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הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23 לחוק שירות 
תיקנה  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  )מינויים(,  המדינה 
הממשלה את ההודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות 
ההיגוי  ועדת  ראש  יושב   .9" שמשרה  כך  לחוק2  שבתוספת 
של  המשרות  מרשימת  תיגרע   - אדמה"  לרעידות  להערכות 

משרד הביטחון.

ו' באב התשע"ו )10 באוגוסט 2016(
)חמ 3-1173-ה2(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 2804.  2

הודעה על הענקת סמכויות
לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957

על  הפיקוח  לחוק   47 לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
לשר  כי  הממשלה  קבעה  התשי"ח-11957,  ושירותים,  מצרכים 
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים תהיה נתונה הסמכות 
התקנת  בעניין  לפיו  תקנות  ולהתקין  האמור  החוק  את  לבצע 

מעליות ומתן שירות למעליות.

כ"ז בתמוז התשע"ו )2 באוגוסט 2016(
)חמ 3-5313(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ח, עמ' 24; התש"ן, עמ' 170.  1

מינוי שופטת לבית המשפט לענייני משפחה
לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995

לענייני  בית המשפט  לחוק  2)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשנ"ה-11995,  משפחה, 
העליון, אני ממנה בזה את מירה רום פלאי, שופטת בית משפט 

השלום לדון בבית משפט לענייני משפחה.

כ"ב בתמוז התשע"ו )28 ביולי 2016(
)חמ 3-2666-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393; התשס"ז, עמ' 384.  1

מינוי ממלא מקום נציב תלונות הציבור על שופטים
לפי חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002

הציבור  תלונות  נציב  לחוק   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשס"ב-12002,  שופטים,  על 
העליון, אני ממנה את השופט )בדימוס( שמואל חמדני, לממלא 
מקומו של נציב תלונות הציבור על שופטים, לעניין בירור תלונה 

שמספרה 483/16/רמלה.

מינוי זה יעמוד בתוקפו למשך שישה חודשים, או עד סיום 
בירור התלונה - לפי המוקדם מביניהם.

ז' באב התשע"ו )11 באוגוסט 2016(
)חמ 3-3308-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשס"ב, עמ' 590.  1

מינוי חבר בוועדת הסניגוריה הציבורית
לפי חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א()2( לחוק הסניגוריה הציבורית, 
התשנ"ו-11995, אני ממנה את יצחק זמיר, שופט בדימוס של בית 

המשפט העליון, לחבר בוועדת הסניגוריה הציבורית.

תוקף המינוי לחמש שנים.

י"ד באב התשע"ו )18 באוגוסט 2016(
)חמ 3-2707(

מרים נאור  
נשיאת בית המשפט העליון  

ס"ח התשנ"ו, עמ' 8.  1

מינוי חבר לוועדת ערעור
לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954, ולפי חוק בתי 

דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בנאצים,  המלחמה  נכי  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ד-11954 )להלן - החוק(, וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, 
התשנ"ב-21992, אני ממנה את שלמה דוקס, רופא מוסמך, לחבר 

בוועדת ערעור לפי החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי עד יום ו' בסיוון התשע"ח )20 במאי 2018(.

מינויו לחבר בוועדת ערעור לפי החוק במחוז ירושלים3 - 
בטל.

י"א באב התשע"ו )15 באוגוסט 2016(
)חמ 3-99-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשל"ט, עמ' 88.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

י"פ התשע"ה, עמ' 6717.  3

מינוי חברה לוועדת ערעור
לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954, ולפי חוק בתי 

דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בנאצים,  המלחמה  נכי  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ד-11954 )להלן - החוק(, וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, 
בלאושטיין-רוזנברג3,  צפורת  את  ממנה  אני  התשנ"ב-21992, 

לחברה בוועדת ערעור לפי החוק, במחוז חיפה.

תוקף המינוי מיום י"ד בתשרי התשע"ז )16 באוקטובר 2016( 
עד יום ו' בסיוון התשע"ח )20 במאי 2018(.

י"א באב התשע"ו )15 באוגוסט 2016(
)חמ 3-99-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשל"ט, עמ' 88.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

י"פ התשע"ד, עמ' 1954.  3

הודעה על מינוי חברים לוועדת התעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

אני מודיע כי בתוקף הסמכות הנתונה לי לפי סעיף 20 לחוק 
את  מיניתי  לעבודה(, התש"ט-11949,  )החזרה  חיילים משוחררים 

הנציגים האלה לחברים בוועדת תעסוקה כללית:
 

ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ט, עמ' 303.  1
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אביב חצבני, אשר רפפורט, ליאור אפלבאום, אלי גרינבלום, 
זאב פוטרמן וגלית לוי - לנציגי התאחדות התעשיינים בישראל;

מיכל אטינגר, אינה צ'רקס ורונן ליפשיץ - לנציגי ההסתדרות 
הכללית.

מועד  עד  או  חתימתו,  ממועד  שנים  לשלוש  מינוים  תוקף 
שהוא  בארגון  אחד  כל  האמורים,  הנציגים  של  עבודתם  סיום 

מייצג - המוקדם מבין השניים.

