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הודעה על מינוי קצין תגמולים
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[

)תגמולים  הנכים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושיקום(, התשי"ט-11959 ]נוסח משולב[, מיניתי את הרשומים 

להלן לקציני תגמולים לעניין החוק האמור:

במטה אגף שיקום נכים - רח' שאול המלך 4, תל אביב 64733:  )1(

היחידה לתביעות וקביעת זכאות: )א( 

יהודית דויטש  

דפנה שטורמן  

אריקה לזר  

אביאלה ממון  

אפרת אליה  

דליה דניאל  

אריאלה כריסי  

שרה משעל  

גילה סרור  

אסתר כהן  

לאה רוזנברג  

רויטל שקלים דישלו  

טלי פישלר;  

היחידה לתגמולים והטבות: )ב( 

שי בכר  

טלי אלקיים  

אסתר שינברגר;  

היחידה הארצית לשירותי שיקום: )ג( 

דן שגב  

אורה נורי;  

היחידה לשיקום לתעסוקה והכשרה מקצועית: )ד( 

עזרא סרי;  

במחוזות השיקום:  )2(

מחוז שיקום נכים תל אביב, דרך יעקב דורי, ת"ד 931,  )א( 
קרית אונו 55108:

רחל נתן  

יעל שומן  

נאוה שניאור;  

 ,928 ת"ד  דורי,  יעקב  דרך   - דן  נכים  שיקום  מחוז  )ב( 
קריית אונו 55108:

שלמה ז'ולטי  

שרית קדרון  

סימה ברקוביץ;  

 
ס"ח התשי"ט, עמ' 276.  1

מחוז שיקום נכים חיפה - רח' המלך דוד 44, נווה דוד,  )ג( 
חיפה 35421:

מרדכי אסיאג  

יעל אלימלך  

חנה וינשטיין;  

רחובות   ,5 מרשוב  רח'   - רחובות  נכים  שיקום  מחוז  )ד( 
:76448

מנוחה הלפרן  

אסנת שרעבי  

ענת אבני בנאי;  

מחוז שיקום נכים ירושלים - רח' בית"ר 2, ירושלים  )ה( 
;93386

ליאת גרטמן  

רחל אגאי  

מיכל אזולאי;  

מחוז שיקום נכים באר שבע - רח' סוקולוב 14, באר שבע: )ו( 

שנטל כהן  

מירי בן חמו;  

מחוז שיקום נכים טבריה - דרך נצרת, בניין המשטרה,  )ז( 
ת"ד 773, טבריה:

שלמה גרופר  

משה מאיר  

מדינה אברהם.  

החוק  לעניין  תגמולים  קציני  של  הקודמים  המינויים  כל 
האמור - בטלים.

ב' בכסלו התשע"ד )5 בנובמבר 2013(
)חמ 3-42-ה1(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

הודעה על מינוי פסיכיאטר מחוזי
לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991

אני מודיעה, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק טיפול בחולי 
לפסיכיאטר  ידידיה  רינת  ד"ר  את  מיניתי  התשנ"א-11991,  נפש, 

מחוזי לצה"ל בכל המחוזות במקומה של ד"ר קרן גינת2.

תתוקן  וסגניהם3  מחוזיים  פסיכיאטרים  מינוי  על  הודעה 
לפי זה.

א' בכסלו התשע"ד )4 בנובמבר 2013(
)חמ 3-658(

יעל גרמן  
שרת הבריאות  

ס"ח התשנ"א, עמ' 58.  1

י"פ התשע"א, עמ' 6094.  2

י"פ התשנ"א, עמ' 3612; התשע"ב, עמ' 4986.  3
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אכרזה על מוזאון מוכר
לפי חוק המוזאונים, התשמ"ג-1983

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק המוזאונים, התשמ"ג-11983 
ולאחר  המוזאונים,  במועצת  היוועצות  לאחר  החוק(,   - )להלן 
ששקלתי, בין השאר, טעמים שבטובת הציבור ובצורכי שמירתם 
העיצוב  מוזאון  על  מכריזה  אני  במוזאון,  הנמצאים  מוצגים  של 

חולון כמוזאון מוכר לעניין החוק.

