנ"ל  למען  יגיש  החברה,  נושה  שהוא  הטוען  אדם  כל 
או לפקס' 09-9726000, עד 24 שעות לפני מועד האסיפה, את 

הוכחת החוב.
מתן יאס, עו"ד  
בא כוח 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 לוין, עו"ד, מפרק

נאות תמר השקעות וניהול )1988( בע"מ
)ח"פ 51-127140-5(

)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 12.1.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  לוין,  איתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
השלום 26, רעננה 4356126, טל' 09-7412557, 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 לוין, עו"ד, מפרק

ר.ז.פ.ק. חברה לבניה השקעות וניהול בע"מ
)ח"פ 51-183183-6(

)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 12.1.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  לוין,  איתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
השלום 26, רעננה 4356126, טל' 09-7412557, 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 לוין, עו"ד, מפרק

וימטיקס )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-308059-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן מתוקי, מרח' באר גנים 42, 

אבן יהודה, למפרק החברה.
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פוינט אר. אף. מחקר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-487563-2(

הודעה על ביטול החלטה על פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החלטה  התקבלה   ,9.12.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 

לבטל החלטה קודמת על פירוק החברה ומינוי מפרק.

אליהו דוד קלארק, עו"ד, מפרק

ת.ש.י. דרך הים התפלה
)ש"מ 55-025594-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 1.1.2016 -

לביטוח  חברה  דקלה   - מהשותפות  מוגבל  שותף  פרש  א. 
בע"מ, מס' חברה 52-003050-3, מרח' דרך בן גוריון 1, בני 

ברק 5120149;

פרש שותף מוגבל מהשותפות - מנוף ניהול קרנות פנסיה  ב. 
 ,3 הלל  אבא  דרך  מרח'   ,51-226257-7 חברה  מס'  בע"מ, 

רמת גן 5252202.

פרש שותף מוגבל מהשותפות - הראל עתידית קופות גמל  ג. 
 ,3 הלל  אבא  דרך  מרח'   ,51-286736-7 חברה  מס'  בע"מ, 

רמת גן 5252202.
יהודה רוה          ירון קסטנבאום

          דירקטורים בשותף הכללי

מילגם קול
)ש"מ 55-024026-1(

הודעה על העברת זכות בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, על העברת זכויותיה 
51-378162-5, מרח' המלאכה  ח"פ  טימבוק2 בע"מ,  של חברת 
14, נתניה, שהיא שותף מוגבל בשותפות, לידי מילגם שירותים 
לעיר בע"מ, ח"פ 51-098232-5, מרח' הסיבים 49, פתח תקווה, 

אשר אף היא שותף מוגבל בשותפות.
דניאל גלעדי, עו"ד
בא כוח השותפות המוגבלת

מוסך מאיר - עמק חפר
)ש"מ 55-001864-2(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כי השותף המוגבל  ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975,  השותפויות 
עובדים  משקי  של  חקלאית  שיתופית  אגודה  חפר  עמק 
מלוא  את  העביר   ,57-000458-0 אגודה  מס'  בע"מ,  לתובלה 
 זכויותיו בשותפות לידי ק.ש. אחזקות ונכסים מאיר בע"מ, ח"פ 
ב–98%  מחזיקה  אחזקות  ק.ש.  שכעת  כך   ,51-246037-9

מהזכויות בשותפות.
חופית עמרם, עו"ד
באת כוח השותפות

אקסיסטנט ישראל בע"מ
)ח"פ 51-338189-7(

)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 
הכללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  הנושים  ובאסיפת 
3.1.2016, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
על ידי הנושים ולמנות את עו"ד משה בכר, מרח' לינקולן 20, 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.

 ,3.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
משה בכר, עו"ד, מפרק

כי אכפת לי - ישראל 
)ע"ר 58-039717-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 20.12.2015, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את ג'ון סטון, מרח' הלל הזקן 1, תל אביב, למפרקת 

העמותה.

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

הודעה זו, למען: רח' מנחם בגין 52, קומה 20, תל אביב.

