רשומות

ילקוט הפרסומים
בתמוזהתשע"ג
ט"ובטבת
י"ב
התשס"ז

6517
5687

2012
בדצמבר2007
 1 25ביולי

עמוד
								
1662
...................................................................................
(מינויים)
המדינה
חוק שירות
דייניםלפי
מינוי מכרז
כללימחובת
לפיפטור
הודעהעל
הודעה
למינוי דיינים)3274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הוועדה
העבודה של
(סדרי
.
1662
.........................................................................
ישראל
מקרקעי
מועצת
החלטת
לפי
ההשגות
לוועדת
ראש
יושבת
מינוי
מינוי שופטת לפי חוק בתי המשפט3318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
1662
...................................................................................................................................................
לפועל
הוצאה
חוקרי
מינוי מינוי
ביטול
 3274	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
לעניני משפחה . . . . . . . . . . . . .
המשפט
לבית
שופטת
.
לרופאים
מענקים
הנותנים
רפואיים
במוסדות
הבריאות
משרד
של
תמיכה
למתן
למבחנים
תיקון
מינוי שופטת לכהונה בפועל לפי חוק בית הדין לעבודה 3318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
המועסקים בבתי חולים ציבוריים במקצועות במצוקה ובפריפריה 1662 .....................................................................
הודעה בדבר רשם לעניני ירושה ואזור פעולתו 3274	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .
.
הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק מיסוי רווחי נפט 1663 ...................................................................................
תיקון היתר כללי למתן שירותי דואר כמותי3318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
הודעות מאת הציבור 1663 ......................................................................................................................................................................
הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות 1680 ................................................................................................................................
הודעת המערכת

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) ,ובהתאם
להצעת ועדת שירות המדינה מיום י"ב בתמוז התשע"ב ( 2ביולי
 ,)2012החליטה הממשלה להתיר ,בתנאים שיפורטו להלן ,מינוי
למשרה בשירות המדינה ,בלי שהוכרז עליה לפי סעיף  19לחוק
המינויים ,עקב העברת תפקידו או יחידתו של המועמד למינוי
לשירות המדינה ,ובלבד שהמועמד מועסק ברציפות באותו
תפקיד או בתפקיד דומה תקופה של חמש שנים ומעלה ,קודם
למועד העברת תפקידו או יחידתו לשירות המדינה.
הפטור מחובת המכרז כאמור ,יהיה כפוף לאישור נציב שירות
המדינה או מי שהסמיך לכך ,על פי המלצת המנהל הכללי של
המשרד או מנהל יחידת הסמך ,לפי העניין.
תנאי למינוי מועמד לתפקיד בפטור ממכרז כאמור הוא
עמידתו בבחינה בפני ועדת בוחנים משרדית ,בהרכב של שני
חברים לפחות ,שאחד שמהם הוא סגן מנהל כללי בכיר למינהל
ומשאבי אנוש או נציגו והממונה הישיר או נציגו.
הפטור מחובת המכרז כאמור לא יחול על משרות שמתח
הדרגות שלהן הוא  44-42ומעלה בדירוג המח"ר והדרגות
המקבילות אליהן בדירוגים אחרים.
נציב שירות המדינה לא יאשר את הפטור ממכרז על מועמד
אשר אינו עומד בדרישות הסף למשרה ,אלא אם כן ניתן לכך אישור
מיוחד של ועדת חריגים שימנה הנציב ולפי אמות מידה שיקבע.
נציב שירות המדינה לא יאשר את הפטור ממכרז אם מצא
כי קיים חשש ממשי כי העסקתו של העובד בתפקיד נבעה
משיקולים פוליטיים או משיקולים פסולים אחרים.
י"א בכסלו התשע"ג ( 25בנובמבר )2012
(חמ )3-274
			
צבי האוזר
מזכיר הממשלה
___________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשס"ג ,עמ' .110

מינוי יושבת ראש לוועדת ההשגות
לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3ב)( )1להחלטת מועצת מקרקעי
ישראל שמספרה  ,1181מיום ט"ז באדר התשס"ט ( 12במרס
 ,)2009אני ממנה את נעמי זמרת ,עובדת המדינה הכשירה
להיות שופטת של בית משפט שלום ,ליושבת ראש ועדת
השגות לפי הסעיף האמור.

