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הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,החליטה הממשלה,
לפי הצעת ועדת השירות (ועדה ביטחונית  -החלטה מספר
 ,)1933לפטור מחובת מכרז לפי סעיף  19לחוק ,שלוש משרות
מסווגות במשרד האנרגיה והמים ,כפי שיאושרו על ידי נציבות
שירות המדינה ,ומשרות מסווגות נוספות ,כמפורט בהחלטת
ועדת השירות כאמור.
הליך המינוי למשרות אלה יתבצע בהתאם לנוהל שתואם
בין משרד האנרגיה והמים לבין נציבות שירות המדינה ,כמפורט
בהחלטת ועדת השירות השמורה במזכירות הממשלה.
כ"ט בחשוון התשע"ג ( 14בנובמבר )2012
(חמ )3-274
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
		
________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -חוק המינויים) ,החלטת
הממשלה מס'  ,4922מיום כ"ה בתמוז התשע"ב ( 15ביולי )2012
(להלן  -החלטת הממשלה) ומסמך "עקרונות מוסכמים" שסוכם
ונחתם בין שר האוצר לבין יושב ראש הסתדרות העובדים
הכללית החדשה ביום י"ט בשבט התשע"ב ( 12בפברואר ,)2012
החליטה הממשלה ,על פי הצעת ועדת השירות ,להחיל באופן
חד–פעמי פטור מחובת המכרז שנקבע בהחלטת הממשלה
על מינוי למשרה במשרד המשפטים ,בלי שהוכרז עליה לפי
סעיף  19לחוק המינויים ,עקב העברת תפקידו או יחידתו של
המועמד למינוי לשירות המדינה ,ובלבד שהמועמד הועסק
בפועל ברציפות במשרד המשפטים באותו תפקיד או בתפקיד
דומה שנתיים ומעלה ,במועד קבלת ההחלטה על פטור כאמור
בידי הממשלה.
הפטור מחובת המכרז כאמור לעיל יהיה כפוף לכל שאר
התנאים והסייגים שנקבעו בהחלטת הממשלה.
ממועד החלטה זו ,שהתקבלה ביום כ"ג בחשוון התשע"ג (8
בנובמבר  ,)2012לא יועסקו קבלנים פנימיים במשרד המשפטים,
שלא בהתאם להנחיות נציבות שירות המדינה ,כפי שיהיו
מעת לעת.
כ"ט בחשוון התשע"ג ( 14בנובמבר )2012
חמ )3-274
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
		
________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110

הודעה על הכרה בתוספות קבועות
לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] ,התש"ל1970-
מודיעים בזה ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף  8לחוק שירות
המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] ,התש"ל ,11970-החליטה
הממשלה להכיר בתוספות המפורטות להלן ,למי שמתקיימים
בו התנאים המפורטים בצדן כתוספות קבועות:
________
 1ס"ח התש"ל ,עמ' .65
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( )1תוספת מנמ"ש (מינהל ומשק)  - 2010לעובד שערב פרישתו
שימש כעובד מינהל ומשק בבית חולים ממשלתי;
( )2תוספת אחוזית לעובדים סוציאליים  -לעובד שערב
פרישתו דורג בדירוג העובדים הסוציאליים והועסק
במערכת הבריאות.
האמור לעיל יחול גם לגבי מי שפרש לקצבה לפני מועד
קבלת החלטת הממשלה ,והיה זכאי לתוספת זו ערב פרישתו,
לפי המועדים המפורטים להלן או ממועד פרישתו ,לפי
המאוחר:
( )1לגבי תוספת מנמ"ש  - 2010החל בקצבת חודש אוגוסט
;2010
( )2לגבי תוספת אחוזים לעובדים הסוציאליים  -החל בקצבת
חודש ינואר .2011
כ"ו בחשוון התשע"ג ( 11בנובמבר )2012
(חמ -3-292ה)1-1
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
		

מינוי נציגת שר המשפטים וממלאת מקומה בוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (7א)( )7ו–48א(א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את הלה סירוטה לבנה,
לנציגת שר המשפטים בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
תל אביב ואת מיכל פליגלר לממלאת מקומה.
מינויה של הלה סירוטה לבנה לממלאת מקום 2בטל.
י"ז בחשוון התשע"ג ( 2בנובמבר )2012
(חמ -3-7ה)2
יעקב נאמן
			
________
שר המשפטים
		
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשנ"ח ,עמ' .450
 2י"פ התש"ע ,עמ' .2218

הודעה על הרשאה
לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף (6א)( )3לחוק נכסי
המדינה ,התשי"א( 11951-להלן  -החוק) ,הרשיתי את הממונה
על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ,לייצג את הממשלה
בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים  4ו– 5לחוק
הנוגעות לעניינים האלה ,ולחתום בשם המדינה על המסמכים
הנוגעים לעסקאות האמורות:
( )1שכר ,משכורת ,תנאי עבודה של עובדים בשירות המדינה
אשר על קבלתם לשירות חל חוק שירות המדינה (מינויים),
התשי"ט ,21959-כולו או מקצתו ,ושל עובדים בשכר יומי
בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה;
( )2עשיית חוזים להבטחת זכויותיהם של עובדים בשירות
המדינה המועברים לשירותו של אדם אחר ,או להבטחת
זכויותיהם של עובדים בשירותו של אדם אחר המועברים
לשירות המדינה.
________
 1ס"ח התשי"א ,עמ' .52
 2ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

