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הודעה על פטור מחובת מכרז 
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959 

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ועל פי הצעת ועדת 
 ,)2016 במרס   22( ב' התשע"ו  באדר  י"ב  מיום  המדינה  שירות 
החליטה הממשלה לבטל את החלטות הממשלה מס' 1262 מיום 
ז' באדר התשס"ז )25 בפברואר 2007( ומס' 1013 מיום י"א בשבט 

התשע"ו )21 בינואר 2016(, ובמקומן לקבוע כי -

הקבועה  המכרז  מחובת  לפטור  לחוק,   21 לסעיף  בהתאם   )1(
במשרד  הביטחוניות  המשרות  את  לחוק   19 בסעיף 
לנושאים אסטרטגיים והסברה )להלן - המשרד(, כך שכלל 

המשרות הביטחוניות במשרד יהיו פטורות ממכרז;

הליך הגיוס למשרות הביטחוניות הפטורות ממכרז ייעשה   )2(
באמצעות הליך מיוחד כדלקמן:

פנייה לאיתור מועמדים תפורסם, בצירוף תיאור התפקיד  )א( 
ודרישות המשרה, בקרב הגופים שלהלן:

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;  )1(

שירות הביטחון הכללי;  )2(

צבא ההגנה לישראל;  )3(

משרד הביטחון, לרבות היחידות הכפופות לו;  )4(

לתיאור  הרלוונטיים  נוספים  פרטניים  גופים   )5(
התפקיד ולדרישות המשרה;

ובהתאם להחלטת המשרד,  לפי הצורך  כך,  נוסף על  )ב( 
ייעשה פרסום לאיתור מועמדים, במגבלות ביטחוניות, 

באתר האינטרנט של המשרד;

תוקם ועדה לבחירת המועמדים המתאימים למשרות,  )ג( 
שהרכבה כהרכב ועדת בוחנים במכרז פומבי כאמור 

בפסקה 12.362)א( לתקשי"ר )להלן - הוועדה(;

יזומנו  הוועדה,  ידי  על  ראשוני  מיון  ביצוע  לאחר  )ד( 
ויעמדו  משרה  לכל  מועמדים  לחמישה  שלושה  בין 
המועמד  את  לבחור  יהיה  שתפקידה  הוועדה,  לפני 

המתאים ביותר.

רשימת המשרות הביטחוניות הפטורות ממכרז תגובש בין   )3(
המשרד לבין נציבות שירות המדינה.

ממכרז  פטורים  של  בתוקפם  לפגוע  כדי  זו  בהחלטה  אין 
שנקבעו למשרות במשרד מכוח החלטות הממשלה דלעיל.  

כ"ו בניסן התשע"ו )4 במאי 2016(
)חמ 3-274(

אריה זהר  
    ממלא מקום מזכיר הממשלה

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשס"ג, עמ' 110.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 2074.  2

י"פ התשע"ו, עמ' 3764.  3

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות 
במוסדות ציבור - תמיכה משלימה בבתי חולים 
שאינם ציבוריים-כלליים אשר מפעילים שירותי 

אשפוז פסיכיאטריים 
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, 
בזה  מתפרסמים  לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות 
 - )להלן  הבריאות  משרד  של  תמיכות  כספי  לחלוקת  מבחנים 
המשרד( במוסדות ציבור - תמיכה משלימה בבתי חולים שאינם 

ציבוריים-כלליים אשר מפעילים שירותי אשפוז פסיכיאטריים.

תקנה תקציבית מס' 24192003 )להלן - התקנה התקציבית(

כללי   .1

ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה(  תדון  )א( 
להגשת  הנוהל  לפי  המשרד  מתקציב  תמיכה  בעניין 
ציבור  במוסדות  המדינה  מתקציב  לתמיכה  בקשות 

ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל(.

וראוי  נכון  אכן  אם  שתינתן,  צריך  עצמה  התמיכה  )ב( 
לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון.

תשקול  לתמיכה,  בקשה  בכל  ולהחליט  לדון  בבואה  )ג( 
יישום  תוך  העניין,  של  נסיבותיו  כל  את  הוועדה 

שוויוני, אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו.

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת  )ד( 
נסיבות  לפי  שיידרש  ככל  מקצועיות,  מידה  אמות 

העניין; הוועדה תנמק את החלטותיה.

מטרת התמיכה  .2

מתן תמיכה חד–פעמית לצורך הסתגלות לרפורמה, לבתי   
שעברו  פסיכיאטריים,   אשפוז  שירותי  המספקים  חולים 
של  לאחריותן   )2015 ביולי   1( התשע"ה  בתמוז  י"ד  מיום 

קופות החולים, במסגרת הרפורמה בבריאות הנפש.

התנאים למתן התמיכה  .3

לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאי בית חולים שהמשרד נוכח   
לדעת כי מתקיימים בו כל תנאי הסף האלה: 

רישומו   לפי התנאים שבתעודת  פועל   בית החולים   )1(
לפי פקודת בריאות העם3;

בית החולים אינו בית חולים ציבורי-כללי; כהגדרתו   )2(
לאומיים  עדיפויות  סדרי  לשינוי  לחוק   19 בסעיף 
 2013 לשנים  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני 
סדרי  לשינוי  חוק   - )להלן  התשע"ג-42013  ו–2014(, 

עדיפויות לאומיים(;

בית החולים אינו בית חולים ממשלתי ואינו בבעלות   )3(
קופת חולים;

פסיכיאטריים  אשפוז  שירותי  מפעיל  החולים  בית   )4(
שעליהם חלים התנאים המפורטים בפרק ה', סימן ב', 

לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים;

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

י"פ התשע"ג, עמ' 3172 ועמ' 5152; התשע"ד, עמ' 472; התשע"ה,  2 

    עמ' 658.
ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  3

ס"ח התשע"ג, עמ' 116.  4
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וסוג  מין  מכל  פרטי,  תשלום  גובה  אינו  החולים  בית   )5(
חברים  הם  שבה  החולים  שקופת  ממטופלים  שהוא, 
השירות  בעד  או  אשפוזם,  בעד  בתשלום,  נושאת 

המרפאתי שניתן להם. 

סכום התמיכה ואופן חלוקתה  .4

לפי  לתמיכה  הזכאי  חולים  בית  שיקבל  התמיכה  סכום   
מבחנים אלה, יחושב לפי מכפלת סכום התמיכה המקסימלי 
מיטות  מספר  שבין  ביחס  התקציבית,  בתקנה  שיועד  כפי 
מיטות  למספר  החולים  בבית  הפסיכיאטריות  האשפוז 
לפי  הזכאים,  החולים  בתי  בכל  הפסיכיאטריות  האשפוז 
מספר המיטות המופיע בתעודת הרישום של כל בית חולים.

תנאים נוספים למתן התמיכה   .5

הפעילות  תחום  בעד  לתמיכה  הבקשה  במסגרת  )א( 
הנתמכת לפי מבחנים אלה, לא יבקש בית חולים תמיכה 

בעד הוצאות שהוצאו במסגרת תחום פעילות אחר.

