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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, 
התשי"א-11951 )להלן - החוק(, החליטה הממשלה להרשות את 
)להלן  טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית  ברשות  המשרות  נושאי 
עסקה  בכל  הממשלה,  את  לייצג  להלן,  המפורטים  הרשות(   -
מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו–5 לחוק, למעט עסקאות 
במקרקעין, שבתחום הפעילות של הרשות ותפקידו של המורשה, 
עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה על 

המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

המנהל הכללי יחד עם חשב הרשות - בלא הגבלת סכום.   .1
עד למינוי מנהל כללי קבוע או זמני, יחתום המדען הראשי 
של משרד הכלכלה והתעשייה יחד עם חשב הרשות - בלא 

הגבלת סכום;

המשנה למנהל הכללי יחד עם חשב הרשות - עד לסכום   .2
של 500,000 שקלים חדשים;

סגן המנהל הכללי יחד עם חשב הרשות - עד לסכום של   .3
300,000 שקלים חדשים.

י"ב באדר א' התשע"ו )21 בפברואר 2016(
)חמ 3-9-ה1(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

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

 הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות 
הממשלה וניהולן

לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()3(  סעיף  לפי  בזה  מודיעים 
התשס"א-12001, כי בהתאם לסעיף 16)ג( לחוק–יסוד: הממשלה2, 
קבעה הממשלה, כי השר משה יעלון יזמן את ישיבות הממשלה 
וינהלן, בעת העדרו של ראש הממשלה מהארץ, מיום ו' באדר 
א' התשע"ו )15 בפברואר 2016( עד יום ח' באדר א' התשע"ו )17 

בפברואר 2016(.

על פי סעיף 9)ב( לחוק הממשלה, התשס"א-2001, נמסרה 
הודעה לכנסת.

י"ב באדר א' התשע"ו )21 בפברואר 2016(
)חמ 3-3281-ה25(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה בדבר הסמכת הוועדה המקומית יקנעם עילית 
כוועדה מקומית עצמאית

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  31א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הדעת  חוות  קבלת  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 

מינהל התכנון  מנהלת  לממשלה, המלצת  היועץ המשפטי  של 
במשרד הפנים ויושב ראש הוועדה המחוזית מחוז הצפון, ולאחר 
31ג  בסעיף  יחידת הבקרה כמשמעותה  חוות דעת מאת  קבלת 
לחוק, אני מסמיך את הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יקנעם 

עילית, כוועדה מקומית עצמאית.

תוקף ההסמכה מיום י"ב באייר התשע"ה )1 במאי 2015( עד 
יום ז' באייר התש"פ )1 במאי 2020(.

כ"ב באדר א' התשע"ו )2 במרס 2016(
)חמ 3-7-ה3(

משה כחלון  
שר האוצר  

ביטול מבחנים למתן תמיכות של המשרד לביטחון 
הפנים למוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

התקציב,  יסודות  לחוק  3א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לממשלה,  היועץ המשפטי  עם  ובהתייעצות  התשמ"ה-11985, 

מתפרסם בזה לאמור:

ביטול

הפנים  לביטחון  המשרד  של  תמיכות  למתן  המבחנים   .1
למוסדות ציבור המפורטים להלן - בטלים:

במוסדות  הפנים  לביטחון  המשרד  לתמיכת  מבחנים   )1(
למניעת  בסיכון  בנוער  המטפלים  פנימייתיים  חינוך 

אלימות ופשיעה2;

הפנים  לביטחון  המשרד  של  תמיכות  למתן  מבחנים   )2(
למוסדות ציבור - שיפור תנאי מאסר ומעצר, שיקום 
וסיוע לאסירים בזמן ריצוי עונשים בבית הסוהר ולבני 

משפחותיהם3;

הפנים  לביטחון  המשרד  של  תמיכות  למתן  מבחנים   )3(
וסוהרים  שוטרים  לשארי  סיוע   - ציבור  למוסדות 

ותמיכה בהם4;

הפנים  לביטחון  המשרד  של  תמיכות  למתן  מבחנים   )4(
למוסדות ציבור - פעולות חילוץ והצלה5;

הפנים  לביטחון  המשרד  של  תמיכות  למתן  מבחנים   )5(
המשטרה  לחללי  הנצחה  מפעלי   - ציבור  למוסדות 

ושירות בתי הסוהר6.