כ"ט בתמוז התשע"ו )4 באוגוסט 2016(
)חמ 3-442-ה1(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

הודעה על הטלת תפקיד מנהל מינהל המחקר 
החקלאי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שירות  נציב  עם  התייעצות  ולאחר  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
להגנת  השירותים  מנהל  גרה,  עבד  על  מטיל  אני  המדינה, 
את  למלא  הכפר,  ופיתוח  במשרד החקלאות  ולביקורת  הצומח 
ו' באלול התשע"ו  תפקיד מנהל מינהל המחקר החקלאי, מיום 
קבע,  של  למינוי  עד  או  חודשים  לשלושה   ,)2016 בספטמבר   9(

לפי המוקדם.

ב' באלול התשע"ו )5 בספטמבר 2016(
)חמ 3-1173-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

הודעה בדבר אבידות שלא נתבעו
לפי תקנות השבת אבידה, התשל"ג-1973

בהתאם לתקנה 10 לתקנות השבת אבידה, התשל"ג-11973,  
שנמסר  להלן  המפורטים  הטובין  כי  הודעה,  בזה  מתפרסמת 
ביחידת המשטרה המופיעה בטור א', שנמצאו בתאריך המפורט 
לצדם בטור ב' שתיאורם כמפורט בטור ג' וערכם המשוער כמצוין 
בטור ד' הם אבידות שלא נתבעו, שיועברו לרשות המוצא אותם 
בתום 6 חודשים מיום פרסום הודעה זו, אלא אם כן יימצא מי 

שיטען לזכות עליהם:

א

היחידה 
המודיעה

ב

תאריך המציאה

ג 

תיאור 
הטובין

ד

ערך משוער 
בשקלים 
חדשים

ח' בתמוז התשע"ו מרחב נתב"ג
)14 ביולי 2016(

מזומן זר 
 50 X 20

יורו

1,000 יורו

י"ג באב התשע"ו )17 באוגוסט 2016(
)חמ 3-51(

אסא גיל-עד, רפ"ק  
קמ"ט אבידות ומציאות  

ק"ת התשל"ג, עמ' 1839; התשמ"ח, עמ' 515.  1

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   2 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
באב  ד'  מיום  בישיבתה  יהודה,  אור  עיריית  מועצת  מינתה 
הארנונה  למנהל  גבריאל,  גיל  את   )2016 באוגוסט   8( התשע"ו 

לעניין החוק האמור.

ז' באב התשע"ו )11 באוגוסט 2016(
)חמ 3-265-ה2(

ליאת שוחט  
ראש עיריית אור יהודה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   2 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בכסלו  כ"ז  מיום  בישיבתה  ריינה,  המקומית  המועצה  מינתה 
ארנונה  למנהל  אחמד  טאטור  את   )2009 בדצמבר   14( התש"ע 

לעניין החוק האמור.

כ"ג באב התשע"ו )27 באוגוסט 2016(
)חמ 3-265-ה2(

טאטור ח'אלד  
ראש המועצה המקומית ריינה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

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

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין, אגף 
רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, קומה 
2,  ירושלים, בשני עותקים, ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם 

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג 3/16.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 517.11 מ"ר.

הגבולות:

צפון: בית ואדמה של ולירו;

דרום: דרך פרטית המפרידה בין הנכס לבין אדמת ווקף אל 
דנף עם קרם אל חלבי;

מזרח: דרך;

מערב: מגרש ולירו.
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תאריך רישום: ט' באלול התשע"ו )12 בספטמבר 2016(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

שם האגודה: תיירות צאלים חדרי אירוח - אגודה שיתופית   )3(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006102-8.  

המען: ד"נ חלוצה, צאלים 85520.  

תאריך רישום: ט' באלול התשע"ו )12 בספטמבר 2016(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

אגודה   - הקיבוצים  משקי  דפנה  תיירות  האגודה:  שם   )4(
שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006103-6.  

המען: ד"נ גליל עליון, דפנה 12235.  

תאריך רישום: ט' באלול התשע"ו )12 בספטמבר 2016(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: קטמאת - אגודה שיתופית חקלאית להספקת   )5(
מים ולחקלאות בע"מ.

מס' האגודה: 57-006104-4.  

המען: שכונה 5, ערערה.  

תאריך רישום: ט' באלול התשע"ו )12 בספטמבר 2016(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אספקת מים.  

ט' באלול התשע"ו )12 בספטמבר 2016(

אלה אלון  
סגנית רשם האגודות השיתופיות  

החלפת מפרק

שיתופית  אגודה  חולים  קופת  עובדי  מעונות  בעניין: 
בחיפה בע"מ )להלן - האגודה(.

מס' תיק: 57-000504-1.

ובעניין: החלפת מפרק.

האגודות  לפקודות   48 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האגודות  לתקנות   7 תקנה  להוראות  ובהתאם  השיתופיות 
השיתופיות )פירוק(, התשמ"ד-1984, אני מבטל בזה את מינויו 
של המפרק זועבי עבדלסלם, ממשרד הכלכלה, ת"ד 4159, נצרת 
16410, טל' 04-8613806, פקס' 04-6470963. וממנה במקומו את 
עו"ד קרן חגי, מרח' העצמאות 43, חיפה 330332, טל' 04-8662047, 

פקס' 04-8662044.

צו הפירוק ניתן ביום 17.8.2014, ופורסם בילקוט הפרסומים 
6869, התשע"ד, עמ' 7862.

י"ט באלול התשע"ו )22 בספטמבר 2016(

מירון הכהן  
                                             רשם האגודות השיתופיות

זיהוי: גוש שומה 30053, חלקה 67.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הערות רשם המקרקעין: רח' הע"ח 20, מוסררה; באב אלעמוד.