חולים שאינו משתף פעולה  לבית  תינתן תמיכה  לא  )ב( 
עם ביקורת מטעם המשרד בשנת הגשת הבקשה.

משרד  בידי  הנתמכת  לפעילות  תמיכה  תינתן  לא  )ג( 
ממשלתי אחר.

לא תינתן תמיכה בעד פעילות שהמשרד משתתף בה  )ד( 
בדרך אחרת.

בלי לגרוע מן האמור בנוהל, בית חולים שעשה שימוש  )ה( 
בלתי נאות בכספי התמיכה, היינו השתמש בהם שלא 
צינור  כעמותת  שימש  ניתנו,  שלשמם  הפעילות  בעבור 
לשם העברת הכספים לגוף אחר, או הגיש דיווחים כוזבים 
לגבי כספי התמיכה שאושרו לו, תישלל אפשרותו לקבל 

תמיכה מן המשרד בשנתיים שלאחר מכן.

תחילה ותוקף  .6

התשע"ז בטבת  ב'  יום  עד  אלה  מבחנים  של  תוקפם    
)31 בדצמבר 2016(.

כ"ד באייר התשע"ו )1 ביוני 2016(
)חמ 3-1888(

)803-35-2016-000146(
יעקב ליצמן  

    שר הבריאות

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, 

התשל"ב-1972

שמירה  ושירותי  פרטיים  חוקרים  לתקנות   8 לתקנה  בהתאם 
)רישיונות(, התשל"ב-¹1972, מתפרסמת בזה רשימת מבקשי רישיונות:

סוג הבקשה               המען        השם

הרב קוק 20, נתניה   אללישולי נוגזר 
42261

משרד לחקירות 
פרטיות

בנימין 4, קריית ביאליק   אנגל ארז 
2706904

חוקר פרטי

 המייסדים 70,בכר ערן 
זכרון יעקב 

חוקר פרטי

סוג הבקשה               המען        השם

 הר המור 16ב',בן שושן רביד 
אלקנה 44814

חוקר פרטי

 סולד 31/7,גינדי אייל
רמת השרון 47225

חוקר פרטי

 בן יהודה 2/1,דוד עדי
חולון 58286

משרד לחקירות 
פרטיות

 החרש 4, קני סנטר, דור גיא
נס ציונה

תאגיד חוקרים 
פרטיים

 האלמוגים 22,כהן מיכאל
ראשון לציון 

חוקר פרטי

חוקר פרטיהסביון 5/20, ירושליםכהן עידן 

חוקר פרטילאון בלום 58/11, חיפהלדאני תומר 

 מנחם בגין 31/6,סרדל אילן 
קריית מוצקין

חוקר פרטי

 ההגנה 73,קדוש גיא
רעננה 4342237

חוקר פרטי

חוקר פרטיטופז 30, גילון קלמן אלון 

רווח בוכריס 
שירן

ברקת 32, מצפה עדי 
עדי 1794000

חוקר פרטי

חוקר פרטישוהם 54, רחובותשטיין גילה 

להגיש  כל אדם  זו רשאי  ימים מפרסום הודעה   15 בתוך 
לפי  מסוים,  למבקש  רישיון  למתן  בכתב  מנומקת  התנגדות 
המען: ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, 
לפקס' או   ,91342 ירושלים   ,34357 ת"ד   התשל"ב-²1972, 
אלקטרוני:  לדואר  מייל  לשלוח  ניתן  כן  כמו   .02-6467936

.hokrimpz@justice.gov.il

י"ח באייר התשע"ו )26 במאי 2016(
)חמ 3-2319-ה1(

                                                יהושע למברגר
                                   יושב ראש הוועדה לרישוי לחוקרים

                                              פרטיים ושירותי שמירה
ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית נצרת עילית

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965, וחוק 
הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, 

התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
המקומית  הרשות  לראש  הבחירות  תוצאות  על  הודעה  בזה 

נצרת עילית  שנערכו ביום א' בסיוון  התשע"ו  )7 ביוני 2016(:

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

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 19.  2                                               
ק"ת התשל"ב, עמ' 1236; התשמ"ב, עמ' 486.  1
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מרח'  ענאן,  דאגר  עו"ד  ב"כ  ע"י  מקלדה,  חוסין  והמבקש: 
הגליל 33/5, ת"ד 697, כרמיאל 2191201.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.6.2016 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 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 

.22.6.2016

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

דאגר ענאן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 41540-04-16

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

יזמות ופרויקטים בע"מ, ח"פ  ובעניין פירוק חברת השקה 
.51-446809-9

בר  שלום  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  אגבבה  רימה  והמבקשים: 
ואח', ממשרד עורכי דין שלום בר, רח' ירושלים 39, קריית אונו, 

טל' 03-5174455, פקס' 03-5174456.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.7.2016 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 11.00 

ביום 26.6.2016.

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

אלי כרוב, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 13638-05-16

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

ח"פ  בע"מ,  אינטרנט  פתרונות  א.ק.ב  פירוק חברת  ובעניין 
.51-451659-0

והמבקש: אבי קידר, ע"י ב"כ עו"ד שירן בן עזרא, מרח' בר 
כוכבא 16/18, בני ברק.

שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו   )1(
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א'
שם המועמד

טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

6,68337.33טויטו נתנאל

62.67  11,220פלוט רונן

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 18,342; 

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא    )3(
;17,903

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 439;  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא פלוט רונן.  )5(

ז' בסיוון התשע"ו )13 ביוני 2016(
)חמ 3-2150-ה3(

ח'וטבא סאלח  
    מנהל הבחירות לנצרת עילית

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 65153-12-15

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

ח"פ בע"מ,  השקעות  בית  סופריור  חברת  פירוק   ובעניין 
51-389068-1 )ובשמה הקודם: אלפא פלטינום ניהול השקעות 

בע"מ(, מדרך אבא הלל 12, רמת גן 5250606.

זאב  בנימין   .3 אסרף.  דוד   .2 יונה.  שלום   .1 והמבקשים: 
שהינו. 4. שלום מלאכי, ע"י ב"כ עו"ד ויקטור תשובה ואח', מרח' 

היצירה 3, רמת גן 52521, טל' 03-6138484, פקס' 03-6138585.

בקשה  הוגשה   30.12.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
אביב  בתל  המחוזי  המשפט  בית  הורה   11.4.2016 וביום  לעיל, 
המחוזי  המשפט  לבית  הפירוק  בבקשת  הדיון  את  להעביר 
בחיפה, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב 

בדין ביום 4.7.2016 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 17.00 

ביום 27.6.2016.