ו' בחשוון התשע"ד )10 באוקטובר 2013(
)חמ 3-1738(

לימור לבנת  
שרת התרבות והספורט  

ס"ח התשמ"ג, עמ' 113.  1

אכרזה על מוזאון מוכר
לפי חוק המוזאונים, התשמ"ג-1983

המוזאונים,  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
במועצת  היוועצות  לאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ג-11983 
שבטובת  טעמים  השאר,  בין  ששקלתי,  ולאחר  המוזאונים, 
הציבור ובצורכי שמירתם של מוצגים הנמצאים במוזאון, אני 
מכריזה על המוזאון הישראל לקריקטורה ולקומיקס כמוזאון 

מוכר לעניין החוק.

ו' בחשוון התשע"ד )10 באוקטובר 2013(
)חמ 3-1738(

לימור לבנת  
שרת התרבות והספורט  

ס"ח התשמ"ג, עמ' 113.  1

מינוי ממלא מקום נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר 
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7)א()6( ו–48א)א( לחוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את זועבי סולימאן לממלא 
המחוזית  בוועדה  הכפר  ופיתוח  החקלאות  שר  נציג  מקום 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, וזאת כל עוד הוא משמש בתפקידו 

כעובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

מינוי קודם של בני יעקובי2 - בטל.

ד' בכסלו התשע"ד )7 בנובמבר 2013(
)חמ 3-7-ה2(

יאיר שמיר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450; התש"ן, עמ' 168.  1

י"פ התש"ע, עמ' 898.  2

הודעה על מתן התראה לרופאים וטרינרים
לפי חוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א-1991

החקלאות  שר  של  הסמכות  בתוקף  כי  מודיע  אני 
הווטרינריים,  הרופאים  לחוק   19 סעיף  לפי  הכפר  ופיתוח 
לרופא הווטרינר  נתתי התראה  לי2,  התשנ"א-11991, שנאצלה 

רונן  ד"ר  הווטרינר,  ולרופא   ,1511 רישיון  מס'  דרטלר,  רפי  ד"ר 
לב–רן, מס' רישיון 2329, לאחר שהתקיים בהם האמור בפסקה 

)א()5( לסעיף האמור.

ד' בכסלו התשע"ד )7 בנובמבר 2013(
)חמ 3-855-ה1(

  רמי כהן
המנהל הכללי של משרד    
    החקלאות ופיתוח הכפר

 
הודעה על מתן התראה לרופאות וטרינריות

לפי חוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א-1991

אני מודיע כי בתוקף הסמכות של שר החקלאות ופיתוח 
הכפר לפי סעיף 19 לחוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א-11991, 
שירי  ד"ר  הווטרינריות  לרופאות  התראה  נתתי  לי2,  שנאצלה 
רישיון  מס'  אלמן-מאריי,  שרון  וד"ר   ,1929 רישיון  מס'  אילן, 
1541, לאחר שהתקיים בהן האמור בפסקה )א()5( לסעיף האמור.

ד' בכסלו התשע"ד )7 בנובמבר 2013(
)חמ 3-855-ה1(

רמי כהן  
המנהל הכללי של משרד  
החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשנ"א, עמ' 76.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 271.  2

הודעה על מתן נזיפה לרופא וטרינר
לפי חוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א-1991

ופיתוח  החקלאות  שר  של  הסמכות  בתוקף  כי  מודיע  אני 
הכפר לפי סעיף 19 לחוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א-11991, 
שנאצלה לי2, נתתי נזיפה לרופא הווטרינר ד"ר יעקב כהנא, מס' 
לסעיף  )א()5(  בפסקה  האמור  בו  שהתקיים  לאחר   ,7359 רישיון 

האמור.

ד' בכסלו התשע"ד )7 בנובמבר 2013(
)חמ 3-855-ה1(

רמי כהן  
המנהל הכללי של משרד  
החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשנ"א, עמ' 76.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 271.  2

הודעה על מתן נזיפה לרופא וטרינר
לפי חוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א-1991

אני מודיע כי בתוקף הסמכות של שר החקלאות ופיתוח הכפר 
לפי סעיף 19 לחוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א-11991, שנאצלה 
יהודה, מס' רישיון  בן  נזיפה לרופא הווטרינר ד"ר דרור  לי2, נתתי 

1560, לאחר שהתקיים בו האמור בפסקה )א()3( לסעיף האמור.