ילקוט הפרסומים  ,6511כ"ו בכסלו התשע"ג10.12.2012 ,

הרשאה זו כפופה להחלטת הממשלה ,שהודעה עליה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,774התש"ך ,עמ' .1754
ההרשאה לאילן לוין ,שהודעה עליה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5846התשס"ח ,עמ'  - 4575בטלה.
תחילתה של הרשאה זו ביום כ"א באייר התשע"ב (13
במאי .)2012
כ"א בחשוון התשע"ג ( 6בנובמבר )2012
(חמ -3-9ה)1
יובל שטייניץ
			
שר האוצר
		

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב) לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,מיניתי את עובדי
רשות האוכלוסין וההגירה המופיעים ברשימה להלן ,לקציני
ביקורת גבולות לעניין החוק:
שם

מס' זהות

רשות האוכלוסין וההגירה המופיעים ברשימה להלן ,לקציני
ביקורת גבולות לעניין החוק:
שם
גרינפלסטש אנה

303096689

אטיאס יוסי

54857701

בבנסקי ויקטוריה

326812773

פרץ חן

302617394

באום גרגוריו

15964521

בן ישראל סיון

61207411

קרוגליאקוב לידיה

323261776

ז'וקוב נטלי

316888544

שליאחוב שרה

323405993

מרקוסיאן אנה

312628720

ולדימירסקי אלה

310712385

סויברט יובל

024844029

זסלבסקיה נטליה

321545733

נסימוב אנורה

323582759

שובייב סוזאן

312994932

גבאי מריה ליאל

310314067
204751630
301420162

אבי אסולין

054530183

דנה קלדרון

025533456

עופר שפר

025745795

אלי טובול

057735243

נועה יעקב

28131449

טלי פלקר

32995920

אורנה וורסולקר

25452038

פלדמן סשה

מיה שאקי

40831414

אדגו יהודית

רונית עופר

40868093

מיכל ניצן

036097681

ראיסה קלימוביץ

015467319

יערה זילברפרב

17074063

פולינה גודס

313875726

י"ב בחשוון התשע"ג ( 28באוקטובר )2012
(חמ -3-284ה)4
אליהו ישי
			
שר הפנים
		
________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התש"ע ,עמ' .497

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב) לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,מיניתי את עובדי
________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התש"ע ,עמ' .497

ילקוט הפרסומים  ,6511כ"ו בכסלו התשע"ג10.12.2012 ,

מס' זהות

י"ב בחשוון התשע"ג ( 28באוקטובר )2012
(חמ -3-284ה)4
אליהו ישי
			
שר הפנים
		

שינוי מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
מינויה של סמדר יוכבד טלמון ,2כך שבמקום "טבריה" יבוא
"ראש העין".
ח' בחשוון התשע"ג ( 24באוקטובר )2012
(חמ )3-143
משה כחלון
			
שר הרווחה והשירותים החברתיים
		
________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74
 2י"פ התשס"ב ,עמ' .3894
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הענקת חסינויות
לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (4ו)( )1לחוק התקשורת (בזק
ושידורים) ,התשמ"ב( 11982-להלן  -החוק) ,אני מעניק לחברת
 012סמייל טלקום בע"מ ,שהיא בעלת רישיון כללי למתן שירותי
בזק בין–לאומיים ,את החסינויות המנויות בפרק ט' לחוק.
כ"ג בחשוון התשע"ג ( 8בנובמבר )2012
(חמ )3-1723
משה כחלון
			
שר התקשורת
		
________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשע"א ,עמ' .1016

מינוי מפקחת
לפי חוק חומרי נפץ ,התשי"ד1954-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק חומרי נפץ ,התשי"ד-
( 11954להלן  -החוק) ,אני ממנה את עובדת משרדי ,מרינה
וייצמן ,ת"ז  ,309125532למפקחת לצורך החוק.
תוקף המינוי כל עוד המפקחת משמשת בתפקידה במשרד
התעשייה המסחר והתעסוקה.
ה' בחשוון התשע"ג ( 21באוקטובר )2012
(חמ )3-2490
שלום שמחון
			
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
		
________
 1ס"ח התשי"ד ,עמ' .64

מינוי יושבי ראש ועדות בחירות אזוריות
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (20א) לחוק הבחירות לכנסת
[נוסח משולב] ,התשכ"ט ,11969-לפי בקשת יושב ראש ועדת
הבחירות המרכזית לכנסת ה– ,19ובהתאם לסעיף  16לחוק
בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד ,21984-אני ממנה בזה
את השופט (בדימוס) עזרא קמא ליושב ראש הוועדה האזורית
יהודה במקום השופט (בדימוס) משה רביד 3ואת השופט הבכיר
אהרן ד' גולדס ליושב ראש הוועדה האזורית פתח תקוה במקום
השופטת ליה לב–און.3
מינוים של השופט (בדימוס) משה רביד והשופטת ליה
לב–און מיום י"ג בתמוז התשע"ב ( 3ביולי  )2012בטל.
כ' בחשוון התשע"ג ( 5בנובמבר )2012
(חמ -3-16ה)2
אשר גרוניס
			