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

ויקטור תשובה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 68885-03-16

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

ובניה  הנדסה  פרויקטים  א.  רום  א.  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-437920-5,
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סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

כ"ב באייר התשע"ו )30 במאי 2016(

אלה אלון  
סגנית רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודות שיתופיות
הואיל וביום 28.1.2016 ניתן צו לפירוק האגודה כרמית -   )1(
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' אגודה 57-003242-5, וצו 
זה פורסם בילקוט הפרסומים 7217, התשע"ו, עמ' 3904, והואיל 
והפירוק הנ"ל הושלם ביום 26.5.2016, ניתנת בזה הודעה כי 
ומאותה  נמחק מספר האגודות השיתופיות  רישום האגודה 

שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

תיירות  לפירוק האגודה  צו  ניתן   28.1.2016 וביום  הואיל   )2(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה  הים   חוף 
 ,7217 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003771-3
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,3904 עמ'  התשע"ו, 
24.5.2016, ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר 
האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש 

כגוף מאוגד.

הואיל וביום 19.7.2015 ניתן צו לפירוק האגודה בקסופט   )3(
 ,57-004110-3 אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה 
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 7090, התשע"ה, עמ' 7880, 
בזה  ניתנת   ,26.5.2016 ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל 
הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות 

ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 16.2.2016 ניתן צו לפירוק האגודה מתיישבי   )4(
חקלאית  כפרית  קהילתית  אגודה   - מורדכי  נאות 
פורסם  זה  וצו   ,57-004798-5 אגודה  מס'  בע"מ,  שיתופית 
בילקוט הפרסומים 7225, התשע"ו, עמ' 4320, והואיל והפירוק 
רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,26.5.2016 ביום  הושלם  הנ"ל 
שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק  האגודה 

חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

האגודה  לפירוק  צו  ניתן   16.2.2016 וביום  הואיל   )5(
בע"מ,  שיתופית  אגודה   - קצרין  העגלה  קואופרטיב 
מס' אגודה 57-005828-9, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 
7225, התשע"ו, עמ' 4320, והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום 
26.5.2016, ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר 
האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש 

כגוף מאוגד.

הודעה על ביטול צו פירוק
בהתאם להוראות סעיף 48א לפקודת האגודות השיתופיות 
אני מורה על ביטול צו הפירוק שניתן לאגודת אלטור - אגודה 
שיתופית למים בדבוריה בע"מ, מס' אגודה 57-001596-6, שפורסם 
בילקוט הפרסומים 6922, התשע"ה, עמ' 1108, ועל ביטול מינויו של 
תל–אביב-יפו   ,4 ברקוביץ  רח'  הפרקליטים,  מבית  כץ,  יוסף  עו"ד 

64238, טל' 03-6935313, פקס' 03-6935323, למפרק האגודה.

ט"ז באייר התשע"ו )24 במאי 2016(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.5.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.7.2016 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ–14 ימי עבודה לפני 

תאריך הדיון בבקשה.

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

שירן בן עזרא, עו"ד  
בא כוח המבקש  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  
שם האגודה: גידולי שדה אל"צ חמדיה - אגודה שיתופית   )1(

חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006062-4.  

המען: ד"נ עמק המעיינות, חמדיה 1085500.  

תאריך רישום: כ"א באייר התשע"ו )29 במאי 2016(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: דורות נופר אנרגיה - אגודה שיתופית חקלאית   )2(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006063-2.  

המען: ד"נ חוף אשקלון, דורות 79175.  

תאריך רישום: כ"א באייר התשע"ו )29 במאי 2016(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: מתיישבי אליעד - אגודה להתיישבות קהילתית   )3(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006064-0.  

המען: ד"נ רמת הגולן, אליעד 12927.  

תאריך רישום: כ"ב באייר התשע"ו )30 במאי 2016(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

להתיישבות  אגודה   - אליפלט  מתיישבי  האגודה:  שם   )4(
קהילתית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006065-7.  

המען: ד"נ חבל כורזים, אליפלט 12330.  

תאריך רישום: כ"ב באייר התשע"ו )30 במאי 2016(.  
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

המכללה לקמעונאות סטורנקסט בע"מ
)ח"פ 51-359270-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ליקוורניק,  מיתר,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,17.7.2016 ביום  תתכנס 
 גבע, לשם, טל' ושות', עורכי דין, רח' אבא הלל סילבר 16, קומה 11, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא מלישקביץ, מפרק  

ווטש איט בע"מ
)ח"פ 51-349831-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
גיבורי  רח'  המפרקת,  אצל   ,13.00 בשעה   ,19.7.2016 ביום  תתכנס 
ישראל 7, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אירנה לזבניקוב )רבינוביץ(, עו"ד, מפרקת  

נחת 555 בע"מ
)ח"פ 51-428140-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21.7.2016, בשעה 10.00, במשרד עו"ד שי הראל, רח' 
בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו"ד  
בא כוח החברה

פילמוס - אומנויות בע"מ
)ח"פ 51-101675-0(

)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 21.7.2016, בשעה 10.00, במשרד עו"ד שי הראל, רח' 
בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 

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

שי הראל, עו"ד  
בא כוח החברה

מנגו אי-מרקטינג בע"מ
)ח"פ 51-496697-7(

)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 
גסר- חשבון  רואי  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,24.7.2016 ביום  תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,142 אחוזה  רח'  ושות',  רשפי 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איל שני דור, מפרק  

פורום רכב בע"מ
)ח"פ 51-349996-2(

)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'  ביום 31.7.2016, בשעה 10.00, במשרדי המפרק,   הנ"ל תתכנס 
הגליל 21, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שהם כהן, מפרק  

נטורל הום בע"מ
)ח"פ 51-451988-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  במשרד   12.00 בשעה   ,31.7.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
החשמל 18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמיחי מגער, עו"ד, מפרק  

בנייני אולפינר בע"מ
)ח"פ 51-075527-5(

)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   ,10.00 בשעה   ,31.7.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
הסיבים 24, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
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להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שגיא וקסלמן, עו"ד, מפרק  

ימה וקדמה צפונה ונגבה בע"מ
)ח"פ 51-428513-9(

)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   ,12.00 בשעה   ,31.7.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
הסיבים 24, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שגיא וקסלמן, עו"ד, מפרק  

פייפר טוביה ובניו בע"מ
)ח"פ 51-070779-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.8.2016, בשעה 11.00, במשרדו של המפרק, רח' דרך 
מנחם בגין 52, קומה 14, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתי גזית, עו"ד, מפרק  

סוליגור נכסים והשקעות )2011( בע"מ
)ח"פ 51-470054-1(

)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   ,1.6.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב כהן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 
זו, למשרדי בא כוח החברה, עו"ד צור ושות', רח' מנחם בגין 7, 

בית גיבור ספורט, רמת גן.