שם

מס' זהות

יוסף פרלוביץ

001152990

עדי דראל

068878412

שמואל אלמגור

028437911

רון נחמן

051639292

ראאד קבאהה

023422587

יחזקאל ריחני

045138138

מאיר יוסף

054299292

אהוד אייזנברג

059833079

אברהם סגל

054061585

משה דדון

028025252

יהודית ששושני

068082627

יונה לוברט

07361868

שי צימרינג

037629664

משה איזק

022555981

ויקטור ברק בורדבקו

314302472

אברהם סגיב

029312774

ל' בתשרי התשע"ג ( 16באוקטובר )2012
יעקב נאמן
			
שר המשפטים

תיקון למבחנים למתן תמיכה של משרד הבריאות
במוסדות רפואיים הנותנים מענקים לרופאים המועסקים
בבתי חולים ציבוריים במקצועות במצוקה ובפריפריה
לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985 -
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
(להלן  -החוק) ,ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,
מתפרסם בזה תיקון למבחנים למתן תמיכה של משרד הבריאות
במוסדות רפואיים הנותנים מענקים לרופאים המועסקים
בבתי חולים ציבוריים במקצועות במצוקה ובפריפריה( 2להלן
 המבחנים העיקריים) ,כלהלן:1

החלפת סעיף 5
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במקום סעיף  5למבחנים העיקריים יבוא:

תוקף המינוי לשנתיים וכל עוד המתמנה משמשת
בתפקידה כעובדת המדינה.

"נהלים

ח' בחשוון התשע"ג ( 24באוקטובר )2012
(חמ )3-719

(א) על אף האמור בסעיף  6לנוהל ,יחולו על בקשות
לתמיכה לפי מבחנים אלה ההוראות שלהלן:

יעקב נאמן
שר המשפטים

)(1

ביטול מינוי חוקרי הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 68א לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-אני מורה על ביטול מינוים של הרשומים מטה
מלשמש חוקרי הוצאה לפועל:
__________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"א ,עמ' .78

1662

מוסד הציבור יגיש לוועדה בקשת תמיכה
עד למועדים המפורטים בפסקה ( ;)3בקשת
התמיכה תכלול את פירוט כלל הרופאים אשר
אישור הוועדה מתייחס אליהם ,את סכום
המענק שלו הם זכאים על פי אותו אישור,
העתק מכתב ההתחייבות ,וכן התחייבות של
מוסד הציבור לדווח למשרד על אי–עמידה של
רופא זכאי בתנאי כתב ההתחייבות;

__________
1
2

ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
י"פ התשע"ב ,עמ' .3830
ילקוט הפרסומים  ,6517י"ב בטבת התשע"ג25.12.2012 ,

) (2ועדת התמיכות תיתן את החלטתה בבקשת
המוסד שהוגשה כאמור בפסקה ( )1בתוך  30ימים
מכל אחד מהמועדים המפורטים בפסקה (;)3
) (3המועדים להגשת בקשות תמיכה לוועדת
התמיכות:
י"ב בטבת התשע"ג ( 25בדצמבר ;)2012
כ' בניסן התשע"ג ( 31במרס .)2013
(ב) סכומים ששילם מוסד הציבור לרופא זכאי יועברו
למוסד הציבור לאחר שידווח על כל סכום ששולם ,על
פרטי הרופא שקיבל את הסכום ,ועל מועדי התשלום;
מתן התמיכה בפועל בעד כל סכום ששולם לרופא
מתוך החלק האמור ייעשה בתוך שבועיים מיום
קבלת הדיווח על אותו סכום או בתוך  45ימים מן
המועדים המפורטים בסעיף קטן (א)( ,)3לפי המאוחר.
(ג) חלקו הראשון של המענק ,בשיעורים הקבועים
במכתב הצד להסכם הקיבוצי ,יועבר לאחר קבלת
דיווחים כאמור בסעיף קטן (ב); יתרת המענק תועבר
בחלוף שנתיים ממועד החתימה על כתב ההתחייבות,
לאחר שוועדת התמיכות אישרה שלא התקבלו
דיווחים על אי–עמידתו בהתחייבות האמורה ,ולאחר
קבלת דיווחים משלימים כאמור בסעיף קטן (ב)".
תיקון סעיף 6
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בסעיף  6למבחנים העיקריים ,במקום "מיום ח' באייר
התשע"ב ( 30באפריל  ")2012יבוא "מיום כ' בניסן התשע"ג
( 31במרס .")2013

ו' בטבת התשע"ג ( 19בדצמבר )2012
(חמ )3—1888
(חמ )803-35-2011-000066
בנימין נתניהו
ראש הממשלה ושר הבריאות