נשיא בית המשפט העליון
		
________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ' .103
 2ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
 3י"פ התשע"ג ,עמ' .799

אכרזה על מטבע זיכרון
לפי חוק בנק ישראל ,התש"ע2010-
לפי סעיף (43א) לחוק בנק ישראל ,התש"ע ,12010-ולאחר
שניתן אישור המועצה המינהלית ,וכן התקבל אישור הממשלה,
אני מכריז על מטבעות מסדרת נופי ישראל ,התשע"ג,2012-
"שונית האלמוגים  -אילת" ,בערך נקוב  10שקלים חדשים (זהב
________
 1ס"ח התש"ע ,עמ' .452
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קשוט) 2 ,שקלים חדשים (כסף קשוט) ,ו– 1שקל חדש (כסף רגיל),
כמטבעות זיכרון ,לעניין הסעיף האמור.
י"ב בכסלו התשע"ג ( 26בנובמבר )2012
(חמ )3-4173
סטנלי פישר
			
נגיד בנק ישראל
			

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע
ושאר פרטיו
לפי חוק בנק ישראל ,התש"ע2010-
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף (43ב) לחוק
בנק ישראל ,התש"ע ,12010-ולאחר שניתן אישור המועצה
המינהלית ,וכן התקבל אישור הממשלה ,קבעתי את ערכם
הנקוב ,תרכובתם ,משקלם ,תבניתם ושאר פרטיהם של
מטבעות זיכרון בסדרת נופי ישראל ,התשע"ג" ,2012-שונית
האלמוגים  -אילת" ,בערך נקוב  10שקלים חדשים (זהב קשוט),
 2שקלים חדשים (כסף קשוט) ,ו– 1שקל חדש (כסף רגיל) ,אשר
דוגמאותיהם שמורות בבנק ישראל.
י"ב בכסלו התשע"ג ( 26בנובמבר )2012
(חמ )3-4172
סטנלי פישר
			
נגיד בנק ישראל
			
________
 1ס"ח התש"ע ,עמ' .452

מינוי מפקח
לפי תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם),
התש"ם1980-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  16לתקנות הרוקחים (יסודות
רדיואקטיביים ומוצריהם) ,התש"ם( 11980-להלן  -התקנות),
אני ממנה בזה את הישאם נסאר ,ת"ז  ,033256868עובד המשרד
להגנת הסביבה (להלן  -המשרד) ,למפקח לעניין התקנות.
מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד העובד משמש בתפקידו
במשרד.
ד' בכסלו התשע"ג ( 18בנובמבר )2012
(חמ )3-1078
סטליאן גלברג
			
הממונה על קרינה סביבתית
		
________
 1ק"ת התש"ם ,עמ' .992

הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור
לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים,
התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיף  8לחוק הגנת כינויי מקור וציונים
גאוגרפיים ,התשכ"ה ,11965-אני מודיע כי התקבלה בקשה
לרישום כינוי מקור מס'  ,906שפרטיה להלן.
כל המעוניין להתנגד לרישום כינויי המקור רשאי ,בתוך
שלושה חודשים מתאריך פרסום זה ,להגיש לרשם סימני
המסחר הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה  4לתקנות
כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא
________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .186

ילקוט הפרסומים  ,6511כ"ו בכסלו התשע"ג10.12.2012 ,

ארץ חוץ) ,התשכ"ז ,21967-ותקנה  14לתקנות כינויי מקור (סדרי
רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל) ,התשכ"ו-
.31966
כתובת לשכת סימני המסחר היא :רח' אגודת ספורט
הפועל  ,1הגן הטכנולוגי ,בניין מס'  ,5ירושלים  ,96951קבלת
קהל בימים א-ה בין השעות  ,13.30-8.30בימי ו' וערבי חגים
אין קבלת קהל.
prosecco

כינוי מספר
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סחורות/שירותים

Appellation No.
Application Date
Goods/Services

Class: 33

סוג33 :

Wine
אזור ייצור

Producing area

Provinces of Treviso, Vicenza, Padova, Belluno, Venezia,
TrieIeste, Gorizia, Prodenone, Udine
Owners

בעלים

ConsorziodiTuteladellaDenominazione
d'Origine Controllata Prosecco

מינוי מפקח ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ב) לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני ממנה את תומר יעקב,
ת"ז  ,25575630למפקח בתחום עיריית נהריה לגבי העבירות
המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות (קנס
מינהלי  -כלבת ופיקוח על כלבים) ,התשס"ז ,22007-לאחר
שעבר הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק.
תוקפו של מינוי זה מיום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר )2012
ועד לביטול המינוי או עד למועד שבו יחדל לכהן בתפקידו,
לפי המוקדם.
ל' בתשרי התשע"ג ( 16באוקטובר )2012
(חמ )3-1923
ז'קי סבג
			
ראש עיריית נהריה
		
________
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ח ,עמ'  ;144י"פ התשס"ח ,עמ'
.1018
 2ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 5828-09-12