תחילה

תחילתו של ביטול זה ביום פרסומו.  .2

ו' באדר א' התשע"ו )15 בפברואר 2016(
)חמ 3-1888(

)חמ 803-35-2015-000076(
גלעד ארדן  

השר לביטחון הפנים  
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 888.  2

י"פ התשס"א, עמ' 1840.  3

י"פ התשס"א, עמ' 1840.  4

י"פ התשס"א, עמ' 1840.  5

י"פ התשס"א, עמ' 1840.  6
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.  1
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 הודעה בדבר הוספת שטחים ברישיון הנפט 
401/מגידו - "יזרעאל"

לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

בתוקף הסמכות לפי סעיף 49 לחוק הנפט, התשי"ב-11952, 
ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת, הוסף ביום ט' בניסן 
לרישיון  דונם   67,950 של  שטח   ,)2015 במרס   29( התשע"ה 

401/"מגידו-יזרעאל"2, כך שגבולות הרישיון יהיו כלהלן:

מס'
הערותXYבמפה

1226,614729,594

2231,573724,708

3231,540721,916

4246,249718,970

לאורך הגבול עם ירדן 5252,984716,194
לנקודה 6

6252,494714,175

7251,599712,612

8251,595707,000

לאורך הקו הירוק 9251,566699,431
לנקודה 10

10243,191702,137

11241,304703,510

12242,507706,902

13241,909712,494

14240,559715,445

15236,101715,605

16232,185714,068

לאורך הקו הירוק 17231,441713,501
לנקודה 18

18221,049717,386

19217,681721,404

20219,463726,571

ט' בשבט התשע"ו )19 בינואר 2016(
)חמ 3-652-ה1(

יובל שטייניץ  
שר התשתיות הלאומיות  

האנרגיה והמים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322; התש"ן, עמ' 29.  1
י"פ התשע"ה, עמ' 7779.  2

הודעה בדבר הוספת שטחים בזכויות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

לחוק הנפט, התשי"ב-11952,   49 לפי סעיף  בתוקף סמכותי 
י"ז  ביום  הוספתי  המייעצת,  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר 

)29 בנובמבר 2015(, שטח לרישיון 399/"רועי"2,  בכסלו התשע"ו 
כך שגבולות הרישיון יהיו כלהלן:

מס' 
XYנקודה

1518,103.00360,9640.00

2521,592.00361,2392.00

3536,012.00360,6355.00

4541,986.00361,2103.00

8543,868.00360,9639.00

5546,851.00360,5654.00

6544,317.00359,9657.00

7535,461.00358,2808.00

9527,747.00359,5922.00

סך הכול כ–250,000 דונם.

י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(
)חמ 3-652-ה1(

יובל שטייניץ  
שר התשתיות הלאומיות  

האנרגיה והמים  

י"פ התשע"ג, עמ' 4644.  2

הודעה על הרכב ועדה
לפי חוק האזרחות, התשי"ב-1952

לחוק  11)ח(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
האזרחות, התשי"ב-11952, אני ממנה את אודליה אדרי, לחברת 

ועדה במקומה של אורלי דהן.

כ"א בשבט התשע"ו )31 בינואר 2016(
)חמ 3-649-ה2(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 146; התשס"ח, עמ' 810.  1

הודעה על עדכון סכום אגרה שנתית
לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, 

התשנ"ו-1996

לפי סעיף 10)ג()3( לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח 
אדם, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב ירידת 
מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2015, לעומת מדד 
המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2014, התעדכן סכום 
האגרה השנתית שבסעיף 10)ג()1( לחוק, ובמקום הסכום הנקוב 

בו יבוא "11,976".

ח' באדר א' התשע"ו )17 בפברואר 2016(
)חמ 3-3038-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשנ"ו, עמ' 201; התשס"ה, עמ' 364.  1
 

ס"ח התשי"ב, עמ' 322; התש"ן, עמ' 29.  1
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טעון  בעסק  עוסקים  שבהם  לחצרים  סבירה  עת  בכל  להיכנס 
רישוי שקיים לה יסוד סביר לחשוב שעוסקים בהם בעסק כאמור, 
כדי לבדוק אם מקיימים בו את הוראות החוק והתקנות על פיו, 

לרבות תנאים ברישיון או בהיתר זמני שנקבעו בסעיף 7 לחוק.