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

ג'ון סטון, מפרקת

מאגד פוטוניקה היפר רגישה 
)ע"ר 58-051410-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,28.12.2015 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר לויצקי, מרח' ברקוביץ 

4, תל אביב, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
אמיר לויצקי, עו"ד, מפרק
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ניתנת בזה הודעה לכל נושי החייב על ידי הנאמן לנכסי 
החייב בדבר חלוקת דיבידנד סופי לכל נושי החייב אשר הגישו 

תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.

ישראל שפלר, עו"ד, נאמן

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון וסופי

בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 1261-00-09

ח"פ )בפירוק(,  בע"מ  מזון  שירותי  דניאל  מגדל  החייב:   שם 
,51-338654-0

שם המפרק ומענו: רו"ח אבי פונס, מרח' שלם 1, רמת גן.

אישר  אביב  בתל  המשפט  בית  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
בהחלטתו מיום 23.12.2015 )בקשה 14( חלוקת דיבידנד:

נושים בדין קדימה - 100%

נושים רגילים כ–4.5%.

אבי פונס, רו"ח, מפרק

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי

בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פר"ק 21700-08-10

שם החייב: חברת טקדן בע"מ, ח"פ 51-205524-5.

שם המנהל המיוחד ומענו: עו"ד רמי קוגן.

ניתנת בזה הודעה, על ידי המנהל המיוחד לנכסי החברה, 
בדבר חלוקת דיבידנד ראשון וסופי לכל נושי החייבים שהגישו 

תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.

סוג הדיבידנד ושיעורו:

המוסד לביטוח לאומי - 100% מנשייתו בדין קדימה;  )1(

כ–38%   - )ניכויים(  הכנסה  מס   5 אביב  תל  שומה  פקיד   )2(
מנשייתו בדין קדימה.

הדיבידנד יחולק בחלוף 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו 
ובכפוף לכל דין.

לאחר חלוקת הדיבידנד לא תהיה לכל נושה של החברה 
ו/או  מהחברה  כלשהם  כסף  סכומי  או  דיבידנד  לקבלת  זכות 

מבעל התפקיד במסגרת תיק הפירוק או בכלל.

רמי קוגן, עו"ד, מנהל מיוחד

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 22777-05-12

שם החייבת: רבקה דוד.

טל'  חיפה,   ,3680 ת"ד  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
.04-8624989

החייבת  נושי  שהם  הטוענים  לכל  הודעה  בזה  ניתנת 
הנ"ל, שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, 
שאם לא יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה זו, תקבע 
הנאמנת ותחלק את הדיבידנד הסופי לנושי החייבת בהתאם 

להחלטת בית המשפט ועל פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

רקע מרכזים מסחריים
)ש"מ 55-026123-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,3.1.2016 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
מעורבת  באוכלוסיה  מסחריים  מרכזים  ייזום  המוגבל  השותף 
שותפות מוגבלת, מס' 55-026237-2, מרח' משכית 8, הרצליה, 
ח"פ  הר,  רקע  והשותף  מוגבל  כשותף  לשותפות   הצטרף 
הר  רקע  בשותפות,  המוגבל  השותף  יישאר   ,51-450504-9
ניהול ותפעול בע"מ, ח"פ 51-525464-7, יישאר השותף הכללי 

היחידה בשותפות.
                                        ירון רוקמן          לירן קוטס

ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ

נוי חוצה ישראל
)ש"מ 55-024196-2(

הודעה על שינויים בהרכב השותפים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
בתאריך  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
18.11.2015, העביר השותף המוגבל מנורה מבטחים והסתדרות 
המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ, ח"פ 52-002771-5, סכום 
השקעה של 26,154,000 שקלים חדשים בשותפות לידי קרן נוי 

1 להשקעה בתשתיות ואנרגיה, ש"מ 55-024635-9.