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק מיסוי רווחי נפט ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (34ג) לחוק מיסוי רווחי נפט,
התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי בהתאם לסעיף
 )2(34לחוק סכום העיצום הכספי התעדכן לפי שיעור עליית המדד
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שהיה ידוע ב– 1בינואר
 2012לעומת המדד שהיה ידוע ביום  1בינואר  ,2011והחל ביום ו'
בטבת התשע"ב ( 1בינואר  )2012הוא  51,000שקלים חדשים.
כ"ה בכסלו התשע"ג ( 9בדצמבר )2012
(חמ )3—4568
דורון ארבלי
מנהל רשות המסים בישראל

__________
1

ס"ח התשע"א ,עמ' .806

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

הנ"ל תתכנס ביום  ,18.2.2013בשעה  ,10.30במשרד עורכי דין
גולדפרב ,זליגמן ושות' ,רח' יגאל אלון  ,98בניין אלקטרה ,קומה
 ,35תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאת רוטשילד ,עו"ד ,מפרקת

ספיריט אוף באלי בע"מ
(ח"פ )51-360058-5
(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  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,ברח' משכית ,22
ת"ד  ,12751הרצליה  ,46733לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכאל לוסטיג ,מפרק

ריקוג'ין בע"מ
(ח"פ )51-353910-6
(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  ,25.11.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה זיסאפל,
ת"ז  ,007146053מרח' ראול ולנברג  ,24תל 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.
יהודה זיסאפל ,מפרק

ריקוג'ין בע"מ
(ח"פ )51-353910-6
(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  ,25.1.2013בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
ראול ולנברג  ,24תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודה זיסאפל ,מפרק

אושיר אחזקות בע"מ

אגבא פארם בע"מ

(ח"פ )51-217076-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-256805-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

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

ילקוט הפרסומים  ,6517י"ב בטבת התשע"ג25.12.2012 ,

1663

הנ"ל תתכנס ביום  ,30.1.2013בשעה  ,17.00ברח' אלמחג'ר ,אום
אל פחם  ,30010לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אגבאריה עבד אלבאסט ,מפרק

 ,25תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבשלום נגר ,עו"ד ,מפרק

דודה דו בע"מ

סטארון בע"מ
(ח"פ )51-320843-9
(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  ,31.1.2013בשעה  ,10.00במשרד עו"ד כהן,
סגלוב ושות' ,רח' ז'בוטינסקי  ,33מגדל התאומים מס'  ,1קומה
 ,5רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-457275-9
(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  ,14.2.2013בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' הרצל
 ,76חיפה  ,33211לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי אומסי ,רו"ח ,מפרק

גדעון כהן ,עו"ד ,מפרק

מדעקום תקשורת ( )1994בע"מ
א.כ.י .הובלות ומנופים בע"מ
(ח"פ )51-365271-9
(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  ,3.2.2013בשעה  ,9.00ברח' קרן היסוד ,62
קרית ביאליק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-193062-0
(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  ,14.2.2013בשעה  ,15.00אצל הרצוג ,פוקס,
נאמן ושות' ,עורכי דין ,רח' ויצמן  ,4בית אסיה ,תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקים ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
צאלה יורקביץ ,עו"ד

שירי ויסקוס ,עו"ד ,מפרקת

באת כוח מפרקי החברה

ד.א.ס .פרסום (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-270455-2
(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  ,12.2.2013בשעה  ,16.00במשרדי המפרקת ,רח'
שוהם  ,5רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלומית ארליך ,עו"ד ,מפרקת

נסט פרו בע"מ
(ח"פ )51-331400-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

קריאון בע"מ
(ח"פ )51-392905-9
(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  ,7.12.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ענבל דאבוש סגרון ,ת"ז
 ,034077677מקיבוץ בית קמה ,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.
סיגל דאבוש סגרון ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14.2.2013בשעה  ,11.00ברח' אבן גבירול
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קריאון בע"מ

השומרון אש"ל שמרלינג בע"מ

(ח"פ )51-392905-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-073842-0
(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  ,15.2.2013בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,קיבוץ
בית קמה ,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  ,22.2.2013בשעה  ,17.00ברח' בני ברית ,10
הוד השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ענבל דאבוש סגרון ,מפרקת

חסיה ארז ,מפרקת

פורקום בע"מ

ידע ומחקר לפיתוח חשיבה ביקורתית בע"מ

(ח"פ )51-056511-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-400038-9
(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  ,18.2.2013בשעה  ,11.00ברח' יהודה הלוי
 ,23תל 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  ,25.2.2013בשעה  ,18.00ברח' אנטיגנוס ,20
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלמוג דורון ,עו"ד ,מפרק