משמשת  המוסמכת  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

י"ט באדר א' התשע"ו )28 בפברואר 2016(
)חמ 3-2495-ה2(

גילי צימנד  
הממונה על איכות הסביבה  

מינוי מנהל בחירות
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

המקומיות  הרשויות  לחוק   29 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
)בחירות(, התשכ"ה-11965, שנאצלה לי2, אני ממנה את בילאל 
חאג', למנהל הבחירות בכפר מנדא לקראת הבחירות המיוחדות 

שיתקיימו ביום כ"ה בניסן התשע"ו )3 במאי 2016(.

כ"ט באדר א' התשע"ו )9 במרס 2016(
)חמ 3-1278-ה1(

                                               אורנה הוזמן-בכור
                                      המנהלת הכללית של משרד הפנים

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

י"פ התשס"ה, עמ' 801.  2

הודעה בדבר שינוי סכום יחידת המימון
לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

בהתאם לסעיף 1ג)ב()3( לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-11973,  
עקב  המימון,  יחידת  סכום  שינוי  על  הודעה  בזה  מתפרסמת 
השינוי במדד המחירים לצרכן, ומחודש מרס 2016 יהיה סכום 

יחידת המימון 1,359,800 שקלים חדשים.

י"ג באדר א' התשע"ו )22 בפברואר 2016(
)חמ 3-66-ה2(

אליהו מצא  
יושב ראש הוועדה הציבורית   
לקביעת שיעור יחידת המימון  

ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשנ"ט, עמ' 98; י"פ התשע"ה, עמ' 4459.  1

מינוי מפקחי מעונות
לפי חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965

לחוק  7)א(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיעה,  אני 
הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-21965, אני ממנה את עובדי משרד 
הכלכלה והתעשייה הרשומים מטה למפקחי מעונות בכל הארץ 
לעניין פיקוח לפי החוק האמור על מקום שהייה יומי לילדים עד 
גיל שלוש שנים או שלאחר 1 בספטמבר של אותה שנה מלאו 

להם שלוש שנים:

מייסא זין אל דין    עולא פחר אלדין

קרן ליעד    חיים מסאלחה

 
י"פ התשס"ט, עמ' 438.  1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 48; התשנ"ג, עמ' 129.  2

הודעה בדבר דחיית מועד הבחירות המיוחדות 
לראש מועצת כפר מנדא

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 
וכהונתם(, התשל"ה-1975

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24א)ב()1( לחוק הרשויות המקומיות 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-11975, ולאחר 
כי  בזה  מורה  אני  זאת,  מצדיקות  העניין  נסיבות  כי  שמצאתי 
הבחירות המיוחדות לראש מועצת כפר מנדא יתקיימו ביום כ"ה 

בניסן התשע"ו )3 במאי 2016(.

ה' באדר ב' התשע"ו )15 במרס 2016(
)חמ 3-743-ה7(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשל"ה, עמ' 211.  1

מינוי חברה למועצת הפסיכולוגים
לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977

הפסיכולוגים,  לחוק   47 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
במועצת  לחברה  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשל"ז-11977 
הסתדרות  לנציגת  מי-טל,  שרונה  ד"ר  את  הפסיכולוגים 

הפסיכולוגים, במקומה של חנה גריובר2.

ט' באב  יום  49 לחוק, עד  תוקף המינוי כאמור, לפי סעיף 
התשע"ו )13 באוגוסט 2016(.

מינוי מועצת הפסיכולוגים3 יתוקן לפי זה.

ט' באדר א' התשע"ו )18 בפברואר 2016(
)חמ 3-400(

יעקב ליצמן  
שר הבריאות  

ס"ח התשל"ז, עמ' 857.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 6892.  2

י"פ התשע"ד, עמ' 2.  3

מינוי ממלאת מקום השר להגנת הסביבה בוועדה 
מחוזית לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–48א  7)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את ורד דרור לממלאת מקום 
נציגת השר בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז חיפה ובכל 

ועדות המשנה שלה.