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

יעקב כהן, מפרק

סוליגור נכסים והשקעות )2011( בע"מ
)ח"פ 51-470054-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

תתכנס ביום 1.8.2016, בשעה 10.00, במשרדי בא כוח החברה, עו"ד 
צור ושות', רח' דרך מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב כהן, מפרק  

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

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.8.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' פלי"ם 2, חיפה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אליעד שחם, עו"ד, מפרק  

ד.מ.ל שירותי מזון בע"מ
)ח"פ 51-321915-4(

)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'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,1.8.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
סוקולוב 86א, בית יצחק, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איריס מורנו, עו"ד, מפרקת  

ברקן טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-438910-5(

)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 
10.00, אצל המפרק, רח' מעלה  תתכנס ביום 2.8.2016, בשעה 
סופי של המפרק,  דוח  יהודה, לשם הגשת  אבן  11א,  רתמים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל ברקוביץ, מפרק  

מזור ומרפא ערד
)ח"פ 51-050251-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' שמעון  המפרק,  במשרד   ,11.00 בשעה  ביום 2.8.2016,  תתכנס 
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כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ערד,   ,37/24
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל קינן, עו"ד, מפרק  

צרפתי - שבא אופנת עור שווק והפצה בע"מ
)ח"פ 51-098890-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 2.8.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' צבי בנימיני 14, 
רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמדיאו צרפתי, מפרק  

פלוטוסאן בע"מ
)ח"פ 51-292210-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,2.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אבן גבירול 52, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי מיטרני, מפרק  

נתיב השכרת רכב בע"מ
)ח"פ 51-458484-6(

)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 
נחשון 31,  רח'  ביום 2.8.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק,  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים דלוגץ, מפרק  

אדנים השכרת רכב בע"מ
)ח"פ 51-394538-6(

)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 
נחשון 21,  רח'  ביום 2.8.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק,  תתכנס 

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

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים דלוגץ, מפרק  

חמד - מאיר בע"מ
)ח"פ 51-318710-4(

)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,  אצל   ,10.00 בשעה   ,2.8.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח   ,8 פרישמן  דוד 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים דלוגץ, מפרק  

ירוק מערכות מיזוג אוויר חכמות בע"מ
)ח"פ 51-501782-0(

)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 2.8.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' נחל צלמון 18, 
מודיעין-מכבים-רעות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף אוסלקה, עו"ד, מפרק  

גלי מנהלת שרותי הסיעוד בישראל בע"מ
)ח"פ 51-202371-4(

)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 
רח' רקנאטי 3,  ביום 2.8.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק,  תתכנס 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב שרון, מפרק  

ש.ע.א. אליהו אחזקות בניין )2001( ע"מ
)ח"פ 51-314319-8(

)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 2.8.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יגאל אלון 55, 
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קינגה בע"מ
)ח"פ 51-480311-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 25.8.2016, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' הר יודפת 560, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעות,  מכבים 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עפר עירוני, מפרק  

טל עד אור שיווק בע"מ
)ח"פ 51-260876-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  במשרד   ,11.00 בשעה   ,4.9.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
הרברט סמואל 15, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תם-קדושי אלה, מפרק  

גלובל טק מרכז ללימודי מחשב ופיתוח תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-266340-2(

)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 3.6.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  רייספלד,  יעקב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הלילך 6, נשר 3682106, 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.

יעקב רייספלד, מפרק

גלובל טק מרכז ללימודי מחשב ופיתוח תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-266340-2(

)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 
 ,6 תתכנס ביום 22.9.2016, בשעה 18.00, אצל המפרק, רח' הלילך 
3682106, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  נשר 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב רייספלד, מפרק  

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

בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור אליעזר רוב, מפרק  

אונרוב יזמות 1998 בע"מ
)ח"פ 51-264367-7(

)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 2.8.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יגאל אלון 55, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור אליעזר רוב, מפרק  

מבואות אופקים בע"מ
)ח"פ 51-294905-8(

)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 
שד'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,4.8.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
שאול המלך 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יניב בוקסר, עו"ד, מפרק  

דקורטיב יבוא ושווק ל.ג. בע"מ
)ח"פ 51-150672-7(

)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 
ניסים  רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,11.8.2016 ביום  תתכנס 
אלוני 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רוני אלמולי, מפרקת  

קאופמן אריה )סרביס( בע"מ
)ח"פ 51-160896-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,18.8.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
דרך הים 177, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

החברה.

שי פינס, עו"ד, מפרק

א.י.א.ד.ר בע"מ
)ח"פ 51-223580-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.7.2016, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ 
4, מגדל המוזאון, קומה 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי פינס, עו"ד, מפרק

אומניתרום בע"מ
)ח"פ 51-472156-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.7.2016, בשעה 13.00, במשרד נחושתן ספרן שרף 
יפה ושות', רח' אבא הלל 12, קומה 10, רמת גן, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גבריאל ספרן, עו"ד, מפרק

קבוצת הראל אחזקות )2004( בע"מ
)ח"פ 51-357525-8(

)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 27.7.2016, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' 
היצירה 29, רמת גן 5252171, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה לב גנדלמן, עו"ד, מפרק

ק.ס. החזקות וטכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-453500-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בן  רח'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,31.7.2016 ביום  תתכנס 

סיק4ניק בע"מ
)ח"פ 51-396312-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.6.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ענבל טל, מרח' מזא"ה 60, 

תל אביב, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ענבל טל, מפרקת

סיק4ניק בע"מ
)ח"פ 51-396312-4(

)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 
 הנ"ל תתכנס ביום 7.8.2016, בשעה 15.00, במשרדי המפרקת, רח' 
מזא"ה 60, תל אביב,  לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ענבל טל, מפרקת  

וייזטולס בע"מ
)ח"פ 51-514437-6(

)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 17.7.2016, בשעה 16.00, במשרדי ב"כ המפרק, רח' 
6, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  מעברות 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון שטייר, מפרק

עילרד השקעות בע"מ
)ח"פ 51-154672-3(

)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 20.7.2016, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ 
סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,17 קומה  המוזאון,  מגדל   ,4
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תתכנס ביום 2.8.2016, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' אלרואי 
10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זאב סוקולובסקי, מפרק

יוניסיאן קורמן יעוץ כלכלי )י.ק.ב.( 2003 בע"מ
)ח"פ 51-348455-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.8.2016, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' יגאל 
אלון 65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואל קינן, עו"ד, מפרק

נאות סמדר תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-141729-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.8.2016, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' ארלוזורוב 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,6209809 אביב  תל   ,111
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי הולצמן, רו"ח, מפרק

בסט ברודבנד בע"מ
)ח"פ 51-334489-5(

)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 10.8.2016, בשעה 10.30, במשרדי המפרק, רח' 
ביל"ו 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהונתן קלינגר, עו"ד, מפרק

א.א אפק ייזום ופרויקטים 2014 בע"מ
)ח"פ 51-516040-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

גוריון 1, מגדל ב.ס.ר 2, קומה 18, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל סלומון, מפרק

גלובלינקס אופק השחר 6-8 בע"מ
)ח"פ 51-451673-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בן  רח'  החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,31.7.2016 ביום  תתכנס 
גוריון 1, מגדל ב.ס.ר 2, קומה 18, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מתן חמו, מפרק

גלובלינקס אופק מוהליבר 6 בע"מ
)ח"פ 51-451709-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,31.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר 2, קומה 18, בני ברק, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מתן חמו, מפרק