אהוד עוזיאל ,מפרק

ד.ב.ס .אודיו בע"מ

גן לי ציוד לגני ילדים ולבתי ספר בע"מ

(ח"פ )51-434416-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-092443-4
(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  ,20.2.2013בשעה  ,12.30ברח' קדיש לוז ,8
ירושלים ,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  ,26.2.2013בשעה  ,15.00ברח' מגינים ,56
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה עטר ,מפרק

אלי רואש ,מפרק

בננות גרנות בע"מ

מגה גז בע"מ

(ח"פ )51-200532-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-460537-7
(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  ,20.2.2013בשעה  ,13.00במשרדי גרנות,
מפעלי גרנות ,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  ,28.2.2013בשעה  ,15.00ברח' מגינים ,56
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

שי גיסיס ,רו"ח ,מפרקת

אלי רואש ,מפרק
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חנן עמית חברת עורכי דין (ח.ע2009 ).

אקלימטק בע"מ

(ח"פ )51-430389-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-427610-4
הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.2.2013בשעה  ,10.00במשרד חנן עמית ,רח'
בלוך  ,42תל אביב  ,64681טל'  ,03-5231230פקס' ,03-5231272
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
חנן עמית ,עו"ד ,מפרק

אביב מרפאת שיניים בע"מ
(ח"פ )51-433844-1
(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  ,28.2.2013בשעה  ,16.30ברח' ההסתדרות ,84
חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עופר דהרי ,עו"ד ,מפרק

ש.א.ל - .מסעדה בע"מ
(ח"פ )51-378703-6
(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  ,28.2.2013בשעה  ,16.00ברח' דרך הדקל ,10
גבע כרמל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר משה בכר ,מפרק

יוריקה ע.ד .אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )51-228893-7
(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  ,10.3.2013בשעה  ,10.00במשרדי חברת
טעם גן עדן בע"מ ,רח' שמואל הנציב  ,24קומה  ,1נתניה ,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  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,17.1.2013בשעה  ,11.30במשרד עו"ד סיני
אליאס ושות' ,דרך מנחם בגין  ,52תל אביב.
על סדר היום :פירוק החברה מרצון באין הצהרת כושר
פירעון ומינוי מפרק לחברה.
			
			

אורי אדלשטיין ,עו"ד
בא כוח החברה

תרכיבי בית דגן בע"מ
(ח"פ )51-032949-3
(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  ,28.1.2013בשעה  ,11.00ברח' בזל  ,5פתח
תקוה  ,49131לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קשת פרתם ,עו"ד ,מפרק

אדם מוצרים רפואיים בע"מ
(ח"פ )51-086349-1
(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  ,28.1.2013בשעה  ,11.00ברח' בזל  ,5פתח
תקוה  ,49131לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קשת פרתם ,עו"ד ,מפרק

קרן למורשת יהודית בע"מ
(ח"פ )51-381125-7
(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  ,3.9.2012לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מיכאל אקשטיין ,ת"ז  ,333839819מרח' בן גוריון  ,2פתח תקוה,
למפרק החברה.
מיכאל אקשטיין ,מפרק

גלית אליאס ,עו"ד ,מפרקת
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קרן למורשת יהודית בע"מ
(ח"פ )51-381125-7
(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  ,30.1.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' בן
גוריון  ,2פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכאל אקשטיין ,מפרק

אלינה טסט ( )1995בע"מ
(ח"פ )51-216225-6
(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  ,10.8.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף בן צור ,ת"ד  ,595יבנה
 ,81827למפרק 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.
			

ברוך עציון ,עו"ד

			

בא כוח החברה

אלינה טסט ( )1995בע"מ
(ח"פ )51-216225-6
(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  ,28.1.2013בשעה  ,11.00במשרדי החברה,
רח' הפרת  ,2אזור התעשייה החדש ,יבנה ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יוסף בן צור ,מפרק

די .די .טק תקשורת סלולרית בע"מ
(ח"פ )51-314045-9
(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

ילקוט הפרסומים  ,6517י"ב בטבת התשע"ג25.12.2012 ,

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.9.2012לאחר שכל החברים
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים מראש,
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
תמם ,ת"ז  ,038342119מרח' לסקוב  ,47חיפה ,למפרק החברה.
דוד תמם ,מפרק