הבעלים: אמסטר יעקב יחיאל.

התיקון המבוקש:

שטח החלקה: 1,851 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דרך בלא מספר;  

תצ"ר   +  111 חלקה   +  1012/13 תצ"ר   +  68 חלקה  דרום:   
;242/46

מזרח: דרך + רחוב הע"ח;  

מערב: חלקה 66 מבנה + חצר.  

הערה: הבקשה מתבססת על תצ"ר מס' 1324/15 ומתייחסת 
לקביעת שטח מעודכן לחלקה וקביעת גבולותיה המעודכנים. 

במסגרת הבקשה מבוקש להגדיל את שטח החלקה.

י"א באלול התשע"ו )14 בספטמבר 2016(
אורן סילברמן  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

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

התשכ"ט-1969

רישום  גוש  של  הזכויות  לוחות  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
 4( באלול התשע"ו  א'  ביום  הוצגו  )אלסיר(,  נגב   -  400541 מס' 
הסדר  פקיד  בלשכת  לעיון  ימים   30 למשך   ,)2016 בספטמבר 
המקרקעין, קריית הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע, ובלשכת 
הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים, רח' התקווה 4, באר שבע.

א' באלול התשע"ו )4 בספטמבר 2016(

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הדרום                  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  
שם האגודה: תעשיות בריאות גן שמואל - אגודה שיתופית   )1(

חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006099-6.  

המען: ד"נ חפר, גן שמואל 3881000.  

תאריך רישום: ט' באלול התשע"ו )12 בספטמבר 2016(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שיתופית  אגודה   - תאומים  תל  מתיישבי  האגודה:  שם   )2(
להתיישבות קהילתית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006100-2.  

המען: ד"נ עמק בית שאן, תל תאומים 101800.  
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סמרטאיי בע"מ
)ח"פ 51-275793-1(

)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 
שארית  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,1.11.2016 ביום  תתכנס 
הפליטה 71, הוד הכרמל, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד ברקן, מפרק  

מ. דורסמן - החברה לניהול נכסים )1992( בע"מ
)ח"פ 51-169184-2(

)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 
כוח המפרק,  בא  ביום 30.10.2016, בשעה 10.00, במשרדי  תתכנס 
עו"ד עינת פלץ-פולג, רח' המנופים 8, הרצליה, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה כץ, רו"ח, מפרק  

האוניה נועה 3 בע"מ 
 )ח"פ 514627066(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   15/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסתר 
)אדית( סדנאי, מרח' ניצנים 14א, חיפה 34354, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/01/2017 
52, תל–אביב- בגין  רח' דרך  דן,  יריב  10:00, אצל עו"ד  בשעה 

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

בפנקסים ובניירות של החברה. 

אסתר )אדית( סדנאי, מפרקת

 

ביטול רישום אגודה שיתופית
חברי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   1.5.2016 וביום  הואיל 
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   - דפנה  קיבוץ 
 ,7267 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005727-3
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,6396 עמ'  התשע"ו, 
נמחק מספר  רישום האגודה  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,6.9.2016
האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש 

כגוף מאוגד.

י"ד באב התשע"ו  )18 באוגוסט 2016(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

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

טי.אל.אס. טים לוגיסטיקה ושירותים בע"מ
)ח"פ 51-461200-1(

)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'  12.00, במשרדי החברה,  30.10.2016, בשעה  ביום  תתכנס 
אריאל שרון 3, אור יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שגית אורן, מפרקת  

קומפלו בע"מ
)ח"פ 51-423037-4(

)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 
שארית  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,1.11.2016 ביום  תתכנס 
הפליטה 71, הוד הכרמל, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל אהרונוביץ, מפרק  

טריפורס בע"מ
)ח"פ 51-420856-0(

)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 
שארית  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,1.11.2016 ביום  תתכנס 
הפליטה 71, הוד הכרמל, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל אהרונוביץ, מפרק  
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דלוז'ן בע"מ 
 )ח"פ 514844448(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   16/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
זיו איזנר, מרח' גלגל הפלדה 7, הרצליה 4672207, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/02/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

זיו איזנר, עו"ד, מפרק 

קרצו גרופ בע"מ 
 )ח"פ 515186211(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/08/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרקת  תקווה,  פתח   ,11 ההגנה  מרח'  אביעוז,  זיו  איילת 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/11/2016 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

איילת זיו אביעוז, עו"ד, מפרקת 

ד.ח. שרותי נמל והובלות בע"מ 
 )ח"פ 512327396(

)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   22/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

ענתבי, מרח' רחל אמנו 51, אשדוד, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/01/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דניאל ענתבי, מפרק 

ע.י.ר אבני יסוד הגליל בע"מ 
 )ח"פ 513758417(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   11/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יוסף קייסר, ממגאר 2012800, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/02/2017 
סניף  ליד  ראשי,  רח'  מגאר,  בכפר  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הדואר, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יוסף קייסר, עו"ד, מפרק
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א.ס.א עידן שיווק בע"מ 
 )ח"פ 512934514(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   11/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יוסף קייסר, ממגאר 2012800, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/02/2017 
סניף  ליד  ראשי,  רח'  מגאר,  בכפר  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הדואר, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יוסף קייסר, עו"ד, מפרק 

א.א.סירין בע"מ 
 )ח"פ 512928995(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   11/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יוסף קייסר, ממגאר 2012800, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/02/2017 
סניף  ליד  ראשי,  רח'  מגאר,  בכפר  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הדואר, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יוסף קייסר, עו"ד, מפרק

 

פראג בטלר בע"מ 
 )ח"פ 514106863(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   25/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

רטנר, מרח' ניב דוד 17, ירושלים, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/11/2016 
29ב,  היסוד  קרן  רח'  מרקס,  יעקב  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

דניאל רטנר, מפרק 

אביחי בליצקי בע"מ 
 )ח"פ 514647171(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   25/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביחי 

בליצקי, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/11/2016 
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. 