ד' בכסלו התשע"ד )7 בנובמבר 2013(
)חמ 3-855-ה1(

רמי כהן  
המנהל הכללי של משרד  
החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשנ"א, עמ' 76.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 271.  2

 
ס"ח התשנ"א, עמ' 76.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 271.  2
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הודעה על התליית רישיון לרופא וטרינר
לפי חוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א-1991

אני מודיע בתוקף הסמכות של שר החקלאות ופיתוח הכפר 
התשנ"א-11991,  הווטרינריים,  הרופאים  לחוק   19 סעיף  לפי 
שנאצלה לי2, נתתי הוראה על התליית רישיון לשלושים ימים 
)16 במאי 2013(,  ז' בסיוון התשע"ג  על תנאי למשך שנה מיום 
לאחר   ,2496 רישיון  מס'  קלינגר,  אדוארד  ד"ר  הווטרינר  לרופא 

שהתקיים בו האמור בפסקה )א()5( לסעיף האמור.

ד' בכסלו התשע"ד )7 בנובמבר 2013(
)חמ 3-855-ה1(

רמי כהן  
המנהל הכללי של משרד  
החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשנ"א, עמ' 76.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 271.  2

הסמכת מפקחים
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מספוא והסחר בו(, 

התשל"א-1971

מצרכים  על  הפיקוח  לצו   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  התשל"א-11971,  בו(,  והסחר  מספוא  )ייצור  ושירותים 
מסמיך את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ששמותיהם 

מפורטים להלן למפקחים לעניין הצו האמור:

מס' רישיון וטרינרישם המפקח

2856עינת בלך

2883יואב יקיר

2522מורן טל

1393אלי ויטמן

1835נטע בזרנו-פרנק

2350לואי בויראת

2048יוסף ריאוס

1357זאב שמייגר

קונסטנטין
ביסטריצקי

1035

גיא שונק

יוסי כהן

תוקפה של הסמכה זו כל עוד מקבלי ההסמכה משמשים 
בתפקידם.

ל' בחשוון התשע"ד )3 בנובמבר 2013(
)חמ 3-858-ה1(

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים  

ק"ת התשל"א, עמ' 1518; התשע"ג, עמ' 1443.  1

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

פר"ק 29141-06-13

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

ח"פ בע"מ,  בנייה  שרותי  מעיין  י.ד  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-434206-2

והמבקשים: עמיקם רוטמן ומיה רוטמן, ע"י ב"כ עו"ד יוסף 
פקס'   ,09-8617282 טל'  נתניה,   ,951 ת"ד   ,3 רזיאל  מרח'  אלברק, 

.09-8621239

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.6.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
זו תישמע לפני בית המשפט המחוזי בתל אביב  בקשת פירוק 

היושב בדין ביום 18.12.2013, 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 10.00 

ביום 10.12.2013.

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

יוסף אלברק, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 44409-10-13

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

ובעניין פירוק חברת ג.מ.ס.י. גלובל מייל סנטר ישראל בע"מ, 
ח"פ 51-253040-3.

אוהד  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,32059115 ת"ז  סלע,  גל  והמבקש: 
זליגמן ואח', מרח' ריב"ל 7, תל אביב.

בקשה  הוגשה   21.10.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

10.12.2013, בשעה 13.00.

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   16.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.3.12.2013

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

אוהד זליגמן, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 39273-10-13

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

ובעניין פירוק חברת אזימוט מ.ס. פתרונות הרכבה בע"מ, 
ח"פ 51-455726-3,

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן ו/או 
שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון, מרח' אבן גבירול 52, 

תל אביב 64364, טל' 03-6911808, פקס' 04-6964670.

בקשה  הוגשה   17.10.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

17.12.2013, 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 12.00 

ביום 10.12.2013.