Address: Italy
ז' בחשוון התשע"ג ( 23באוקטובר )2012
(חמ )3-973
אסא קלינג
			
רשם הפטנטים ,המדגמים
		
וסימני מסחר
		
________
 2ק"ת התשכ"ז ,עמ' .1446
 3ק"ת התשכ"ו ,עמ' .2206

מינוי מפקח ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ב) לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני ממנה את ד"ר אייל אמיתי,
ת"ז  ,055402133למפקח בתחום עיריית נהריה לגבי העבירות
המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות (קנס
מינהלי  -כלבת ופיקוח על כלבים) ,התשס"ז ,22007-לאחר
שעבר הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק.
תוקפו של מינוי זה מיום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר )2012
ועד לביטול המינוי או עד למועד שבו יחדל לכהן בתפקידו,
לפי המוקדם.
ל' בתשרי התשע"ג ( 16באוקטובר )2012
(חמ )3-1923
ז'קי סבג
			
________
ראש עיריית נהריה
		
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ח ,עמ'  ;144י"פ התשס"ח ,עמ'
.1018
 2ק"ת התשס"ז ,עמ' .1123

ילקוט הפרסומים  ,6511כ"ו בכסלו התשע"ג10.12.2012 ,

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ע שלרום בע"מ ,ח"פ .51-310176-6
והמבקש :עו"ד טל גרשטיין ,ע"י ב"כ עו"ד הראל דהן ,מדרך
השלום 7א ,תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.9.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,17.12.2012בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה  ,10.00ביום
.1.11.2012
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
הראל דהן ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 41725-10-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מוצרים סביבתיים מתקדמים בע"מ ,ח"פ
.51-263418-9
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והמבקשים :אביב אוקון ,ת"ז  ,028938116שרון אליאסי ,ת"ז
 ,033140336ובת שבע עשור ,ת"ז  ,022515027ע"י ב"כ עו"ד גד
לנדאו ,ממשרד עו"ד לנדאו  -יהודיין ,רח' בן גוריון  ,2רמת גן.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.10.2012הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,26.12.2012בשעה .9.00

למשקיע גולדמן חברה לניהול בע"מ
(ח"פ )51-147994-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.1.2013בשעה  ,17.30ברח' אופנהיימר ,12
דירה  ,41תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
		

		
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר מיום
.20.12.2012
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גד לנדאו ,עו"ד
בא כוח המבקשים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
מטאור ל.ק.ג .אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-374943-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.1.2013בשעה  ,10.00במשרדי עו"ד פרידמן
יונגר ושות' ,רח' ז'בוטינסקי  ,7מגדל משה אביב (קומה  ,)53רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק יונגר ,עו"ד ,מפרק

א.י.א .עץ יעוץ והשקעות בע"מ

שמואל גולדמן

ורדה גולדמן

מפרקים

ד.נ.ג.ר החזקות בע"מ
(ח"פ )51-362834-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.1.2013בשעה  ,17.00במושב כרכום ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אשר אריה ,מפרק

ס.ר.ל.מ חברה לבניין ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-351488-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.1.2013בשעה  ,17.00במושב משמר
הירדן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רפי סאינה ,מפרק

(ח"פ )51-403803-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.1.2013בשעה  ,12.00במשרד עורכי דין בן עמי
 עורקבי ,רח' יגאל אלון  ,67בניין טיוטה  ,Bתל אביב ,67443לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יסמין צח ,עו"ד ,מפרקת

ו.ש.י.ר יבוא ,שיווק וסחר בע"מ
(ח"פ )51-350103-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.1.2013בשעה  ,10.00ברח' זלמן שניאור
 ,5/3רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדי קנר אנוך ,עו"ד ,מפרקת
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ילקוט הפרסומים  ,6511כ"ו בכסלו התשע"ג10.12.2012 ,

דנבאר ירושלים ( )1996בע"מ

קוקרמן ושות' ניהול תיקים בע"מ

(ח"פ )51-227115-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-342604-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.1.2013בשעה  ,11.00במשרד עורכי דין
דנהירש ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.1.2013בשעה  ,10.00ברח' דניאל פריש
 ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אדוארד צוקרמן ,מפרק

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

קוקרמן ושות' שוקי הון בע"מ
דנבאר חיפה ( )1994בע"מ
(ח"פ )51-197624-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.1.2013בשעה  ,10.00במשרד עורכי דין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-340563-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.1.2013בשעה  ,10.00ברח' דניאל פריש
 ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אדוארד צוקרמן ,מפרק

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

ישרא  -קיוסק  17בע"מ
מרדכי אברהם "רהיטוב" בע"מ
(ח"פ )51-160583-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.1.2013בשעה  ,12.00במשרד עורכי דין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-272725-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.1.2013בשעה  ,13.00במשרד עו"ד נקש,
רח' קדיש לוז  ,8/58ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף פרטוש ,מפרק

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

שאיפה ( )1999כוח אדם בע"מ
אליה ה .ב .מ .ע .א .השקעות בע"מ
(ח"פ )51-321767-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.1.2013בשעה  ,10.00במשרד רואי חשבון גסר-
רשפי ושות' ,רח' בר אילן  ,9רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-278848-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.1.2013בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח'
הרב קוק  ,8ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יגאל ספרבר ,עו"ד ,מפרק

חן סיטון ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6511כ"ו בכסלו התשע"ג10.12.2012 ,
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ב.ר .מסעדות (צ'ק פוסט) בע"מ