אביחי בליצקי, מפרק
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פלסטיק דרים יחצנות בע"מ 
 )ח"פ 513673715(

)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   18/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

רביב יהושע סיון, מרח' שד' מוריה 44, חיפה, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/01/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רביב יהושע סיון, עו"ד, מפרק 

נגב סטון דרום בע"מ 
 )ח"פ 514988781(

)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   26/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן 

סרוסי, מרח' שדרות היונה 49, מיתר, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/01/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

איתן סרוסי, מפרק 

רומי )י.מ.( השקעות ויזמות בע"מ 
 )ח"פ 514914274(

)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   17/03/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

דורון בורנשטיין, מרח' דוד המלך 8, ירושלים, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11/11/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דורון בורנשטיין, עו"ד, מפרק 

נתן שטרוה בע"מ 
 )ח"פ 512575911(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   25/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן 

שטרוה, מרח' הבנקים 3, חיפה, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/01/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

נתן שטרוה, מפרק
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קולינרי הסעדה בע"מ 
 )ח"פ 513781443(

)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   27/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונתן 

חיים הראל, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/11/2016 
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. 

יונתן חיים הראל, מפרק 

מגד שמים )חומוס במושבה( בע"מ 
 )ח"פ 514182112(

)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   27/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונתן 

חיים הראל, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/11/2016 
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. 

יונתן חיים הראל, מפרק

אורדנט ל.ב. מעבדה אורטודונטית בע"מ 
 )ח"פ 513295436(

)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   27/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אסף מנחם שטרן, מרח' ויצמן 51, תל-אביב-יפו, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/03/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אסף מנחם שטרן, עו"ד, מפרק 

בבא י.ת.ד בע"מ 
 )ח"פ 514795483(

)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   27/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונתן 

חיים הראל, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/11/2016 
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. 

יונתן חיים הראל, מפרק
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קונטיננטל חברה לביטוח ימי בע"מ 
 )ח"פ 510380207(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20/09/2016 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואל שמואל קוטלר, 

מרח' מנחם 16, רמת גן 5270003, 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.

יואל שמואל קוטלר, עו"ד, מפרק

דימבו ניהול בע"מ 
 )ח"פ 512713264(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14/09/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ליאור לנדאו, מרח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 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.

ליאור לנדאו, עו"ד, מפרק 

אמיתן בע"מ 
 )ח"פ 514644558(

)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 21/09/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
גיא הילר, מרח' ז'בוטינסקי 102, תל–אביב-יפו 6296722, 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.

גיא הילר, עו"ד, מפרק 

טאגזבוקס בע"מ 
 )ח"פ 515071074(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20/09/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מיכל בכרך, מרח' הרכבת 58, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

מיכל בכרך, עו"ד, מפרקת 

מודוספ בע"מ 
 )ח"פ 515093920(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13/09/2016 התקבלה 
גליקסמן,  נמרוד  ולמנות את  החלטה לפרק את החברה מרצון 

מרח' סמטת גור אריה 4, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

נמרוד גליקסמן, מפרק

הילב השקעות בע"מ 
 )ח"פ 512815564(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20/09/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אודיה קטרבורסקי ברק, מרח' כנרת 5, בני ברק, 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.

אודיה קטרבורסקי ברק, עו"ד, מפרקת
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אחוזת חלקה 1086 בגוש 6158 בע"מ 
 )ח"פ 510094808(

)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 25/09/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גד 

זילברברג, מרח' החילזון 5, רמת גן, 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.

גד זילברברג, עו"ד, מפרק

פאר שלטים בע"מ 
 )ח"פ 512567660(

)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 22/09/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד 

תורגמן, מרח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן 5251108, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

דוד תורגמן, עו"ד, מפרק 

מידאס הפקות בע"מ 
 )ח"פ 513661603(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18/09/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

רביב יהושע סיון, מרח' שד' מוריה 44, חיפה, 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.

רביב יהושע סיון, עו"ד, מפרק

בוניפום בע"מ 
 )ח"פ 513847608(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16/08/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אדר אלוני חנן, מרח' השונית 73, בית חירות 4029100, 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.

אדר אלוני חנן, עו"ד, מפרקת

נכסי יצחק טרקאי בע"מ 
 )ח"פ 514799568(

)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 21/09/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא 

אהרון, מרח' דרך בגין 55, תל–אביב-יפו, 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.

גיא אהרון, עו"ד, מפרק

פרוייקטים קיבוץ יגור בע"מ 
 )ח"פ 511756892(

)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 25/09/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בני 

פריטש, מרח' שביל האגוז 1, יגור 3006500, 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.

בני פריטש, עו"ד, מפרק
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נוי ב.ע. בע"מ 
 )ח"פ 513060095(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/09/2016 
ולמנות את סטלה  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 

מרט, מרח' האיזמרגד 4, אבן יהודה, 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.