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

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 47103-10-13

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

ובעניין פירוק חברת ונדיום טכנולוגיות תוכנה בע"מ, ח"פ 
,51-358743-6

אלטמן,  דניאל  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מישי סנטר, אזור תעשייה רמת ישי, ת"ד 4036, רמת ישי 30095, 

טל' 04-9534538, פקס' 072-2765043.

בקשה  הוגשה   22.10.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

17.12.2013, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 17.12.2013.

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

דניאל אלטמן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 3687-09-13

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

ח"פ בע"מ,  חשמל  חומרי  ת.א  אורין  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-376468-8

שרית   .2  .036659373 ת"ז  חלפון,  גבריאל   .1 והמבקשים: 
ו/או  ותד  ראאד  עו"ד  ב"כ  ע"י  שניהם   ,066050030 ת"ז  טל, 
מוחמד ותד ו/או מנאר מוואסי ו/או ראאד אבומוך ו/או מראם 
טל'  ,30100 אלגרבייה  באקה   ,362 ת"ד  גרה,  וסים  ו/או   עומר 

04-6281295/6, פקס' 04-6281297.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.9.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.12.2013, 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 12.00 

ביום 14.12.2013.

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

ראאד אבומוך, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 39252-10-13

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

ובעניין פירוק חברת ס.א. סאן אלקטרה בע"מ, ח"פ 51-418824-2,

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן ו/או 
שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון, מרח' אבן גבירול 52, 

תל אביב 64364, טל' 03-6911808, פקס' 04-6964670.

בקשה  הוגשה   17.10.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

17.12.2013, 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 12.00 

ביום 10.12.2013.

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

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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אר.אס.הום אנטרטיינמנט סינמה ויז'ן בע"מ
)ח"פ 51-261725-9(

)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 
תתכנס ביום 15.1.2014, בשעה 16.00, במשרד המפרק, שד' ח"ן 6, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל ו' סטרנס, עו"ד, מפרק  

תפנית תחבורה ובטיחות בע"מ
)ח"פ 51-318443-2(

)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 
רח'  המפרקת,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,16.1.2014 ביום  תתכנס 
אלנבי 108, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טליה יצחקי, מפרקת  

פרשר החזקות בע"מ
)ח"פ 51-285524-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16.1.2014, בשעה 10.00 במשרדי המפרק, רח' דרך 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,88 בגין  מנחם 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גולן קשי, עו"ד, מפרק  

סיגמה עיצובים בע"מ
)ח"פ 51-349892-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 7.11.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבי יצחקי, ת"ז 29406030,  

מרח' תותחנים 18, כפר יונה, 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.

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 10811-04-13

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

ח"פ בע"מ,  הביתי  המזרח  מטעמי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-424350-0

עו"ד  ב"כ  ע"י   ,310551957 ת"ז  לופטינסקי,  גנדי  והמבקש: 
 ,08-8555335 77523, טל'  18, אשדוד  ירושלים  רן חודוס, משד' 

פקס' 08-8655900.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.4.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

.3.12.2013

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   9.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.20.11.2013

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

רן חודוס, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

ח.א.ד. אחזקות ויזמות בע"מ
)ח"פ 51-388202-7(

)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 15.1.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, מושב 
סופי של המפרק, המראה  דוח  65, לשם הגשת  אחיסמך, משק 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים לגטיווי, מפרק  

ארמדילו פינצ'וס בע"מ
)ח"פ 51-421411-3(

)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 
דין  עורכי  במשרד   ,10.00 בשעה   ,15.1.2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
גבע-גולן, רח' גולדברג 1, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל כהן, מפרק  
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עורכין דין, רח' מנחם בגין 7, קומה 24, רמת גן, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רביב צפרוני, עו"ד, מפרק  

אילאיץ' בוריס בע"מ
)ח"פ 51-223344-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.1.2014, בשעה 13.00, במשרדי המפרק, שד' שאול 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל  אמריקה,  בית   ,35 המלך 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי-מאיר קרמר, עו"ד, מפרק  

חנה הפקות ארועים וימי כיף בע"מ
)ח"פ 51-171922-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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   ,30.1.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,28 זנגויל  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חנה זבולוני, מפרקת  

גו-סולאר בע"מ
)ח"פ 51-409926-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
7.11.2013, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את איריס צוק בר, ת"ז 

058339847, מרח' מגדל הלבנון 19, מודיעין, 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.