המינוי יעמוד בתוקפו כל עוד העובדת משמשת בתפקידה 
במשרד להגנת הסביבה.

י"ב באדר א' התשע"ו )21 בפברואר 2016(
)חמ 3-7-ה2(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  28)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, אני מסמיכה את מיכל פינקין 

 
ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשנ"ד, עמ' 276.  1
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות

191,131,000שכר עובדי חינוך
110,252,400פעולות חינוך
301,383,400סך הכול חינוך

19,995,000שכר עובדי רווחה
54,636,000פעולות רווחה
74,631,000סך הכול רווחה

5,816,000פירעון מלוות מים וביוב
15,826,100פירעון מלוות אחר

21,642,100סך הכול פירעון - מלוות

1,855,000הוצאות מימון
   -הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
668,964,000

47,000,000הנחות בארנונה
   -הוצאות לכיסוי גירעון נצבר

715,964,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

3,379,000הוצאה מותנה
719,343,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

ז' באדר א' התשע"ו )16 בפברואר 2016(
)חמ 3-360-ה1(

יהודה בן חמו  
ראש עיריית כפר סבא  

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

טרינוביישן בע"מ
)ח"פ 51-459183-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17.4.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' בר כוכבא 
23, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר פבה, עו"ד, מפרק

לה בוקריה - המעדנייה בע"מ
)ח"פ 51-452000-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17.4.2016, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' בר 
כוכבא 23, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא יקותיאל, עו"ד, מפרק

אינגה רייזיס    רונית גבאי

אביבה גיגי    סיגל עמבר

תרצה כהן.

משמשים  המתמנים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידם במשרד הכלכלה והתעשייה.

י"ט באדר א' התשע"ו )28 בפברואר 2016(
)חמ 3-2056(

גלית יעקובוב  
מנהלת האגף למעונות יום   

                                           ומשפחתונים של משרד הכלכלה
והתעשייה )בהטלת תפקיד(  

תמצית תקציב רגיל של עיריית כפר סבא - עירייה  
איתנה לשנת הכספים 2016

לפי פקודת העיריות
)להלן - הפקודה(,   בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 
אני מודיע, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ב( לפקודה, אישרה 
מועצת עיריית כפר סבא את תקציבה הרגיל לשנת הכספים 2016, 

שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
326,500,000ארנונה כללית

   -מפעל המים
47,498,000עצמיות חינוך
1,532,700עצמיות רווחה

80,796,200עצמיות אחר
456,327,300סך הכול עצמיות

164,528,900תקבולים ממשרד החינוך
והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 

החברתיים
45,899,800

2,208,000תקבולים ממשלתיים אחרים
   -מענק כללי לאיזון

   -מענקים אחרים ממשרד הפנים
212,636,700סך הכול תקבולי ממשלה

   -תקבולים אחרים
   -הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
668,964,000

47,000,000הנחות בארנונה
   -הכנסות לכיסוי גירעון נצבר

715,964,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

3,379,000הכנסה מותנה
719,343,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
113,527,000שכר כללי

155,925,500פעולות כלליות
   -מפעל המים

269,452,500סך הכול הוצאות כלליות

 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  1
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פרימוורה סופטוור בע"מ
)ח"פ 51-334333-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21.4.2016, בשעה 9.00, במשרד רואי חשבון 
גסר-רשפי ושות', רח' אחוזה 142, רעננה, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

ארז אביב, מפרק

לנגפורד גולד דיזיין בע"מ
)ח"פ 514772151(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 01/05/2016, בשעה 08:00, אצל המפרקת, רח' 
6, גבעת שמואל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,  הרימון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מיטל לנגפורד, עו"ד, מפרקת 

מיילסטונס מערכות גישה אס פי סי בע"מ
)ח"פ 513963371(

)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 
רח'  החברה,  במשרדי   ,11:00 בשעה   01/05/2016 ביום  תתכנס 
מדינת היהודים 85, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רון טירה, מפרק

בי.בי.פי. שיווק והפצה בע"מ
)ח"פ  514501998(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16/05/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק,  שדה משה 
259, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

ינון שרוני, רו"ח, מפרק 

אלנדרה חברת נאמנות בע"מ
)ח"פ 514693878(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15/05/2016 בשעה 10:00, במשרדי ארונסון רונקין 
נור אייל, עורכי דין, רח' שד' דוד המלך 1, תל–אביב-יפו, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