סוליד טכנולוגיות שימושיות בע"מ
)ח"פ 51-294960-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  אצל המפרקת,   ,11.00 1.8.2016, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
מונטיפיורי 48, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעל פרי, מפרקת

צבי הוברמן בע"מ
)ח"פ 51-034126-6(

)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 
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 ,10.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 לאחר  תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,111 הירקון  רח'  במשרדי המפרק, 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

רון ארתור פדרמן, מפרק

נגבקו בע"מ
)ח"פ 51-445457-8(

)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 
 ,10.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 לאחר  תתכנס 
במשרדי המפרק, רח' אחד העם 9, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

עמוס קונפורטי, עו"ד, מפרק

שמים מערכות בע"מ
)ח"פ 51-347413-0(

)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 6.6.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס בדש, מרח' היצירה 

21, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמוס בדש, מפרק

שמים מערכות בע"מ
)ח"פ 51-347413-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 8.8.2016, בשעה 15.00, במשרדי המפרק, רח' 
היצירה 21, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמוס בדש, מפרק

תתכנס ביום 14.8.2016, בשעה 10.00, במשרד עורכי הדין בועז 
רוה, רח' מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ירון גונן, עו"ד, מפרק

גלר יוזמות בנכסים בע"מ
)ח"פ 51-168475-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.9.2016, בשעה 12.00, במשרדי החברה, רח' דוד 
מרכוס 9, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהוד גלר, מפרק

הולי לנד ארנס בע"מ
)ח"פ 51-464865-8(

)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 18.9.2016, בשעה 9.30, אצל המפרק, רח' יפת 82, 
תל-אביב–יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סעיד ריחאן, עו"ד, מפרק

ג'י.טי. שוקי הון בע"מ
)ח"פ 51-378316-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10.30, אצל 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,2 השלושה  רח'  המפרק, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל שפר, עו"ד, מפרק

בר - תום שירותי תיירות בע"מ
)ח"פ 51-273876-6(

)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 
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המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אסף מרון, עו"ד, מפרק

י.א.ד החזקות ונאמנויות בע"מ 
 )ח"פ 512560095(

)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 01/08/2016 בשעה 10:00, אצל א.ש שמרון, י. 
מלכו, פרסקי ושות', רח' הגן הטכנולוגי 1, ירושלים, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אלי אברך, עו"ד, מפרק

אול-שבא בע"מ 
 )ח"פ 514183722(

)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 01/08/2016 בשעה 12:30, אצל המפרק, רח' 
החילזון 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.

יאיר בן דוד, עו"ד, מפרק

אקספלור אטרקציות )ישראל( בע"מ 
 )ח"פ 513482919(

)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 
דין  10:00, אצל משרד עורכי  תתכנס ביום 01/08/2016 בשעה 
נשיץ ברנדס אמיר, רח' תובל 5, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

יוסף אונגר, מפרק

סיגנונטון בע"מ 
 )ח"פ 512617341(

)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 

מדימט בע"מ
)ח"פ 51-051224-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  קפלן,  עמית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

התע"ש 20 )בית פעמון(, כפר סבא, 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.

עמית קפלן, עו"ד, מפרק

ד.ס.פ בע"מ 
 )ח"פ 510581747(

)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 29/07/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' בשן 1, 
רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עמיהוד גולדין, מפרק

טימפרו מילניום בע"מ )לשעבר אף.אל.סיא בע"מ( 
 )ח"פ 514112259(

)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 29/07/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
ז'בוטינסקי 37, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יעקב מזרה, מפרק

טריפל שיא אתגרים בע"מ 
 )ח"פ 513651968(

)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 31/07/2016 בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח   ,49 הסיבים 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14/06/2016 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שירלי אברהם, מרח' רבין 

יצחק 28, קרית אונו, טל' 03-7940700, 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.

שירלי אברהם, מפרקת

גרדוס אריק בע"מ 
 )ח"פ 514915511(

)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   09/06/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה 
גרדוס, 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 09/08/2016 
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.   

אריה גרדוס, מפרק 

ישראצל בע"מ 
 )ח"פ 511257099(

)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   14/06/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
ישראל צלניק, 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. 

שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 06/06/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 
גלבנדורף, מרח' דפנה 5, גבעת אלה 3657000, טל' 050-2253310, 

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.

שלמה גלבנדורף, מפרק 

נ.ר. אופקי חינוך בע"מ 
 )ח"פ 512038449(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 07/06/2016 
עודד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
דברת, מרח' פנחס 87, רמת גן, טל' 03-5759080, 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.

עודד דברת, מפרק 

 יורם בר ליאת פרייז אדריכלים בוני ערים
ומעצבי פנים 
 )ח"פ 511351314(

)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 13/06/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
תל–אביב-יפו   ,39 המלך  שאול  שד'  מרח'  בסרגליק,  מוטי 

6492807, טל' 03-6122244, 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.

מוטי בסרגליק, עו"ד, מפרק 

ש.מ סמרטינק בע"מ 
 )ח"פ 514569631(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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חברה לנאמנויות מ.מ.מ. קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-500556-9(

)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  כי באסיפה  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
התקבלה   ,3.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

גי בנאמו, מרח' כיכר העצמאות 12, נתניה, 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 3.8.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גי בנאמו, מפרק

מס-לס - החזרי מס בע"מ
)ח"פ 51-322246-3(

)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   ,6.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אביב  תל   ,20445 ת"ד   ,90 החשמונאים  מרח'  גולדמן,  יעקב 

6713307, טל' 03-6966733, 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.

 ,10.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל גולדמן ושות', משרד עורכי דין, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

יעקב גולדמן, עו"ד, מפרק

כ.ל.ו מדיקל גרופ בע"מ
)ח"פ 51-484097-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/08/2016 
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.     

ישראל צלניק, מפרק 

וינרוט יחיאל עורכי דין
)ח"פ 51-444455-3(

)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   ,30.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

יחיאל וינרוט, מרח' ויצמן 14, 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.

 ,17.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, 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.

יחיאל וינרוט, מפרק

קינג אורן
)ח"פ 51-448726-3(

)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   ,1.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ................... טל'  שבע,  באר   ,............................................  ,.....................

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 1.8.2016, 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.

................., מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.9.2016, בשעה 
12.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יפית בק, עו"ד, מפרקת

יהלומי חיים פרידמן ובניו בע"מ
)ח"פ 51-263815-6(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,28.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
משה ברגר, מרח' ז'בוטינסקי 1, ת"ד 3198, רמת גן, טל' 054-3976886, 

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.

 ,28.9.2016 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.

משה ברגר, עו"ד, מפרק

אמינדוב ובניו בע"מ
)ח"פ 51-463106-8(

)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   ,1.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
04-6222445, למפרקת  טל'  24, חדרה,  גראץ', מרח' הרצל  יוליה 

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.

 ,1.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוליה גראץ', עו"ד, מפרקת

את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
נונה כץ, ממושב מעונה, טל' 052-6413013, 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.