סטלה מרט, מפרקת

טוקאון בע"מ 
 )ח"פ 514282185(

)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 26/09/2016 
גיל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

פרידלנדר, מרח' מוהליבר 16, רמת השרון, 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.

גיל פרידלנדר, מפרק 

מואססת אלזהרא בע"מ 
 )ח"פ 513419069(

)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 03/03/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

וסאם גזאוי, מרח' קלנסווה 1, קלנסווה 40640, 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.

וסאם גזאוי, עו"ד, מפרק

 

קו כחול תשתיות ובניה בע"מ 
 )ח"פ 514512953(

)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 27/09/2016 
רועי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

משעל, מרח' נחשון 12, רמת השרון, 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.

רועי משעל, מפרק

איסט/ממ )1998( בע"מ 
 )ח"פ 512600339(

)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 27/09/2016 
דוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

שליט, מרח' דוד רזיאל 55, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

דוד שליט, מפרק 

טי.אל.וי. השכרת ותפעול נכסים בע"מ 
 )ח"פ 512050576(

)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 27/09/2016 
יוסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

תורג'מן, מרח' הרינה 12, נתניה, 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.

יוסף תורג'מן, מפרק
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תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עודד אילן, מפרק

ניו קופל בטוחות )סדרה 16( בע"מ 
 )ח"פ 514062892(

)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 
בקריית  המפרק,  אצל   ,11:00 בשעה   06/11/2016 ביום  תתכנס 
שלמה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

טל שרם, עו"ד, מפרק

ניו קופל בטוחות )סדרה 18( בע"מ 
 )ח"פ 514108596(

)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 
בקריית  המפרק,  אצל   ,11:00 בשעה   06/11/2016 ביום  תתכנס 
שלמה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

טל שרם, עו"ד, מפרק

ניו קופל בטוחות )סדרה 2( בע"מ 
 )ח"פ 513391144(

)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 
בקריית שלמה,  המפרק,  אצל   ,11:00  06/11/2016 ביום  תתכנס 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

טל שרם, עו"ד, מפרק

פרי-קד בע"מ 
 )ח"פ 512447178(

)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 

אלקסי בע"מ 
 )ח"פ 512785379(

)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 27/09/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

כרמל נפתלי, מרח' החילזון 3, רמת גן, 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.

כרמל נפתלי, עו"ד, מפרק 

בקומבה בע"מ 
 )ח"פ 514646280(

)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 06/11/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' שפירא 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,7
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אביב גפני, מפרק

ניו קופל בטוחות )סדרה 17( בע"מ 
 )ח"פ 514108612(

)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 
בקריית  המפרק,  אצל   ,11:00 בשעה   06/11/2016 ביום  תתכנס 
שלמה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

טל שרם, עו"ד, מפרק

זפיר ע.י. בע"מ 
 )ח"פ 514336650(

)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 07/11/2016 בשעה 10:00, במשרד עו"ד בנאי 
 ,58 הרכבת  רח'  סיטי,  אלקטרה  מגדל   14 קומה  שטרן,  עזריאל 
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תתכנס ביום 27/11/2016 בשעה 10:00 אצל המפרקת, רח' שאול 
המלך 9, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שרון שמיר, מפרקת

טימורין )2006( בע"מ 
 )ח"פ 513792242(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 09/11/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' מנחם 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת  ספורט(,  גיבור  )בית   7 בגין 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

צביקה ברק, עו"ד, מפרק

להט מערכות מיגון מ.כ בעמ 
 )ח"פ 514601764(

)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 13/11/2016 בשעה 17:00, אצל עו"ד גבעתי, רח' 
סופי של המפרק, המראה  דוח  גן, לשם הגשת  רמת   ,31 רש"י 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

סיימון שמעון ברטין, עו"ד, מפרק

עתיד נ.נ.ל קרית אונו בע"מ 
 )ח"פ 514688530(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
גולדמן,  עו"ד  במשרד   ,10:00 בשעה   10/11/2016 ביום  תתכנס 
ארליך, אדלשטיין, רח' דרך אבא הלל 14, רמת גן, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורי אביגד, עו"ד, מפרק

אופטילנס 2003 בע"מ 
 )ח"פ 513419390(

)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 06/11/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
דרך בגין 52, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יריב דן, עו"ד, מפרק

לשם הנדסה )א.ז.( בע"מ 
 )ח"פ 514020924(

)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 22/11/2016 בשעה 09:00 , אצל המפרק, רח' נורית 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,51
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

זאב שניידר, מפרק

עוזמור שווק קוסמטיקה בע"מ 
 )ח"פ 512186834(

)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 
ד"ר  רח'  09:00, אצל המפרק,  22/11/2016 בשעה  ביום  תתכנס 
טיכו 3, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אהרון שטרית, מפרק

משכונות אלחריזי בע"מ 
 )ח"פ 510040538(

)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 09/11/2016 בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' הירקון 
113, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שי צוקרמן, עו"ד, מפרק

בוץ מתוק בע"מ 
 )ח"פ 513683342(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  34, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יורם פלץ, עו"ד, מפרק 

ש.ר.א קלאוד בע"מ 
 )ח"פ 515100287(

)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 15/11/2016 בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
דוח  הגשת  לשם  ברק,  בני   ,35 קומה   3 ב.ס.ר  במגדל   ,5 כנרת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

גיל מזור, עו"ד, מפרק

צ.י שירותים משפטיים 
 )ח"פ 512567900(

)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 14/11/2016 בשעה 17:00, במשרד עורכי דין צברי 
פרקש ושות', רח' דרך בגין 52, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