אלן אברהם ארונסון, עו"ד, מפרק

בלויו בע"מ
)ח"פ 514698182(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15/05/2016, בשעה 10:00, במשרדי ארונסון רונקין 
נור אייל, עורכי דין, רח' שד' דוד המלך 1, תל–אביב-יפו, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

אלן אברהם ארונסון, עו"ד, מפרק

בלמונט סטאר בע"מ
)ח"פ 514698315(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15/05/2016, בשעה 10:00, במשרדי ארונסון רונקין 
נור אייל, עורכי דין, רח' שד' דוד המלך 1, תל–אביב-יפו, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

אלן אברהם ארונסון, עו"ד, מפרק

בלסי סטאר בע"מ
)ח"פ 514698331(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15/05/2016, בשעה 10:00, במשרדי ארונסון רונקין 
נור אייל, עורכי דין, רח' שד' דוד המלך 1, תל–אביב-יפו, לשם 
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הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

אלן אברהם ארונסון, עו"ד, מפרק

איגיטור בע"מ
)ח"פ 513969352(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30/05/2016, בשעה 10:00, במשרדי ארונסון רונקין 
נור אייל, עורכי דין, רח' שד' דוד המלך 1, תל–אביב-יפו, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

אלן אברהם ארונסון, עו"ד, מפרק

רון סטאר בע"מ
)ח"פ 514709096(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30/05/2016, בשעה 10:00, במשרדי ארונסון רונקין 
נור אייל, עורכי דין, רח' שד' דוד המלך 1, תל–אביב-יפו, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

אלן אברהם ארונסון, עו"ד, מפרק

מרמיר אחד בע"מ
 )ח"פ 514491331(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30/05/2016, בשעה 10:00, במשרדי ארונסון רונקין 
נור אייל, עורכי דין, רח' שד' דוד המלך 1, תל–אביב-יפו, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

אלן אברהם ארונסון, עו"ד, מפרק

קורטלי בע"מ
 )ח"פ 515081271(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30/05/2016, בשעה 10:00, במשרדי ארונסון רונקין 

נור אייל, עורכי דין, רח' שד' דוד המלך 1, תל–אביב-יפו, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

אלן אברהם ארונסון, עו"ד, מפרק

הלנה סטאר
 )ח"פ 514709146(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30/05/2016, בשעה 10:00, במשרדי ארונסון רונקין 
נור אייל, עורכי דין, רח' שד' דוד המלך 1, תל–אביב-יפו, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

אלן אברהם ארונסון, עו"ד, מפרק

קין סטאר בע"מ 
 )ח"פ 515081206(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30/05/2016, בשעה 10:00, במשרדי ארונסון רונקין 
נור אייל, עורכי דין, רח' שד' דוד המלך 1, תל–אביב-יפו, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

אלן אברהם ארונסון, עו"ד, מפרק

קנל סטאר בע"מ
 )ח"פ 515030377(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30/05/2016, בשעה 10:00, במשרדי ארונסון רונקין 
נור אייל, עורכי דין, רח' שד' דוד המלך 1, תל–אביב-יפו, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

אלן אברהם ארונסון, עו"ד, מפרק

הוד סטאר בע"מ 
 )ח"פ  514957216 (

)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 
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תתכנס ביום 30/05/2016 בשעה 10:00, במשרדי ארונסון רונקין 
נור אייל, עורכי דין, רח' שד' דוד המלך 1, תל–אביב-יפו, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

אלן אברהם ארונסון, עו"ד, מפרק

הוריזון פידושיארי סרוויסס )1992( בע"מ
)ח"פ 511702581(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30/05/2016, בשעה 10:00, במשרדי ארונסון רונקין 
נור אייל, עורכי דין, רח' שד' דוד המלך 1, תל–אביב-יפו, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

אלן אברהם ארונסון, עו"ד, מפרק

ליאון פאלאס בע"מ
)ח"פ 515035475(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30/05/2016, בשעה 10:00, במשרדי ארונסון רונקין 
נור אייל, עורכי דין, רח' שד' דוד המלך 1, תל–אביב-יפו, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.
אלן אברהם ארונסון, עו"ד, מפרק