פנחס כהן          גיל-עד בושביץ          רן שלח
    מורשי חתימה בשותף הכללי

אופק דן )2015(
)ש"מ 55-026333-9(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
שינויים  ביצוע  על  חדש[, התשל"ה-1975,  ]נוסח  השותפויות 
בשותפות עקב העברת זכויות, אשר אין בהם כדי לשנות את 

הון השותפות כמפורט להלן:

לביטוח  סוכנות  ד.נ.ר.  המוגבל  השותף   ,30.12.2015 ביום 
בשותפות  מוגבל  שותף  להיות  חדל   ,51-065405-6 ח"פ  בע"מ, 
וטובות  חובותיו  זכויותיו,  חלקו,  מלוא  את  שהעביר  לאחר 
ח"פ  בע"מ,  אטקאם  בשותפות,  לשותף החדש  בשותפות  הנאתו 
הזכויות  בכ–5.68% מסך  51-485309-2, המחזיק לאחר ההעברה 
בשותפות לשותף המוגבל ר. ריבק ייעוץ ושירותי ניהול בע"מ, ח"פ 
הזכויות  בכ–5.68% מסך  51-327555-2, המחזיק לאחר ההעברה 
בשותפות ולשותף המוגבל נ.ע.ר. אחזקות בע"מ, ח"פ -51-261614

5, המחזיק לאחר ההעברה בכ–6.82% מסך הזכויות בשותפות.
דניאל ליפמן, עו"ד
בא כוח השותפות

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי 

בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 2269-00-06

שם החייבת: מלי אלוני.

שם הנאמן ומענו: עו"ד ישראל שפלר, מרח' אבא הלל 7, רמת גן, 
טל' 03-6130920.
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 ,816 ת"ד  בר–רבי,  בוטנסקי  שרית  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
נצרת עילית 17108.

סוג הדיבידנד: נושים רגילים.

ידי  על  אושרו  כפי  החוב  מתביעות   100% הדיבידנד:  אחוז 
הנאמנת.

שרית בוטנסקי בר-רבי, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד סופי 

בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר 49906-02-11

שם החייב: חנית מזוז.

 ,816 ת"ד  בר–רבי,  בוטנסקי  שרית  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
נצרת עילית 17108.

סוג הדיבידנד: נושים רגילים.

אחוז הדיבידנד: 100% מתביעות החוב שאושרו על ידי הנאמנת.

שרית בוטנסקי בר-רבי, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד סופי 

בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר 1259/07

שם החייב: גסאן דכור.

 ,816 ת"ד  בר–רבי,  בוטנסקי  שרית  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
נצרת עילית 17108.

סוג הדיבידנד: נושים רגילים.

אחוז הדיבידנד: 2.85% מתביעות החוב שאושרו על ידי הנאמנת.

שרית בוטנסקי בר-רבי, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד סופי 

בבית המשפט המחוזי בנצרת, בתיק פש"ר 29258-05-12

שם החייב: שריף סאדאת.

 ,816 ת"ד  בר–רבי,  בוטנסקי  שרית  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
נצרת עילית 17108.

סוג הדיבידנד: נושים רגילים.

אחוז הדיבידנד: 42% מתביעות החוב כפי שהוגשו לתיק פשיטת 
הרגל.

שרית בוטנסקי בר-רבי, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד סופי 

בבית המשפט המחוזי בנצרת, בתיק פש"ר 22750-07-12

שם החייב: שריף סיהאם.

 ,816 ת"ד  בר–רבי,  בוטנסקי  שרית  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
נצרת עילית 17108.

סוג הדיבידנד: נושים רגילים.

אחוז הדיבידנד: 42% מתביעות החוב כפי שהוגשו לתיק פשיטת 
הרגל.

שרית בוטנסקי בר-רבי, עו"ד, נאמנת

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פר"ק 12935-10-11

שם החייבת: פאואר פייפר בע"מ )בכינוס נכסים ובפירוק(, ח"פ 
.51-132676-1

שם המנהל המיוחד ומענו: רו"ח יואב כפיר, גבעת ישעיהו 26, 
.9982500

פשיטת  לתקנות   97 לתקנה  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
המנהל  ידי  על  החייבת  נושי  לכל  התשמ"ה-1985,  הרגל, 
המיוחד בדבר חלוקת דיבידנד ראשון וסופי לכל נושי החייבת 

שהגישו תביעות חוב במועד ותביעותיהם אושרו.