חי עולם השיפוצים בע"מ

(ח"פ )51-127691-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-404103-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.1.2013בשעה  ,17.00ברח' מוטה גור  ,7קומה ,2
פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,31.1.2013בשעה  ,18.00ברח' מזא"ה 3א,
חולון  ,58256לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל צרפתי ,מפרקת

דוד בריבי ,מפרק

אברהם עמית שירותי שליחים ( )1988בע"מ

כלל קונספט בע"מ

(ח"פ )51-131767-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-377179-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.1.2013בשעה  ,10.00במשרד המפרק,
רח' הנמל  ,33חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.2.2013בשעה  ,17.00במשרד החברה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אופיר יוסף ,מפרק

ליאור פליק ,עו"ד ,מפרק

ש.י.א.ר .בניה ותשתיות בע"מ
(ח"פ )51-413259-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.1.2013בשעה  ,11.00במרכז עזריאלי  ,1המגדל
העגול ,קומה  ,46תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסף מסיקה ,עו"ד ,מפרק

פגוט חיים בית השקעות בע"מ
(ח"פ )51-428671-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.1.2013בשעה  ,10.00ברח' לילית ,מושב עין
שריד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יניב פגוט ,מפרק
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הקריה הרפואית אשדוד אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-421073-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.2.2013בשעה  ,12.00במשרדי החברה ,רח'
דרך החורש  ,4יהוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רו אזשי ,מפרק

סינטוב פרידה בע"מ
(ח"פ )51-346125-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.2.2013בשעה  ,9.00ברח' העבודה ,10
רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פרידה סינטוב ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6511כ"ו בכסלו התשע"ג10.12.2012 ,

פ מ ט פרסומת בטלויזיה בע"מ
(ח"פ )52-003114-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.10.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי,
מרח' קויפמן  ,2תל אביב ,טל'  ,03-6091282למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
רקפת דובריש לוי ,עו"ד ,מפרקת

פ מ ט פרסומת בטלויזיה בע"מ
(ח"פ )52-003114-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.2.2013בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' קויפמן
 ,2תל אביב ,טל'  ,03-6091282לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רקפת דובריש לוי ,עו"ד ,מפרקת

קוט דה פרובנס בע"מ
(ח"פ )51-269834-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי,
מרח' קויפמן  ,2תל אביב ,טל'  ,03-6091282למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
רקפת דובריש לוי ,עו"ד ,מפרקת

קוט דה פרובנס בע"מ
(ח"פ )51-269834-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

ילקוט הפרסומים  ,6511כ"ו בכסלו התשע"ג10.12.2012 ,

תתכנס ביום  ,5.2.2013בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' קויפמן ,2
תל אביב ,טל'  ,03-6091282לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רקפת דובריש לוי ,עו"ד ,מפרקת

כומבט הנדסה בע"מ
(ח"פ )51-264436-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.10.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי,
מרח' קויפמן  ,2תל אביב ,טל'  ,03-6091282למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
רקפת דובריש לוי ,עו"ד ,מפרקת

כומבט הנדסה בע"מ
(ח"פ )51-264436-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.2.2013בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' קויפמן ,2
תל אביב ,טל'  ,03-6091282לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רקפת דובריש לוי ,עו"ד ,מפרקת

ס.ח.א שרותי מדידה בע"מ
(ח"פ )51-351028-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.10.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי,
מרח' קויפמן  ,2תל אביב ,טל'  ,03-6091282למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
רקפת דובריש לוי ,עו"ד ,מפרקת
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ס.ח.א שרותי מדידה בע"מ
(ח"פ )51-351028-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.2.2013בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' קויפמן ,2
תל אביב ,טל'  ,03-6091282לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רקפת דובריש לוי ,עו"ד ,מפרקת

ע.י.כ.ר חברה להחזקות ונכסים בע"מ
(ח"פ )51-178144-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.2.2013בשעה  ,16.00במשרדו של עו"ד
יואב אניספלד ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
עמנואל דואק ,מפרק

ארגון מגדלי בננות א.מ .בע"מ
(ח"פ )51-160051-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.2.2013בשעה  ,13.30בחוות שלם ,דרך חיים בר
לב  ,298אזור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר גורן ,עו"ד ,מפרק

אופק טכנולוגיות בניה מתקדמות ומשאבי אנוש בע"מ
(ח"פ )51-100926-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.2.2013בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח'
כנפי נשרים  ,15ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמירם בוגט ,עו"ד ,מפרק

חברה להשקעות ליפקה ושות' בע"מ
(ח"פ )51-020019-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.2.2013בשעה  ,15.00במשרד המפרק ,רח'
ויצמן  ,51תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה ליפקה ,עו"ד ,מפרק

רימונית הלוטם השקעות החזקות וניהול בע"מ
(ח"פ )51-177068-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.2.2013בשעה  ,16.00במשרדו של עו"ד
יואב אניספלד ,רח' ביאליק  ,3חיפה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
עמנואל דואק ,מפרק
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בני חבה חברה לבנין בע"מ
(ח"פ )51-220772-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.3.2013בשעה  ,10.00במשרד ב"כ החברה,
רח' בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
			