גאפיס סטאר בע"מ
)ח"פ 514661693(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30/05/2016, בשעה 10:00, במשרדי ארונסון רונקין 
נור אייל, עורכי דין, רח' שד' דוד המלך 1, תל–אביב-יפו, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.
אלן אברהם ארונסון, עו"ד, מפרק

ארנון ואירית החזקות )1998( בע"מ
)ח"פ 512707936(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 

תתכנס ביום 15/05/2016, בשעה 10:00, אצל קבוצת הרשברג, 
רח' גלגל הפלדה 18, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ארנון ברוך, מפרק

זרמון - גולדמן פרסום ושיווק 2002 בע"מ
)ח"פ 513228692(

)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 15/03/2016 
אילון   את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
זרמון , מרח' אבא אחימאיר 11, תל–אביב-יפו, טל' 08-8665544, 

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.

אילון זרמון, מפרק 

מ.נ. סופרים השקעות בע"מ
)ח"פ 511940710(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 08/05/2016, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
דרך בגין 48, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

אקוווייב נטוורקס טכנולוג'יס בע"מ
)ח"פ 512696469(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 08/05/2016, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
דרך בגין 48, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק
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תענוג הדרום בע"מ
)ח"פ 515013464(

)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 14/02/2016  
דוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל' תל–אביב-יפו,   ,29 אלקחי  מרדכי  מרח'  פרנס,   אהרון 

03-6206777, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

דוד אהרון פרנס, מפרק 

קליפטון אוברסיז )ישראל( בע"מ
)ח"פ 511210429(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29/02/2016 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנן  מנחמוב, מרח' 

בועז 1, רמת השרון, טל' 03-5751663, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

חנן מנחמוב, מפרק 

אף.אס.טי.סי. בע"מ
)ח"פ 514758283(

)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 10/03/2016 
גברי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'  ,4580800 יצחק  צור   ,8/15 אלכסנדר  נחל  מרח'   איכנולד, 

03-6076211, 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.

גברי איכנולד, מפרק 

מיראי אינטגרציות בע"מ
)ח"פ 514933357(

)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 01/03/2016  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן  
 ,03-5624456 טל'  תל–אביב-יפו,   ,48 בגין  דרך  מרח'  ליבוביץ, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק 

שפ'ס קלאב ישראל בע"מ
)ח"פ 515126795(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 16/03/2016 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומי אהרון עקירב, 
 ,03-7780008 טל'   ,5542133 אונו  קריית   ,36 המלך  שלמה  מרח' 

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.

שלומי אהרון עקירב, עו"ד, מפרק 

א.ג. טיילור מייד סולושנס
)ח"פ 514598176(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17/12/2015  התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורי  גנקין, מרח' כצנלסון 

128, גבעתיים, טל' 054-4886796, 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.

יורי גנקין, מפרק 



ילקוט הפרסומים 7230, ז' באדר ב' התשע"ו, 17.3.2016  4468

לוטוסידס בע"מ
)ח"פ 515258374(

)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 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 08/03/2016  התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית  
 ,08-9477080 טל'  רחובות,   ,10 פלאוט  מנחם  מרח'  אדלשטיין, 

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 08/05/2016  
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

עמית אדלשטיין, מפרק 

לגוטק בע"מ
)ח"פ 513166967(

)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 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 15/03/2016 התקבלה 
רם   ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
מצגר, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, טל' 08-9477080, 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 15/05/2016  
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

רם מצגר, מפרק 

דאלויט בע"מ
)ח"פ 514238815(

)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 15/03/2016  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר  
למפרק   ,072-2411772 טל'  חיפה,   ,62 אילת  אח"י  מרח'  ברקון, 

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 ברקון, עו"ד, מפרק 

לשם הנדסה )א.ז.( בע"מ
)ח"פ 514020924(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15/03/2016 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב  שניידר, מרח' 

נורית 51, חיפה, טל' 052-2610565, 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.

זאב שניידר, מפרק 

"רומי" חברה לעבודות גמר בע"מ
)ח"פ 512913435(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 14/03/2016  התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נמרוד  איבגי, מרח' מנחם 

פלאוט 10, רחובות, טל' 08-9477080, 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.