 ,15.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד לסובוי, רח' פלי"ם 2, חיפה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

נונה כץ, מפרקת

שקיר יוסף סחר ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-346244-0(

)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   ,1.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,2302005 העמק  מגדל   ,30/1 הנשיאים  מרח'  שקיר,  יוסף 

052-5555531, 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 1.9.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף שקיר, מפרק

פטיסטוטה בע"מ
)ח"פ 51-321816-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יפית בק, מרח' החילזון 17, רמת גן 5252280, טל' 03-7538384, פקס' 

03-7538355, דוא"ל Yafit@bd-law.co.il, 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.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

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

 ,2.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שירן אטרי בן סימון, עו"ד, מפרקת

ספאר טורס בע"מ
)ח"פ 51-508102-4(

)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   ,2.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,052-8899868 109, דאלית אל כרמל, טל'  זידאן, מת"ד  כרמל 

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.

 ,3.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרד המפרק, מרכז מסחרי, דאלית אל כרמל, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

כרמל זידאן, מפרק

רוניס בניה פיתוח והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-144896-1(

)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   ,29.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6955370 טל'   ,6219114 אביב  תל   ,10 רמז  מרח'  כהן,  יעקב 

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.

 ,5.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,16.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב כהן, עו"ד, מפרק

סולספיר אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-428938-8(

)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   ,1.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אבישי אליאש, מרח' תובל 5, 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.

 ,1.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.30, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבישי אליאש, עו"ד, מפרק

מ.י.ל.י. גרופ בע"מ
)ח"פ 51-474719-5(

)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   ,29.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד נחום, 

מרח' יגאל אלון 55, תל אביב, טל' 03-5371818, 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.

 ,1.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל נחום-דויטש, 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.

דוד נחום, מפרק

ש.א. מבצר 2002 בע"מ
)ח"פ 51-325743-6(

)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   ,29.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שירן אטרי בן סימון, מרח' יעקב מושלי 7, ת"ד 19006, חיפה, 

טל'  04-8819605, למפרקת החברה.
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כהן רוטברט, מרח' גרינשפן 6/9, פתח תקווה, טל' 050-5643901, 
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.

 ,9.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל חברת עורכי דין איתן בן דוד, רח' מוטה גור 7, 
פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יערית כהן רוטברט, מפרקת

מעגלי אישה ואיש בע"מ
)ח"פ 51-408248-6(

)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   ,1.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,02-6519666 טל'  ירושלים,   ,5 חפצדי  נחום  מרח'  שדה,  לי-רן 

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.

 ,10.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.30, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לי-רן שדה, עו"ד, מפרק

רסט חברה להנדסה ואדריכלות )2003( בע"מ
)ח"פ 51-340165-3(

)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   ,31.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טאטור סעיד, מרח' בילאל 71, ת"ד 5207, נצרת, 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.

 ,10.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טאטור סעיד, מפרק

נינל בע"מ
)ח"פ 51-414280-1(

)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   ,29.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
יעקב רוזנבאום, מרח' הלילך 3, נתניה 42651, 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.

 ,6.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד עו"ד שי הראל, רח' בן יהודה 242, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

יעקב רוזנבאום, מפרק

דפוס וינבאום בע"מ
)ח"פ 51-048725-9(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 31.5.2016, התקבלה החלטה 
ציפריס,  אריה  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין 

אצל עו"ד עופר דוידוב, רח' בן גוריון 6, חיפה, 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.

 ,9.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, אצל עו"ד עופר דוידוב, 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.

אריה ציפריס, מפרק

גן ניגונים 10 בע"מ
)ח"פ 51-473732-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יערית 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

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

 ,1.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, 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.

ברק הלוי, עו"ד, מפרק

מינטומיק בע"מ
)ח"פ 51-322244-8(

)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   ,1.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

דוד יפה, מרח' שוורץ 27, רעננה, 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.

 ,1.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד אברהם מזור, רח' אלתרמן 24, רעננה, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

דוד יפה, מפרק

דר' דויטש אלימלך - אף אוזן גרון
)ח"פ 51-327603-0(

)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   ,1.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'  אביב,  תל   ,57231 ת"ד   ,37 איילון  נחל  מרח'  צדקוני,  יגאל 

03-6813322, 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.

 ,1.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל צדקוני, עו"ד, מפרק

אופקסו בע"מ
)ח"פ 51-311197-1(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,31.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טאטור 

עבדאללה, מרח' בילאל 71, ת"ד 5207, נצרת, 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.

 ,10.10.2016 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.

טאטור עבדאללה, מפרק

האנד גאם ישראל בע"מ
)ח"פ 51-448089-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
נתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
שמואל נחשון, מרח' היצירה 3, רמת גן, טל' 03-5756666, 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.

 ,1.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  13.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נתן שמואל נחשון, מפרק

בונים באמונה בע"מ
)ח"פ 51-526560-1(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 8.5.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברק הלוי, 

מת"ד 35, אבן שמואל, טל' 052-3114750, למפרק החברה.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ירון אילון, עו"ד, מפרק

ל.מ.ש. יעוץ אסטרטגי בע"מ
)ח"פ 51-371097-0(

)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 28.4.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  אילון,  ירון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 16, ראשון לציון, 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 אילון, עו"ד, מפרק

 פאוורספקטרום טכנולוגיה חברה לנאמנות 
1992 בע"מ

)ח"פ 51-169741-9(

)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 17.4.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  דובב,  אשר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

ויצמן 4, 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.

אשר דובב, עו"ד, מפרק

מבנים רמים חב קבלנית בע"מ
)ח"פ 51-044681-8(

)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 15.4.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיר אזנקוט, ממשרד 
למפרק  אביב,  תל   ,2 השלושה  רח'  דין,  עורכי  ושות',  פירון  מ' 

החברה.

בלוסנס בע"מ
)ח"פ 51-342017-4(

)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   ,2.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד ברוך אבוקרט, מרח' זבולון 3, ת"ד 1015, קריית אתא, טל' 

077-7933833, 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.

 ,8.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  17.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ברוך אבוקרט, עו"ד, מפרק

 סחר אזורי מזרח התיכון בע"מ
)ח"פ 51-323886-5(

)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 9.11.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  אילון,  ירון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 16, ראשון לציון, 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 אילון, עו"ד, מפרק

מאיר אמיאל יעוץ ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-431140-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.4.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  אילון,  ירון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 16, ראשון לציון, 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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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.

אביגדור נפתלי, מפרק

מסעדת גרגיר בע"מ
)ח"פ 51-369746-6(

)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 10.5.2016, התקבלה החלטה 
למפרק  נפתלי,  אביגדור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

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.

אביגדור נפתלי, מפרק

מונופול יזום וניהול פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-268165-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,21.5.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
מרח'  וקנין,  דניאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק   החלטה 

יעקב ילישביץ 3, פתח תקווה, 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.