			

שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

הרפתקאות  -החברה הישראלית למסעות רחוקים בע"מ
(ח"פ )51-197736-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.5.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צור שיזף ,ת"ז ,055703540
ת"ד  ,651מצפה רמון ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6511כ"ו בכסלו התשע"ג10.12.2012 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
צור שיזף ,מפרק

פרונטיר השקעות בע"מ
(ח"פ )51-266272-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אלון בלונדר ,מרח'
אחד העם  ,9תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

ישרא-קיוסק  17בע"מ
(ח"פ )51-272725-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.4.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף פרטוש ,מרח' גבעת
שאול 11ב ,ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלון בלונדר ,רו"ח ,מפרק

יוסף פרטוש ,מפרק

רדיו לב בע"מ
אי.סי.טי.אס  -מערכות מתקדמות לאימון קרב בע"מ
(ח"פ )51-331085-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.10.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי כרמל ,מרח' כפר
סבא  ,17תל אביב  ,65147למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שי כרמל ,עו"ד ,מפרק

נגב סולר בע"מ
(ח"פ )51-429551-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דובב,
מרח' ויצמן  ,4תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,6511כ"ו בכסלו התשע"ג10.12.2012 ,

(ח"פ )51-442681-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל דנסינגר ,מרח' הרב
שלמה טנא  ,6/27באר שבע ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דניאל דנסינגר ,מפרק

סיביליק
(ח"פ )51-405763-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.10.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ד"ר יואב מזא"ה ,ת"ז
 ,25133125מרח' יהושע בן נון  ,43ת"ד  ,4376ירושלים ,91043
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

ד"ר יואב מזא"ה ,עו"ד ,מפרק

יובל אלתר ,עו"ד ,מפרק

אי.טי.אס פתרונות טקטיים ישראל בע"מ

בר  -אב יועצים בע"מ

(ח"פ )51-384395-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עקיבא פלג ,מרח' יהלום ,7
רמת אפעל ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-167569-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר הרשקוביץ,
מרח' שוהם  ,5רמת גן ,למפרק החברה.

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

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

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

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

עקיבא פלג ,מפרק

אמיר הרשקוביץ ,עו"ד ,מפרק

ברידג' מסננים בע"מ

ר.ס.ל )1950( .יועצים בע"מ

(ח"פ )51-098013-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נעם שנקרמן ,מרח'
גלגלי הפלדה  ,16הרצליה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-006949-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר הרשקוביץ,
מרח' שוהם  ,5רמת גן ,למפרק החברה.

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

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

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

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

נעם שנקרמן ,עו"ד ,מפרק

אמיר הרשקוביץ ,עו"ד ,מפרק

שפונדר  2002בע"מ

ברוידא ניהול ונאמנות ( )1992בע"מ

(ח"פ )51-323023-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יובל אלתר ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-172226-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר הרשקוביץ,
מרח' שוהם  ,5רמת גן ,למפרק החברה.

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

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

1504

ילקוט הפרסומים  ,6511כ"ו בכסלו התשע"ג10.12.2012 ,

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אמיר הרשקוביץ ,עו"ד ,מפרק

נחל דן 4א ,אשדוד ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה זו ,למען
המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

טימבר פרקט בע"מ

דניס דנה ,מפרק

(ח"פ )51-310209-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר הרשקוביץ,
מרח' שוהם  ,5רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אמיר הרשקוביץ ,עו"ד ,מפרק

קרפטק בע"מ

דג הזהב של בן בן בע"מ
(ח"פ )51-292524-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.11.2012התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יורם הורן ,ת"ז ,057057259
מדרך בן גוריון  ,1מגדל בסר  ,2בני ברק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יורם הורן ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-290812-0
(בפירוק מרצון)

ליבוקס בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-410756-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יואב כפיר ,מגבעת
ישעיהו  ,26עמק האלה  ,99825למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר הרשקוביץ,
מרח' שוהם  ,5רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אמיר הרשקוביץ ,עו"ד ,מפרק

אינטרנשיונל קול פרוביידר איי סי פי בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יואב כפיר ,רו"ח ,מפרק

(ח"פ )51-389663-9
(בפירוק מרצון)

אשקוקי בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-281186-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק שרם ,ת"ז ,7823685
מרח' הארבעה  ,21תל אביב ,למפרק החברה.
יצחק שרם ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניס דנה ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,אל החברה הנ"ל ,בכתובת רח'
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אס אף ג'י  -קבוצת המייסדים  IIבע"מ
(ח"פ )51-297793-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק שרם ,ת"ז ,7823685
מרח' הארבעה  ,21תל אביב ,למפרק החברה.
יצחק שרם ,מפרק

דש ניהול שותפויות מוגבלות בע"מ
(ח"פ )51-169475-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק שרם ,ת"ז ,7823685
מרח' הארבעה  ,21תל אביב ,למפרק החברה.
יצחק שרם ,מפרק

דש חברת נאמנות (קרנות חוץ) בע"מ
(ח"פ )51-249165-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק שרם ,ת"ז ,7823685
מרח' הארבעה  ,21תל אביב ,למפרק החברה.
יצחק שרם ,מפרק