נמרוד איבגי, מפרק
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ניו אקסיט סחר כללי בע"מ
)ח"פ 513476101(

)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 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 10/01/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי  
פוגל, מרח' הרימון 54, חמד, 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 01/05/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

צבי פוגל, מפרק 

איי אפרוץ' 2012 בע"מ
)ח"פ 514825082(

)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 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 17/01/2016  התקבלה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 מאיה אבירן אשר, מרח' שוהם מתתיהו 10, 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 01/05/2016  
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10:00 בשעה 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

מאיה אבירן אשר, מפרקת 

 יוסי חשמל ואלקטרוניקה כפר סבא חברה
לייבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

)ח"פ 511090821(

)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 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 15/03/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכה 
 ,077-5509776 טל'  154, תל–אביב-יפו,  בגין  דרך  מרח'  נוה,  חי 

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 01/05/2016  
בשעה 10:00, אצל עו"ד ישראל וייסבלט, בכתובת הנ"ל, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.         

מיכה חי נוה, מפרק 

היימישקייט ארועים ונופש בע"מ
)ח"פ 513554469(

)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 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 12/01/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי 
 ,077-5509776 טל'  ירושלים,   ,2 דובר שלום  לוי, מרח'  ישראל  

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 01/05/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

צבי ישראל לוי, מפרק 
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אמ.אי.אל מובייל אנטרטיינמנט בע"מ
)ח"פ 514007624(

)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 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 17/01/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה   
רוטשילד, מרח' הורדים גני יהודה 37, סביון, 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 01/05/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

משה רוטשילד, מפרק 

אושן איי. די. בע"מ
)ח"פ 514929520(

)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 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 13/03/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל   
בורג, מרח' אגוז 19, אשדוד, 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 01/05/2016  
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.         

יעל בורג, מפרקת 

ברכת לוי יצחק בע"מ
)ח"פ 514040203(

)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 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 12/01/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי 
ישראל לוי, מרח' דובר שלום 2/16, ירושלים, 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 01/05/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

צבי ישראל לוי, מפרק 

קש צ'קינג בע"מ
)ח"פ 514625623(

)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 צבי 
 ,077-5509776 טל'  ירושלים,   ,2 שלום  דובר  מרח'  לוי,  ישראל 

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 01/05/2016  
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.         

צבי ישראל לוי, מפרק 
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טבע טלקום בע"מ
)ח"פ 514091669(

)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 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 15/03/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה   של 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
טל'  ,45 הרי"ף  מכפר  קמינסקי,  שלום  שמעון  את   ולמנות 

052-3906666, 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 30/04/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

שמעון שלום קמינסקי, מפרק 

2 כתום בע"מ
)ח"פ 513663476(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13/03/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'   ,6209308 16, תל–אביב-יפו  באייר  מרח' הא  פליסר,  מיכל 

03-6952086, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

מיכל פליסר, עו"ד, מפרקת 

2 כתום בע"מ
)ח"פ 513663476(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

פ.ז.פ השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 513129593(

)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 
 15/03/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה   של 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
טל' גן,  רמת   ,9 החשמונאים  מרח'  פרידלנדר,  שושנה   את 

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 01/05/2016  
לשם  הנ"ל,  בכתובת  בליצר,  ציפורה  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.         

שושנה פרידלנדר, מפרקת 

רוניקוב בע"מ
)ח"פ 512763616(

)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 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 17/01/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 
טל' גבעתיים,   ,182 גוריון  בן  דוד  דרך  מרח'  ליברמן,   משה  

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 01/05/2016  
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

יעקב משה ליברמן, מפרק 



ילקוט הפרסומים 7230, ז' באדר ב' התשע"ו, 17.3.2016  4472

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

אילת נעמה, עו"ד, מפרקת

כץ את כץ נכסים בע"מ
)ח"פ 51-138118-8(

)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 1.3.2016, התקבלה החלטה לפרק 
 את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל כץ, מרח' בארי 51/6, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל כץ, עו"ד, מפרק

ישיר בית השקעות בע"מ
)ח"פ 51-362644-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צחי פייס, אצל מיטב 
צ'מפיון,  מגדל   ,30 הימים  ששת  דרך  רח'  בע"מ,  השקעות  דש 

קומה 26, בני ברק, טל' 03-7904450, 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 פייס, עו"ד, מפרק

מלכי החטיף בע"מ
)ח"פ 51-482848-2(

)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   ,1.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את קור איין ישראל, מרח' הרב 

בן אור 1, רעננה, 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.