איריס צוק בר, מפרקת

גו-סולאר בע"מ
)ח"פ 51-409926-6(

)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 

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

גבי יצחקי, מפרק

סיגמה עיצובים בע"מ
)ח"פ 51-349892-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19.1.2014, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' תותחנים 
18, כפר יונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גבי יצחקי, מפרק  

גרופ מויאל ניהול הפועל כפר סבא בע"מ
)ח"פ 51-485090-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 7.11.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'קי מויאל, דרכון  צרפתי 

12CV625218, מרח' החשמונאים 90, תל אביב, 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.

ג'קי מויאל, מפרק

גרופ מויאל ניהול הפועל כפר סבא בע"מ
)ח"פ 51-485090-8(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 19.1.2014, בשעה 17.00, אצל עו"ד כרמי, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,90 החשמונאים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ג'קי מויאל, מפרק  

טרטופו רעננה בע"מ
)ח"פ 51-365899-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ושות',  מאירי  מטרי,  אצל   ,12.00 בשעה   ,19.1.2014 ביום  תתכנס 
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הנד אי מן אפפס בע"מ
)ח"פ 51-471600-0(

)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 31.1.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' פנקס 12, 
בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר יניב, מפרק  

ש.א.קיוסק בע"מ
)ח"פ 51-361877-7(

)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 31.1.2014, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' משה הלוי 
11, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יאיר כהן צמח, רו"ח, מפרק  

אשפורד בע"מ
)ח"פ 51-301044-7(

)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 
שד'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,13.2.2014 ביום  תתכנס 
הציונות 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלכסנדר ינובסקי, מפרק  

טק-פק בע"מ
)ח"פ 51-255749-7(

)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 
שד'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,13.2.2014 ביום  תתכנס 
הציונות 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלכסנדר ינובסקי, מפרק  

מגדל  רח'  המפרקת,  אצל   ,9.00 בשעה   ,31.1.2014 ביום  תתכנס 
הלבנון 19, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איריס צוק בר, מפרקת  

ג'וינטוויו בע"מ
)ח"פ 51-411343-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 7.11.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל טוביאס, ת"ז 026963538,  

מרח' אבא הלל 57א, 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.

יובל טוביאס, מפרק

ג'וינטוויו בע"מ
)ח"פ 51-411343-0(

)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 31.1.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, ברח' אבא הלל 
57א, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יובל טוביאס, מפרק  

הנד אי מן אפפס בע"מ
)ח"פ 51-471600-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 13.11.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר יניב, ת"ז 039417761, 

מרח' פנקס 12, בת ים, 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.

עופר יניב, מפרק
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מרינה בלו גרופ בע"מ
)ח"פ 51-439377-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,15.8.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גבי מאירי, מרח' לח"י 2, 

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.

גבי מאירי, עו"ד, מפרק

גבהים את על הגובה בע"מ
)ח"פ 51-437495-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 13.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום יוסף, ת"ז 22267660, 

מרח' התזמורת 36, ראשון לציון, 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.

שלום יוסף, מפרק

הככר המרכזית בת–ים בע"מ
)ח"פ 51-021998-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 30.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזק צופי, ת"ז 062367453, 

מרח' הקוקיה 4, ראשון לציון, 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.

עזק צופי, מפרק

משה קיני - אדריכלות גנים ונוף בע"מ
)ח"פ 51-070885-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של 
החברה הנ"ל תתכנס ביום 13.2.2014, בשעה 10.00, במשרדי 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,10 מחץ  רח'  המפרקת, 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

רות קיני, מפרקת  

סילפאן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-258962-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 6.11.2013, התקבלה החלטה 
גואלמן,  אבינעם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

ת"ז 035736347, מנריה, ד"נ מודיעין 71937, 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.

אבינעם גואלמן, עו"ד, מפרק

אילן איתן בע"מ
)ח"פ 51-229013-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 25.3.2009, התקבלה החלטה 
 ,58350760 ת"ז  גבע,  אילן  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

מרח' יקינטון 574, ירושלים, 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.