שירה מרקוביץ, עו"ד, מפרקת

מגידו סולאר בע"מ 
 )ח"פ 514519636(

)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 13/11/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
מגידו 1, מגידו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גדי צדיקוף, מפרק

אורקסוניקס בע"מ 
 )ח"פ 514660083(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20/09/2016 

הנ"ל תתכנס ביום 14/11/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
הלסינקי 18, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אהוד ויסמן, עו"ד, מפרק

אנ.אנ.ג'י טרקס בע"מ 
 )ח"פ 514690015(

)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 10/11/2016 בשעה 11:30, אצל עו"ד גולדמן, 
רמת   ,14 הלל  אבא  דרך  רח'  ושות',  אביגד  אדלשטיין,  ארליך, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

אורי אביגד, עו"ד, מפרק

פל - קוד בע"מ 
 )ח"פ 511775652(

)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 
המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה   13/11/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רעי מילר, עו"ד, מפרק

ד.ש. פתרונות מזון מתקדמים 
 )ח"פ 514499151(

)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 
 ,5 נתנזון  ברח'   ,10:00 בשעה   01/12/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

אהוד צורף, מפרק

אינטרסייל יישומי אינטרנט בע"מ 
 )ח"פ 513390096(

)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 25/11/2016 בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' תובל 
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כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

בן ציון יצחק גולדשטיין, מפרק

קו-ראפ בע"מ 
 )ח"פ 513930610(

)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 25/09/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את פורטנוי 

סמיון, מרח' ביאליק 40, אשדוד, 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.

פורטנוי סמיון, מפרק

קו-ראפ בע"מ 
 )ח"פ 513930610(

)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 27/11/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
ביאליק 40, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

סמיון פורטנוי, מפרק

ג'י.אל.אקס. תקשורת בינלאומית בע"מ 
 )ח"פ 512223330(

)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 25/09/2016 
יורם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ברזני, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יורם ברזני, מפרק

התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתתיהו 
שיריזלי, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, 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.

מתתיהו שיריזלי, מפרק

 
אורקסוניקס בע"מ 

 )ח"פ 514660083(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20/11/2016 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  רחובות, לשם הגשת   ,10 פלאוט  מנחם 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מתתיהו שיריזלי,, מפרק
 

אשקלון אייוור טכנולוגיות בע"מ 
 )ח"פ 515163806(

)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 25/09/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בן ציון 
למפרק  אשקלון,   ,53 ענבים  ביכורי  מרח'  גולדשטיין,  יצחק 

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.

בן ציון יצחק גולדשטיין, מפרק

אשקלון אייוור טכנולוגיות בע"מ 
 )ח"פ 515163806(

)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 27/11/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' ביכורי 
ענבים 53, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
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עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
פיני רובינשטיין, מרח' כנרת 5, בני ברק, 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.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק 

עיצובים בטראס בע"מ 
 )ח"פ 513395475(

)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 23/01/2017 בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' כנרת 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  ברק, לשם הגשת  בני   ,5
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

ב.א.ש.י קולקשן גלארי בע"מ 
 )ח"פ 513203984(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/09/2016 
לואיז  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  התקבלה החלטה 

שאוליאן, מרח' בן יהודה 97, הרצליה, 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.

לואיז שאוליאן, מפרקת

ב.א.ש.י קולקשן גלארי בע"מ 
 )ח"פ 513203984(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רמי  עו"ד  אצל   ,11:00 בשעה   27/02/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מזרחי, רח' פריש דניאל 3, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

לואיז שאוליאן, מפרקת

ג'י.אל.אקס. תקשורת בינלאומית בע"מ 
 )ח"פ 512223330(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15/11/2016 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  רחובות, לשם הגשת   ,10 פלאוט  מנחם 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יורם ברזני, מפרק

אם.די.אם.ואי.יו. הנדסה וייצור בע"מ 
 )ח"פ 512499773(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20/09/2016 
אלון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

סטופל, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, 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.

אלון סטופל, מפרק

אם.די.אם.ואי.יו. הנדסה וייצור בע"מ 
 )ח"פ 512499773(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15/11/2016 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  רחובות, לשם הגשת   ,10 פלאוט  מנחם 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אלון סטופל, מפרק

עיצובים בטראס בע"מ 
 )ח"פ 513395475(

)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 22/09/2016 
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עדי שני אירועים בע"מ 
 )ח"פ 513607796(

)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   20/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יצחק איטח, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, 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 ייענה. 

 20/11/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, 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. 

יצחק איטח, עו"ד, מפרק

אומנג' בע"מ 
 )ח"פ 514779750(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   31/07/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את תובל  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
אליק מליח, מרח' טופז 10, מודיעין-מכבים-רעות, 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 ייענה. 

 15/12/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  אומן,  חיים  אצל   13:30 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

תובל אליק מליח, מפרק

מידאס אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 512118738(

)בפירוק מרצון(

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

עמותת אמצ"י 
 )ע"ר 580002111(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,13/09/2016 ביום  שהתכנסה 
הברושים   מרח'  הירשפרונג,  רון   את  ולמנות  מרצון  העמותה 

25, קדימה-צורן, למפרק  העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רון  הירשפרונג, מפרק

סיגל יאיר - משרד עורכי דין 
 )ח"פ 514094853(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
של   ,28/08/2016 מיום  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983, 
בעלי המניות של החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי 
להפסיק את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינויה של 

המפרקת סיגלית יאיר.
סיגלית יאיר, עו"ד, מפרקת 

ירין אירועים וכנסים בע"מ 
 )ח"פ 513429340(

)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   20/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יצחק איטח, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/11/2016 
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. 