דניאל וקנין, מפרק

איי.די.אייץ' אודיו )2010( בע"מ
)ח"פ 51-444837-2(

)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 22.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא בטאט, מרח' יגאל 

אלון 65, 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.

מאיר אזנקוט, עו"ד, מפרק

ארט דיאז ניהול באומנות בע"מ
)ח"פ 51-304174-9(

)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 28.4.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  שאבי,  שחר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שמואל הנציב 5, נתניה, 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.

שחר שאבי, עו"ד, מפרק

עמיחיפארם בע"מ
)ח"פ 51-136838-3(

)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   ,2.5.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  עמיחי,  עקיבא  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

הקישון 16, רמת השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עקיבא עמיחי, מפרק

גרגיר חומוס בר בע"מ
)ח"פ 51-346017-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.5.2016, התקבלה החלטה 
למפרק  נפתלי,  אביגדור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החברה.
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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.

ראובן רבינוביץ, מפרק

ירושלמי דניאל אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-464491-3(

)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 22.5.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  ניר,  חיים  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 3, 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.

חיים ניר, עו"ד, מפרק

משאבים כהן בע"מ
)ח"פ 51-104511-4(

)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 22.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמואל שוסטר, מרח' 
פנחס רוזן 14, ת"ד 378, הרצליה 46103, טל' 054-9090277, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמואל שוסטר, עו"ד, מפרק

ביג פיש הפקות 2011 בע"מ
)ח"פ 51-465699-0(

)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 24.5.2016, התקבלה החלטה 

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא בטאט, עו"ד, מפרק

כתר - מוצרי אקסטרוזיה בע"מ
)ח"פ 51-339289-4(

)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 22.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר פליסטרנט, מרח' 

ספיר 2, 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 המפרק הנ"ל.

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

ניר פליסטרנט, עו"ד, מפרק

ל.מ. ליפסקי בע"מ
)ח"פ 51-003478-6(

)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 22.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר פליסטרנט, מרח' 

ספיר 2, 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 המפרק הנ"ל.

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

ניר פליסטרנט, עו"ד, מפרק

א.א.ר הסעדה בע"מ
)ח"פ 51-447003-8(

)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 22.5.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  רבינוביץ,  ראובן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

הדרור 12, רעננה, טל' 050-8318130, למפרק החברה.
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.5.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  מאור,  בן  מני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

דיזנגוף 50, 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.

מני בן מאור, עו"ד, מפרק

דר בסט פוד בע"מ
)ח"פ 51-410793-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי פלג )אבוטבול(, אצל 

עו"ד זאב גולדוין, מושב נהלל, 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.

זאב גולדוין, עו"ד
בא כוח המפרק

די אנד אס משאות בע"מ
)ח"פ 51-514917-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.5.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  מזיוב,  אבירם  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבירם מזיוב, עו"ד, מפרק

נ.ש.ק. אמהות בע"מ
)ח"פ 51-460737-3(

)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 

ניצני, מרח' דרך  ולמנות את דוד דדי  לפרק את החברה מרצון 
הגנים 4, כפר שמריהו, 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.

דוד דדי ניצני, מפרק

גומא נגרות בע"מ
)ח"פ 51-500366-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלה דמבו, מרח' אורן 32, 

כרמי יוסף, 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.

אלה דמבו, מפרקת

יונה קליגמן
)ח"פ 51-082936-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.5.2016, התקבלה החלטה 
עו"ד שאול שמרון, מהגן  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 
ואת עו"ד אלירן סטריכמן,  ירושלים,  1, מנחת  בניין  הטכנולוגי, 

מרח' מנחם בגין 52, תל אביב, למפרקי החברה.

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

זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

                 שאול שמרון, עו"ד          אלירן סטריכמן, עו"ד
                                      מ פ ר ק י ם

דייברגון השקעות בע"מ
)ח"פ 51-467943-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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החלטה  התקבלה   ,5.6.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף הראל, מרח' דרך 

אבא הלל 16, רמת גן 5250608, טל' 03-6103159, 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.

אסף הראל, עו"ד, מפרק

לוליפופ הפקות בע"מ
)ח"פ 51-339437-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,5.6.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמר לנדסמן, מרח' 

החילזון 6, רמת גן 5252270, 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.

תמר לנדסמן, מפרקת

מימיר טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-366322-9(

)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   ,5.6.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עומר עידו, מרח' דרך 

מנחם בגין 125, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עומר עידו, עו"ד, מפרק

קליפטק בע"מ
)ח"פ 51-297526-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.5.2016, התקבלה החלטה 

החלטה  התקבלה   ,1.6.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גבריאל רובנבך, מרח' 

דרך מנחם בגין 52, 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.

גבריאל רובנבך, עו"ד, מפרק

הלל מרכז לרפואות בע"מ
)ח"פ 51-102255-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.6.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טליה וייס עמר, מרח' 
אגודת ספורט הפועל 2, ת"ד 2319, ירושלים 9102202, 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.

טליה וייס עמר, עו"ד, מפרקת

באנדויד בע"מ
)ח"פ 51-362913-9(

)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   ,1.6.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
גושן, מרח' ברלב 16,  ולמנות את עזר   לפרק את החברה מרצון 

אור יהודה, 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.

עזר גושן, מפרק

טרניקה בע"מ
)ח"פ 51-534363-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

איתי גינדי, מפרק

כרם את טנוס בע"מ
)ח"פ 51-501907-3(

)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 30.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רואן אלסאלח סלמאן, 
למפרק   ,1750222 עילית  נצרת   ,1982 ת"ד   ,1/58 חרמון  מרח' 

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.

רואן אלסאלח-סלמאן, עו"ד, מפרק

אמ אף ג'י הונגריה חברת בת בע"מ
)ח"פ 51-467151-0(

)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 30.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל פרנק, מרח' מדינת 

היהודים 89, הרצליה פיתוח, 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.

אריאל פרנק, מפרק

ברום תשתיות י.ד.י. בע"מ
)ח"פ 51-528603-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.5.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  מרום,  עידן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
דרויאנוב 5, תל אביב 63143, טל' 03-5280002, פקס' 03-5280001, 

למפרק החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרונה אביקזר, מרח' 
אמנון ותמר 31/5, נתניה, טל' 054-4453339, 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.

שרונה אביקזר, עו"ד, מפרקת

נחמה נתן בע"מ
)ח"פ 51-277836-6(

)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 29.5.2016, התקבלה החלטה 
למפרק  פנט,  רו"ח שלמה  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

החברה.

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

זו, למען החברה רח' רוטשילד 182, פתח תקווה.

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

שלמה פנט, רו"ח, מפרק

לייזראדג' בע"מ
)ח"פ 51-505113-4(

)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 29.5.2016, התקבלה החלטה 
 ,22 ברקן  מרח'  גבע,  דוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

ראש העין, 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.

דוד גבע, מפרק

ניומן מתנות לגבר בע"מ
)ח"פ 51-269253-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.5.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  גינדי,  איתי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הקידמה 21, הרצליה, למפרק החברה.
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.5.2016, התקבלה החלטה 
ממושב  רובין,  גבריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

צרופה 3085000, למפרק החברה.