המפרקת,  אצל   ,09:30 בשעה    01/06/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם   ,6209308 תל–אביב-יפו   ,16 באייר  הא  רח' 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

מיכל פליסר, עו"ד, מפרקת

סינקופה מערכות בע"מ
)ח"פ  514302264(

)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 20/09/2015 
יורם    את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל' מודיעין-מכבים-רעות,   ,73 האלה  עמק  מרח'   פלגי, 

03-6968222, 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.

יורם פלגי, מפרק 

סינקופה מערכות בע"מ
)ח"פ 514302264(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20/04/2016 בשעה 16:00, אצל עו"ד אורי חמו, רח' 
האשל רמת אפעל  5 , רמת גן , לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יורם פלגי, מפרק 

אקווה דורה 200 בע"מ
)ח"פ 51-304863-7(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אילת נעמה, מרח' 

סיטי סנטר 16-15, ת"ד 898, אילת, למפרקת החברה.

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

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

עופר שפירא, עו"ד, מפרק

קום אנד סנס )י.ר.ס.( בע"מ
)ח"פ 51-288266-3(

)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 
החלטה  התקבלה   ,6.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיורא גוטמן, מרח' 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.

גיורא גוטמן, עו"ד, מפרק

נ.א.מ.ד החזקות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-269689-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  סובול,  ירון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, קומה 17, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון סובול, עו"ד, מפרק

דנאל תעשיות )1993( בע"מ
)ח"פ 51-186594-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  סובול,  ירון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, קומה 17, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

קור איין ישראל, מפרק

מטבהון )2011( בע"מ
)ח"פ 51-468049-5(

)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   ,1.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  רוזנצויג,  יהושוע  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

בגין 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהושוע רוזנצויג, מפרק

עתיקות ארץ הקודש בע"מ
)ח"פ 51-016015-7(

)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   ,2.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חסיה פיקהולץ נחמני, מרח' 

מבוא האילן 11א, 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.

חסיה פיקהולץ-נחמני, מפרקת

קניה בטוחה בע"מ
)ח"פ 51-443098-2(

)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   ,6.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עופר שפירא, ממשרד 
4, תל אביב,  ברקוביץ'  רח'  ונוטריונים,  דין  עורכי  ושות',  שבלת 

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.
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מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
רוני צבי, מרח' אהוד 22/4, חיפה, למפרק החברה.

רוני צבי, מפרק

כ.ב. טק בע"מ
)ח"פ 51-495535-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,24.2.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  ויתרו על  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
למפרק  שמואל,  גבעת   ,8/34 הרימון  מרח'  בעער,  סולומון  את 

החברה.

סולומון בעער, מפרק

אופן סטורג' ישראל בע"מ
)ח"פ 51-444310-0(

)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 20.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יובל ארד, מרח' דרך בן 

גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1, רמת גן 52573, 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.

יובל ארד, עו"ד, מפרק

איי פקס
)ח"פ 51-466838-3(

)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 20.12.2015, התקבלה החלטה 
ולמנות את עו"ד מיכה אהרוני, מרח'  לפרק את החברה מרצון 

אהרון איזנברג 33/4, רחובות, 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.

מיכה אהרוני, עו"ד, מפרק

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

ירון סובול, עו"ד, מפרק

דונליאלה רדן בע"מ
)ח"פ 51-267645-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2016, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

דוד לוינשטין, מרח' הרב קוק 41, נתניה, למפרק החברה.

דוד לוינשטין, מפרק

דקלו-חנן מהנדסים אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-282955-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2016, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

דניאל חנן, מרח' בראלי 8, תל אביב, למפרק החברה.

דניאל חנן, מפרק

אלקילו מסעדות )1995( בע"מ
)ח"פ 51-210563-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2016, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

מנחם אלקין, ממשק 13, מושב רמות, למפרק החברה.

מנחם אלקין, מפרק

רפאל בן–נון בע"מ
)ח"פ 51-285416-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2016, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 