יצחק איטח, עו"ד, מפרק 
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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.

ליאור בתיה בירנבאום, עו"ד, מפרקת 

הרסן מתכת יצור מוצרים 2007 בע"מ 
 )ח"פ 514019637(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20/09/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
תל–אביב-יפו,   ,65 יגאל  אלון  מרח'  בירנבאום,  בתיה  ליאור 

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.

ליאור בתיה בירנבאום, עו"ד, מפרקת 

וויזטק אלקטרוניקה בע"מ 
 )ח"פ 512129032(

)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 27/09/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רז 

נפתלי, מרח' החילזון 3, רמת גן, 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.

רז נפתלי, עו"ד, מפרק 

אוטסייד פילמס אינטרנשיונל בע"מ 
 )ח"פ 514902261(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/09/2016 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה מרדלר, 

מרח' אלון יגאל 98, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו-338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   13/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

סיגליה חפץ, מרח' הצדף 12, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/11/2016 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

סיגליה חפץ, מפרקת 

סי חפץ בע"מ 
 )ח"פ 513297895(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   13/09/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

סיגליה חפץ, מרח' הצדף 12, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/11/2016 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   10:00 בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

סיגליה חפץ, מפרקת

החזקות בנדל"ן מניב בישראל בע"מ 
 )ח"פ 513989368(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14/09/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
תל–אביב-יפו,   ,65 יגאל  אלון  מרח'  בירנבאום,  בתיה  ליאור 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
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איתן בורגר בע"מ 
 )ח"פ 515143931(

)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 
ושות',  סימון  במשרד   ,11:00 בשעה   01/12/2016 ביום  תתכנס 
משרד עורכי דין, רח' שד' המגינים 19, חיפה, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

שלומי סימון, עו"ד, מפרק 
     

עתיד טיירקס סי.בי.טי. בע"מ 
 )ח"פ 512250655(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' שד'  10:00, אצל המפרק,  13/11/2016 בשעה  ביום  תתכנס 
המגינים 44, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יעקב אסנין, מפרק

א.ד. פרויקטים קידום ופתוח מלונאות בע"מ 
 )ח"פ 511330458(

)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 13/11/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,39 המעפילים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דוד לבל, מפרק 
     

פאב ראש פינה אחרי בע"מ 
 )ח"פ 515055366(

)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 13/11/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
ברודצקי 17, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

איתמר כהן, מפרק 

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.

משה מרדלר, עו"ד, מפרק 

הדייגים ציוד דיג בע"מ 
 )ח"פ 514724954(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28/09/2016 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רויטל זהבה 

גסט, מרח' טוסקניני 1, תל–אביב-יפו, 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.

רויטל זהבה גסט, עו"ד, מפרקת 

עמוס חרותי בע"מ 
 )ח"פ 510919293(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28/09/2016 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דרור מאיר 

אוחנה, מרח' לבנון ישראל 8/14, חיפה, 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.

דרור מאיר אוחנה, עו"ד, מפרק 

ש.לאופולד בע''מ 
 )ח"פ 515120772(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  בקשי,  אנגל  אצל   ,10:00 בשעה   13/11/2016 ביום  תתכנס 
סופי של המפרק, המראה  דוח  לשם הגשת  רעננה,   ,1 המסגר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רועי שטילר, מפרק 



10339 ילקוט הפרסומים 7353, כ"ו באלול התשע"ו, 29.9.2016 

תתכנס ביום 20/11/2016 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד ברח' 
סופי של המפרק,  דוח  רחובות, לשם הגשת   ,10 פלאוט  מנחם 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יחיאל הרשקוביץ, מפרק

ד.ש.ים ונופש בע"מ 
 )ח"פ 512469172(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
יוסי  עו"ד  במשרדי   ,11:00 בשעה   25/10/2016 תתכנס   הנ"ל 

אברהם ושות', רח' דניאל פריש 3, קומה 23, תל אביב.

של  מרצון  פירוק  בדבר  מיוחדת  החלטה  היום:  סדר  על 
תתכנס  זאת  אסיפה  החברה.  לעסקי  מפרק  ומינוי  החברה 
המניות  בעלי  של  מיוחדת  כללית  אסיפה  של  כינוסה  לאחר 
קבלת  יומה  סדר  שעל   10:00 בשעה  יום  באותו  החברה  של 

החלטה מיוחדת לפירוק מרצון של החברה.
שלמה לוי, דירקטור 

ג'י.איי.פי.סי אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-445370-3(

)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 14.9.2016, התקבלה החלטה 
אצל  חלווה,  הדר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
משרד עורכי דין מ' פירון ושות', רח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, 

תל אביב 6713412, 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.

הדר חלווה, עו"ד, מפרקת

אחים חקלאי פרויקטים )2006( בע"מ
)ח"פ 51-389666-2(

)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 14.9.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה חקלאי, מת"ד 570, אור 

יהודה, טל' 050-5257258, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה חקלאי, מפרק

     
אשכול מהנדסים ויועצים בע"מ 

 )ח"פ 513784744(

)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 13/11/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' חצב 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חצב,   ,411
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שלמה מנשה, מפרק 

נאות הכלניות בת"א בע"מ 
 )ח"פ 510275142(

)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 01/12/2016 בשעה 18:00, אצל עו"ד דני אטיאס, 
רח' המסגר 42, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אסתר רוזנר, מפרקת

מוניות אסף פנינת השרון בע"מ 
 )ח"פ 512672585(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20/09/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק  רחובות,   ,10 פלאוט  מנחם  מרח'  הרשקוביץ,  יחיאל 

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.