גבריאל רובין, מפרק

צ'ינה אוטו בע"מ
)ח"פ 51-358136-3(

)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 24.5.2016, התקבלה החלטה 
ממושב  רובין,  גבריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

צרופה 3085000, למפרק החברה.

גבריאל רובין, מפרק

גמל ישיר עתיד בטוח בע"מ
)ח"פ 51-371344-6(

)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 29.5.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  קרטה,  יוסי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הגליל 10ב, הרצליה, למפרק החברה.

יוסי קרטה, עו"ד, מפרק

מ.א. עמיאל נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-475832-5(

)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   ,15.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק   ,6726592 גבעתיים   ,14 מרח' השניים  אוליקר,  מאיר 

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.

 ,17.7.2016 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.

מאיר אוליקר, מפרק

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 מרום, עו"ד, מפרק

אימונוסקאוטס בע"מ
)ח"פ 51-491598-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.5.2016, התקבלה החלטה 
עו"ד אלעד חלפון, משד'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

שאול המלך 8, בית אמות משפט, 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.

אלעד חלפון, עו"ד, מפרק

טופ אוטו בע"מ
)ח"פ 51-358135-5(

)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 24.5.2016, התקבלה החלטה 
ממושב  רובין,  גבריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

צרופה 3085000, למפרק החברה.
גבריאל רובין, מפרק

מדיוסט גרופ בע"מ
)ח"פ 51-298329-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.5.2016, התקבלה החלטה 
ממושב  רובין,  גבריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

צרופה 3085000, למפרק החברה.
גבריאל רובין, מפרק

פר איסטרו אוטו בע"מ
)ח"פ 51-358134-8(

)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 
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דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

והנכסים  וחשבון שבועי על מחזור המטבע  דין  בזה  מתפרסם 
המוחזקים מולו בסיום יום העבודה כ"ו בניסן התשע"ו )4 במאי 2016(:

בשקלים חדשים

א. סך כל המטבע במחזור ביום כ"ו 
בניסן התשע"ו )4 במאי 2016(

76,032,053,504

ב. סך כל המטבע במחזור ביום י"ט 
בניסן התשע"ו )27 באפריל 2016(

76,545,385,248

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

-513,331,744

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום כ"ו 

בניסן התשע"ו )4 במאי 2016(

76,032,053,504

כ"ז בניסן התשע"ו )5 במאי 2016(

  אילן שטיינר
   מנהל מחלקת המטבע

  

  

  

  

 

 

הודעות מאת בנק ישראל
דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

המטבע  מחזור  על  שבועי  וחשבון  דין  בזה  מתפרסם 
בניסן התשע"ו  י"ב  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים  והנכסים 

)20 באפריל 2016(:

בשקלים חדשים

א. סך כל המטבע במחזור ביום י"ב 
בניסן התשע"ו )20 באפריל 2016(

76,264,351,248

ב. סך כל המטבע במחזור ביום ה' בניסן 
התשע"ו )13 באפריל 2016(

74,479,257,845

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

1,785,093,403

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום י"ב 

בניסן התשע"ו )20 באפריל 2016(

76,264,351,248

י"ג בניסן התשע"ו )21 באפריל 2016(

  אילן שטיינר
מנהל מחלקת המטבע  

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
מיקום הדיוןהדיון

שעת 
הערותהדיון

לאה ליאת 
מרדכי

 נתיבות 37,
תל–אביב-יפו

לשכת הוצל"פ 019847311806/09/201614/12/2016תל אביב
תל אביב, לשכת 
המזונות, שדרות 

שאול המלך 39

11:00

יהודית 
לונטר קניזו

הר סיני 26, 
הרצליה

לשכת הוצל"פ 019756573706/09/201615/12/2016תל אביב
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

13:00

ניראל 
אלדמע

חובבי ציון 28, 
תל–אביב-יפו

לשכת הוצל"פ 019909110206/09/201614/12/2016תל אביב
תל אביב, לשכת 
המזונות, שדרות 

שאול המלך 39

09:00

פנקס צבי 15, רוזה סדי
אור יהודה

לשכת הוצל"פ 019815703005/09/201626/10/2016תל אביב
תל אביב, לשכת 
המזונות, שדרות 

שאול המלך 39

13:30

 שרעבי 11,יעקב בן אור
באר שבע

לשכת הוצל"פ 149969096508/09/201617/11/2016באר שבע
באר שבע, יצחק 

נפחא 25

13:30

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

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
מיקום הדיוןהדיון

שעת 
הערותהדיון

קריניצקי 13, פרץ שרון
רמת גן

לשכת הוצל"פ 019994033012/04/201617/07/2016תל אביב
תל אביב, ויצמן 1

עדכון 12:30
מועד 
הדיון

 ויצמן 19,מנחם בנין
באר שבע

לשכת הוצל"פ 149952609308/09/201617/11/2016באר שבע
באר שבע, יצחק 

נפחא 25

12:30

ח'אלת אדיר 9א' הייתם ח'טיב
רח' 3021, נצרת

לשכת הוצל"פ 089967210827/08/201627/09/2016קריות
קריות, דרך 

עכו 194, קריית 
ביאליק

11:00

אורג'אן 
כריים

ולנברג ראול 
3/7, חיפה

לשכת הוצל"פ 089935011003/09/201628/09/2016קריות
קריות, דרך 

עכו 194, קריית 
ביאליק

11:00

מוחמד אבו 
חוסין

לשכת הוצל"פ 029823913703/09/201601/01/2017קריותבאקה אלגרביה
קריות, דרך 

עכו 194, קריית 
ביאליק

10:30

ארלוזורוב 56, מוחמד חנפה
חיפה

לשכת הוצל"פ 029705011130/08/201607/03/2017קריות
קריות, דרך 

עכו 194, קריית 
ביאליק

15:00

יהודית 
מילגרם

הפלמ"ח 2/17, 
קריית ביאליק

לשכת הוצל"פ 129954103413/08/201626/03/2017קריות
קריות, דרך 

עכו 194, קריית 
ביאליק

10:30

העליה השניה סלוא חורי
86א', חיפה

לשכת הוצל"פ 139988008813/08/201627/03/2017קריות
קריות, דרך 

עכו 194, קריית 
ביאליק

11:00

נאדיה אבו 
ג'אד

עיר עתיקה 
11/131, עכו

לשכת הוצל"פ 089906903813/08/201628/03/2017קריות
קריות, דרך 

עכו 194, קריית 
ביאליק

15:00

לשכת הוצל"פ 029846809213/08/201629/03/2017קריותעין קנייאסאהר ספדי
קריות, דרך 

עכו 194, קריית 
ביאליק

15:00

מרדכי 
ישראל כהן

אלחריזי 22, 
חולון

לשכת הוצל"פ 019609906613/09/201622/12/2016תל אביב
ראשון לציון, דוד 

סחרוב 22

09:00

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             