אנ.סי.אמ.איי.אס סוכנות בטוח ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-183565-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק שרם ,ת"ז ,7823685
מרח' הארבעה  ,21תל אביב ,למפרק החברה.
יצחק שרם ,מפרק

דש נכסי קרן שחקים בע"מ
(ח"פ )51-158249-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק שרם ,ת"ז ,7823685
מרח' הארבעה  ,21תל אביב ,למפרק החברה.
יצחק שרם ,מפרק

עזריה דוד בע"מ
(ח"פ )51-176054-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רחל ברלין,
ת"ז  ,059826123מרח' יפו  ,216ירושלים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רחל ברלין ,עו"ד ,מפרקת

אמרי יואן בע"מ
(ח"פ )51-415064-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.10.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל אמרי ,מרח' הנוטע ,1
נתניה ,טל'  ,09-8625173למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רפאל אמרי ,מפרק

בן שבת נכסים והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-210041-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד בן שבת ,מרח' הנוטע
 ,1נתניה ,טל'  ,09-8625173למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

דוד בן שבת ,מפרק

דב ויינשטיין ,רו"ח ,מפרק

עינת עדי מוצרי אופטיקה בע"מ

נס-נורדיה סנטר בע"מ

(ח"פ )51-361059-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאת הראל-שורץ,
מרח' הגליל  ,47כפר סבא ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-168721-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי דניאל ,מרח'
הרצל  ,7נתניה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

ליאת הראל-שורץ ,עו"ד ,מפרקת

רועי דניאל ,עו"ד ,מפרק

אברידיי ניהול וארועים בע"מ

אידאה מרקטינג (אי .ווי) בע"מ

(ח"פ )51-374327-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דב ויינשטיין,
מרח' קרית המדע  ,11הר חוצבים ,ירושלים ,טל' ,077-7386666
למפרק החברה.

(ח"פ )51-403864-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי חיימי ,מרח' הדגן
 ,32/1ת"ד  ,2970עפולה ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דב ויינשטיין ,רו"ח ,מפרק

סינרגיה ת.נ .יעוץ והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-359782-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דב ויינשטיין,
מרח' קרית המדע  ,11הר חוצבים ,ירושלים ,טל' ,077-7386666
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,6511כ"ו בכסלו התשע"ג10.12.2012 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שי חיימי ,עו"ד ,מפרק

בריאל נדל"ן ואחזקות בע"מ
(ח"פ )51-395943-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעים ברהום ,מרח' גיל ,46
הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

נעים ברהום ,מפרק

יהודה וייס ,עו"ד ,מפרק

ויץ מזון בע"מ

יחיאל גוטמן ,דב נייגר חברת עורכי דין

(ח"פ )51-177504-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד מרקוס ,ת"ז ,50050350
אצל עו"ד יהודה גולדברג ,רח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ,למפרק
החברה.

(ח"פ )51-326006-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יחיאל גוטמן ,מרח'
שי עגנון  ,12ירושלים ,למפרק החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יחיאל גוטמן ,עו"ד ,מפרק

דוד מרקוס ,מפרק

קופת פיצויים של עובדי אמישרגז בע"מ
(ח"פ )52-002080-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח זאב כהן ,מרח' אחד
העם  ,34תל אביב  ,65151למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

לוגידקט בע"מ
(ח"פ )51-180053-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יגאל הרכבי ,מרח'
לויטן  ,2תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יגאל הרכבי ,עו"ד ,מפרק

זאב כהן ,רו"ח ,מפרק

או .טי .אי .אס .בע"מ
אובג'קטהאוז
(ח"פ )51-164273-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהודה וייס ,מרח' יפו
 ,97ירושלים  ,94340למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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(ח"פ )51-141242-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמירם בוגט ,מרח'
כנפי נשרים  ,15ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,6511כ"ו בכסלו התשע"ג10.12.2012 ,

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עמירם בוגט ,עו"ד ,מפרק

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.11.2012לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה
פריזנט ,ת"ז  ,054537642מרח' האלון  ,15רמת ישי ,למפרק החברה.
אריה פריזנט ,מפרק

ע.ת.ד .משאבי אנוש בע"מ
(ח"פ )51-320051-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמירם בוגט ,מרח'
כנפי נשרים  ,15ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עמירם בוגט ,עו"ד ,מפרק

דאקל טרידרז בע"מ
(ח"פ )51-383941-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.11.2012לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר ריבנאי,
ת"ז  ,038504742מרח' דגניה  ,7/3תל אביב ,למפרק החברה.
ניר ריבנאי ,מפרק

מלמד טורס בע"מ
(ח"פ )51-007213-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.11.2012לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יוסף זינגר ,ת"ז  ,065895690מרח' אריה דולצ'ין  ,8/14תל אביב,
למפרק החברה.
יוסף זינגר ,מפרק

ד.פ.א.פ .אחזקה ( )1998בע"מ
(ח"פ )51-262092-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

ילקוט הפרסומים  ,6511כ"ו בכסלו התשע"ג10.12.2012 ,

פרוורד ייעוץ שיווקי ואסטרטגי בע"מ
(ח"פ )51-367996-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.11.2012לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש ,התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילת ליפשיץ ,ת"ז
 ,057981417מרח' ברזיל  ,3תל אביב ,למפרקת החברה.
אילת ליפשיץ ,מפרקת