סוג הדיבידנד: נושה בשעבוד קבוע, נושים בדין קדימה.

 63% קבוע(,  בשעבוד  מובטח  )נושה   100% הדיבידנד:  אחוז 
)נושים בדין קדימה(.

יואב כפיר, רו"ח, מנהל מיוחד וכונס נכסים

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד סופי 
בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר 14307-07-10

שם החייב: שיח' יצחק יעקוב.

 ,816 ת"ד  בר–רבי,  בוטנסקי  שרית  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
נצרת עילית 17108.

סוג הדיבידנד: נושים רגילים.

אחוז הדיבידנד: 5.10% מתביעות החוב שאושרו על ידי הנאמנת.

שרית בוטנסקי בר-רבי, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד סופי 
בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר 14286-07-10

שם החייב: בריג'יט יעקוב.

 ,816 ת"ד  בר–רבי,  בוטנסקי  שרית  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
נצרת עילית 17108.

סוג הדיבידנד: נושים רגילים.

אחוז הדיבידנד: 5.29% מתביעת החוב שאושרו על ידי הנאמנת.

שרית בוטנסקי בר-רבי, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד סופי 
בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר 41638-07-10

שם החייב: טל אלדר.

 ,816 ת"ד  בר–רבי,  בוטנסקי  שרית  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
נצרת עילית 17108.

סוג הדיבידנד: דין רגיל ודין קדימה.

אחוז הדיבידנד: 100% דין קדימה ו–31% לנושים שתביעת החוב 
שלהם אושרה על ידי הנאמנת.

שרית בוטנסקי בר-רבי, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד סופי 

בבית המשפט המחוזי בנצרת, בתיק פש"ר 668/09

שם החייב: ירון לוגסי.
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הודעות על פתיחת תיק במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

הפטר  במסלול  תיקים  פתיחת  על  מודיע  אני  )להלן-החוק(,   1 התשכ"ז-1967  לפועל,  ההוצאה  לחוק  69י9  לסעיף  בהתאם 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 

מתנהל מסלול 
מס' התיקהפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

מיקום הדיוןתאריך הדיוןלחוק
שעת 
הדיון

השלום 89, באר שלמה יחזקאל
שבע

לשכת הוצל"פ 169992411606/04/201601/06/2016נתניה
נתניה, פינסקר 18

12:00

האמוראים 3, מזוז אילנית
חולון

לשכת הוצל"פ תל 019749374010/04/201601/06/2016תל אביב
אביב, ויצמן 1

13:30

מתתיהו הכהן בן עמי חלי
250, דימונה

לשכת הוצל"פ 019721206010/04/201602/06/2016תל אביב
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

11:30

לשכת הוצל"פ תל 019881240910/04/201608/06/2016תל אביבאשר 4, נתניהכץ יורי
אביב, ויצמן 1

11:00

קריניצקי 13, פרץ שרון
רמת גן

לשכת הוצל"פ תל 019994033012/04/201608/06/2016תל אביב
אביב, ויצמן 1

13:00

ההגנה 1023, במנולקר אליהו
דימונה

לשכת הוצל"פ 149995806710/04/201621/06/2016באר שבע
באר שבע, יצחק 

נפחא 25

10:00

ז'בוטינסקי 298, נסטרנקו נדז'דה
אשקלון

לשכת הוצל"פ 019988433914/04/201602/06/2016תל אביב
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

13:30

הגליל 2, כפר בן נעים אביבה
סבא

לשכת הוצל"פ תל 019659407314/04/201615/06/2016תל אביב
אביב, ויצמן 1

09:00

בלומנטל אלחנן 
חיים

אהרונסון 17, 
פתח תקווה

לשכת הוצל"פ 019979307113/04/201609/06/2016תל אביב
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

09:00

לשכת הוצל"פ 169999708418/04/201608/06/2016נתניהאהרון 8, נתניהסיטרוק לאורנס
נתניה, פינסקר 18

09:30

)חמ 3-5128(                   
           תומר מוסקוביץ

         מנהל מערכת ההוצאה לפועל

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.