אילן גבע, מפרק
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לאוקורד.נט בע"מ
)ח"פ 51-369253-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.11.2013, התקבלה החלטה 
מדרך  פרופר,  דרור  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מנחם בגין 11, רמת גן, טל' 03-5755646, 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.

דרור פרופר, עו"ד, מפרק

דידו קלאב )מועדון לקוחות( בע"מ
)ח"פ 51-273909-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.11.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אפרים דעדוש, מרח' 

החילזון 5, רמת גן 52522, 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.

אפרים דעדוש, עו"ד, מפרק

ר.ד.י. למסחר והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-320453-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 13.11.2013, התקבלה החלטה 
 ,22937569 ת"ז  פטל,  אורן  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

מרח' פלומבו 6/11, ירושלים, 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.

אורן פטל, מפרק

ארבוב יבוא כלי בית בע"מ
)ח"פ 51-232433-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 6.11.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון ארבוב, ת"ז 022450233,  

מרח' ז'בוטינסקי 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.

אלון ארבוב, מפרק

איחוד המוסכים באר שבע בע"מ
)ח"פ 51-294337-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 10.11.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בוריס טיברמן, ת"ז 14833768,  

מרח' מור 2, עומר, 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.

בוריס טיברמן, מפרק

י.מ.ס ביוטי סנטר בע"מ
)ח"פ 51-443299-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 10.11.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מלייב סמיון, מרח' סלנט 9, 

פתח תקוה, 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.

מלייב סמיון, מפרק
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כליל מוצרי השקעה בע"מ
)ח"פ 51-406870-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 13.11.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפי חיים, ת"ז 052094109, 

מרח' מנחם בגין 37, תל אביב, 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.

אפי חיים, מפרק

גלילה מוגן מסחר 2004 בע"מ
)ח"פ 51-359668-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 13.11.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפי חיים, ת"ז 052094109, 

מרח' מנחם בגין 37, תל אביב, 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.

אפי חיים, מפרק

בטוחה ניהול קרנות נאמנות בע"מ
)ח"פ 51-092817-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 13.11.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפי חיים, ת"ז 052094109, 

מרח' מנחם בגין 37, תל אביב, 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.

אפי חיים, מפרק

מגן דולר מסחר בע"מ
)ח"פ 51-401317-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 13.11.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפי חיים, ת"ז 052094109, 

מרח' מנחם בגין 37, תל אביב, 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.

אפי חיים, מפרק

תשואות ניהול קרנות נאמנות )1993( בע"מ
)ח"פ 51-188679-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 13.11.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפי חיים, ת"ז 052094109, 

מרח' מנחם בגין 37, תל אביב, 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.

אפי חיים, מפרק

מגן מוצרים פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-375171-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 13.11.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפי חיים, ת"ז 052094109, 

מרח' מנחם בגין 37, תל אביב, 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.

אפי חיים, מפרק
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כלל פיננסים ניהול תיקי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-415325-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 13.11.2013, התקבלה החלטה 
  ,025072224 ת"ז  דוד,  חני  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' מנחם בגין 37, תל אביב, 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.

חני דוד, מפרקת

כלל פיננסים לניהול בע"מ
)ח"פ 51-004211-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 13.11.2013, התקבלה החלטה 
  ,025072224 ת"ז  דוד,  חני  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' מנחם בגין 37, תל אביב, 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.

חני דוד, מפרקת

טרנדוקס בע"מ
)ח"פ 51-337943-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 13.11.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע אידר, ת"ז 68178698, 

מרח' רותם 23, יבנה, 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.

יהושע אידר, מפרק

מומנט השקעה ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-380940-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 13.11.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפי חיים, ת"ז 052094109, 

מרח' מנחם בגין 37, תל אביב, 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.

אפי חיים, מפרק

אילנות בטוחה הון בע"מ
)ח"פ 51-089385-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 13.11.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפי חיים, ת"ז 052094109, 

מרח' מנחם בגין 37, תל אביב, 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.

אפי חיים, מפרק

מומנט מוצרי השקעה בע"מ
)ח"פ 51-379356-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 13.11.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפי חיים, ת"ז 052094109, 

מרח' מנחם בגין 37, תל אביב, 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.

אפי חיים, מפרק