ר.ד .קוסקה בע"מ
(ח"פ )51-377162-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.11.2012לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דבורה רז,
ת"ז  ,050884998ממושב אילניה  ,15255למפרקת החברה.
דבורה רז ,מפרקת

פימינג בע"מ
(ח"פ )51-205145-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גי בן אמו ,מרח' כיכר
העצמאות  ,12נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  20ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גי בן אמו ,עו"ד ,מפרק

הייפלט בע"מ
(ח"פ )51-393576-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

1509

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דקלה רפופורט ,ת"ז
 ,040266314מרח' אבא הלל  ,15תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דקלה רפופורט ,עו"ד ,מפרקת

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רון שרייבר ,מפרק

דוד עובדיה החזקות בע"מ

אדרי בע"מ
(ח"פ )51-043821-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ישראל חיים ,מרח'
הברזל  ,23תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ישראל חיים ,רו"ח ,מפרק

חניון חיפה סחר ושרותים  1971בע"מ
(ח"פ )51-057858-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמליה אשכנזי,
מרח' גולדה מאיר  ,23חיפה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עמליה אשכנזי ,מפרקת

אינסייטיקס בע"מ
(ח"פ )51-354750-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.11.2012התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון שרייבר ,מרח' ריבלין
 ,22למפרק החברה.

(ח"פ )51-264922-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.11.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד עובדיה ,ת"ז ,42573642
מרח' המגינים  ,26הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד עובדיה ,מפרק

נתיב חן  -חברה להנדסה בע"מ
(ח"פ )51-311757-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי עובדיה ,ת"ז
 ,023518210מרח' עמיר  ,19הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
איתי עובדיה ,מפרק

רז עתיר פיננסים בע"מ
(ח"פ )51-313125-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.11.2012התקבלה
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החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דותן ברדה,
ת"ז  ,025762303מרח' ז'בוטינסקי  ,5רמת גן ,טל' ,03-5751234
פקס'  ,03-612057למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דותן ברדה ,עו"ד ,מפרק

מינסטר  -טייסטי קרנץ בע"מ
(ח"פ )51-079249-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן מינסטר ,מרח' צאלון ,4
אודים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דן מינסטר ,מפרק

רוז מסחר בכלי מטבח ומתנות  -ייבוא והפצה בע"מ
(ח"פ )51-397812-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.1.2013בשעה  ,11.00במשרדי החברה,
רח' אבא חושי  ,2עוספיא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נעם אפשטיין ,עו"ד ,מפרק

זינון  9001בע"מ
(ח"פ )51-377280-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.2.2013בשעה  ,12.00במשרדי המפרק,
רח' התמר 7ב ,הוד השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אוהד ברבי ,עו"ד ,מפרק

ספקטרסיסטמס ישראל בע"מ

חלקה  47בגוש  6106בע"מ

(ח"פ )51-203794-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.1.2013בשעה  ,12.00בדרך הים  ,16חיפה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ישע פרימס ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-019282-6

במד רשומים בע"מ
(ח"פ )51-037339-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.1.2013בשעה  ,9.00במשרדי בנק מרכנתיל
דיסקונט בע"מ ,דרך מנחם בגין  ,125קומה  ,34תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אבי רישפן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6511כ"ו בכסלו התשע"ג10.12.2012 ,

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.1.2013בשעה  ,10.00ברח' ברקוביץ'  ,4תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי גלבוע ,עו"ד ,מפרק

כאןאניבדי בע"מ
(ח"פ )51-458335-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.1.2013בשעה  ,20.00ברח' נחל בזק ,15
מודיעין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה זלצמן ,מפרק
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הנ"ל תתכנס ביום  ,6.2.2013בשעה  ,9.00ברח' הירקון  ,65תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

שאוליאן מידות גדולות  1994בע"מ
(ח"פ )51-191085-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.1.2013בשעה  ,15.00אצל וירניק את מושקוביץ
 משרד עורכי דין ,רח' חומה ומגדל  ,16תל–אביב-יפו ,לשםהגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
משה (עודד) שמש ,עו"ד ,מפרק

ויזליה אר & די בע"מ
(ח"פ )51-424978-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

מרווה מידע רפואי בע"מ
(ח"פ )51-183731-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.2.2013בשעה  ,9.00ברח' ריינס  ,6תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ענת מניפז ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,31.1.2013בשעה  ,17.00ברח' אילת  ,61תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי חייט ,מפרק

באולינג ז'בוטינסקי בע"מ
(ח"פ )51-458458-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

רוטלמן יזמות בע"מ
(ח"פ )51-275448-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.2.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' אלדד
הדני  ,18תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד רוטלמן ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.2.2013בשעה  ,13.00אצל עו"ד יוסי פורת,
רח' השלושה  ,2בית מדנס ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אוריאן גל ,מפרק

א.ר.ט עתודה ייצוג ומסחר  2001בע"מ
(ח"פ )51-305830-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

פרויקט נקיון הגדה המעברית WECUP
(ע"ר )58-038605-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,29.10.2012התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את אריה קליין ,מרח' עובדיה 3א,
חיפה  ,34528למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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