יחיאל הרשקוביץ, עו"ד, מפרק 

מוניות אסף פנינת השרון בע"מ 
 )ח"פ 512672585(

)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 



ילקוט הפרסומים 7353, כ"ו באלול התשע"ו, 29.9.2016  10340

חד אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-456537-3(

)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 16.9.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליעד חננאל, מרח' 

דרך העצמאות 5, חיפה, טל' 04-8666641, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אליעד חננאל, עו"ד, מפרק

צ'יקיטס בע"מ
)ח"פ 51-469090-8(

)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 18.9.2016, התקבלה החלטה 
בר–קהן,  רוי  עו"ד  ד"ר,  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ממגדל עזריאלי 5, תל אביב 6702501, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ד"ר, רוי בר–קהן, עו"ד, מפרק

אלכל החזקות בע"מ
)ח"פ 51-092610-8(

)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 19.9.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה בן עזרא, מרח' גבעת 

התחמושת 3, 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.

יהודה בן עזרא, מפרק

ד. שאגל תכשיטים בע"מ
)ח"פ 51-227226-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  ריינר,  שמעון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
טל' 03-5297878,   ,5885849 חולון  עזריאלי,  26, מתחם  הרוקמים 

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.

שמעון ריינר, עו"ד, מפרק

שאגל טיים בע"מ
)ח"פ 51-466828-4(

)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 15.9.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  ריינר,  שמעון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
טל' 03-5297878,   ,5885849 חולון  עזריאלי,  26, מתחם  הרוקמים 

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.

שמעון ריינר, עו"ד, מפרק

חננו ועננו בע"מ
)ח"פ 51-491439-9(

)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 15.9.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו כהן, מרח' משה דיין 

31, רמת גן 5229455, טל' 054-3977319, 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.

דור נתן, עו"ד
בא כוח המפרק
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עיטוף תדהר בע"מ
)ח"פ 51-255577-2(

)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 5.9.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרדכי כהן, מרח' אבן 

גבירול 2, תל אביב, למפרק החברה.

מרדכי כהן, עו"ד, מפרק

קרן ופרות ניהול והשקעות )1998( בע"מ
)ח"פ 51-259988-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.9.2016, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף ג'ברי, 

מרח' יצחק מדהלה 1, רחובות, למפרק החברה.

יוסף ג'ברי, עו"ד, מפרק

נירנברג חברה לעבודות פיתוח בע"מ
)ח"פ 51-045536-3(

)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 22.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל מזור-מור, מרח' 

המגינים 32, ת"ד 8, חיפה 310001, למפרקת החברה.

מיכל מזור-מור, עו"ד, מפרקת

אלדורדו נוף עולם שירותי תיירות )1993( בע"מ
)ח"פ 51-177518-1(

)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   ,15.8.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עיסא 
נביל סולימאן, מרח' סולטאני 1, ת"ד 1639, כפר קאסם 4881000, 

טל' 03-9184000, למפרק החברה.

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

אוקינוס תעשיות טקסטיל בע"מ
)ח"פ 51-053286-4(

)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 19.9.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה בן עזרא, מרח' אלעזר 

פרידמן 18, 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.

יהודה בן עזרא, מפרק

כיתן אינטראקטיב בע"מ
)ח"פ 51-290329-5(

)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 19.9.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה בן עזרא, מרח' אלעזר 

פרידמן 18, 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.

יהודה בן עזרא, מפרק

צדוניה חברה להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-001739-5(

)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 19.9.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה בן עזרא, מרח' אלעזר 

פרידמן 18, 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.

יהודה בן עזרא, מפרק
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סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רני אהרון כהן, עו"ד, מפרק

יורי גושין בע"מ
)ח"פ 51-497249-6(

)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   ,13.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ענת נסים ברדוגו, ממשרד עו"ד נסים רינקוב סנדרוביץ', רח' דרך 

אבא הלל 12, רמת גן, טל' 03-6133333, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 16.1.2017, בשעה 
10.30, 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.

ענת נסים ברדוגו, עו"ד, מפרקת

יאיר כהן רעיונות בפיתוח בע"מ
)ח"פ 51-368374-8(

)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   ,18.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אירית מזור, מרח' סמטת הסביון 4, כפר יונה, טל' 050-6511877, 

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.

 ,19.1.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, 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.

אירית מזור, עו"ד, מפרקת

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

 ,15.12.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עיסא נביל סולימאן, מפרק

שיר יבוא ושיווק ממתקים בע"מ
)ח"פ 51-148094-9(

)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 5.9.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמרם גולן, 
מרח' יגאל אלון 159, תל אביב, טל' 03-6959292, 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.

 ,29.12.2016 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.

עמרם גולן, עו"ד, מפרק

קרינס בע"מ
)ח"פ 51-378453-8(

)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   ,13.9.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  8, הוד השרון,  רני אהרון כהן, מרח' אפרים קציר  עו"ד 

077-7123487, למפרק החברה.

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

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

 ,15.1.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 