די .די .טק תקשורת סלולרית בע"מ
(ח"פ )51-314045-9
(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  ,30.1.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
לסקוב  ,47חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד תמם ,מפרק

קב ונקי סחר ושירותים בע"מ
(ח"פ )51-145164-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר החלפת מפרק ובדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,28.8.2012התקבלה החלטה מיוחדת להחליף
את המפרקת רו"ח אורלי שטיינברג אשר מונתה על פי החלטת
האסיפה הכללית מיום  ,1.11.2011ולמנות את רו"ח רונן שפי ,ת"ז
 ,057307324מרח' נורית  ,8חיפה ,למפרק החברה.
כמו כן נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של
החברה הנ"ל תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי
המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן שפי ,רו"ח ,מפרק

שמשון ינאי בע"מ
(ח"פ )51-272748-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.10.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמשון ינאי,
מנטף  ,47נטף ,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.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.1.2013
בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמשון ינאי ,מפרק

מוניות הרכבת בית שמש בע"מ
(ח"פ )51-370367-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.11.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאיס כהן ,מרח' יצחק
שדה  ,163/1בית שמש ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.1.2013
בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' יצחק שדה  ,16בית שמש,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
זאיס כהן ,מפרק

תריאקה ביופארמה בע"מ
(ח"פ )51-434774-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.11.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לאוניד בקמן,
מנווה אילן  ,148מיקוד  ,90850למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.1.2013
בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לאוניד בקמן ,מפרק

לאמד דלי בע"מ
(ח"פ )51-430203-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.11.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לריון ויבורג ,מרח'
קוסטה ריקה  ,37/18ירושלים ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.2.2013בשעה
 ,10.00במשרדי החברה ,רח' בית הכרם  ,30ירושלים ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לריון ויבורג ,מפרק

"שלש"  -מרכז הוליסטי בע"מ
(ח"פ )51-271752-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי שפר ,מרח'
גדליה  ,3ירושלים ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.2.2013
בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי שפר ,מפרק

תת חלקה  89/4בגוש  52בע"מ
(ח"פ )51-031120-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.11.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל ריבקוב ,מרח'
הכפיר  ,169ירושלים ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.2.2013
בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גבריאל ריבקוב ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6517י"ב בטבת התשע"ג25.12.2012 ,

לינגוטיפ בע"מ
(ח"פ )51-415255-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן שריג ,מרח'
נחל חבר  ,22/1מודיעין ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17.3.2013
בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן שריג ,מפרק

אינטרפון טכנולוגיה מתקדמת בע"מ

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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.3.2013
בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק אהרון ,מפרק

ד"ר סטראנו שלום
(ח"פ )51-431389-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום סטראנו ,מרח'
משעול היערה  ,14ירושלים ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-241543-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.11.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים קלאר,
מרח' עמק יזרעאל  ,8קרית אונו ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,7.4.2013בשעה
 ,10.00במשרדי החברה ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.3.2013
בשעה  ,10.00במשרדי 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.
אפרים קלאר ,מפרק

אינטרפייס  -אנגלית לעסקים ותעשייה בע"מ

שלום סטראנו ,מפרק

מטל דירקט בע"מ
(ח"פ )51-448757-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיד טוויל ,מטייבה
המשולש  ,40400למפרק החברה.

(ח"פ )51-343716-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.11.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק אהרון,
משד' הנשיא  ,124חיפה ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,7.4.2013בשעה
 ,10.00במשרדי החברה ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6517י"ב בטבת התשע"ג25.12.2012 ,

זיד טוויל ,מפרק
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בורטי עיצובים בע"מ
(ח"פ )51-240260-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891טל'  ,03-6218222פקס' ,03-6218200
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,7.4.2013בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

א .עידן שיווק והפצה (טבק) בע"מ
(ח"פ )51-359160-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891טל'  ,03-6218222פקס' ,03-6218200
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,7.4.2013בשעה
 ,14.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

תחנת דלק נווה שלומית בע"מ
(ח"פ )51-356821-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.11.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
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יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891טל'  ,03-6218222פקס' ,03-6218200
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22.3.2013
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

אנגלו  -ישראל בטוחות בע"מ
(ח"פ )51-434129-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא שלו ,מרח'
יגאל אלון  ,98תל אביב  ,67891טל'  ,03-6089999למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.4.2013
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא שלו ,עו"ד ,מפרק

חומסי דיזיין בע"מ
(ח"פ )51-478392-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.11.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מג'ד חומסי,
מנצרת  ,4076/2למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.4.2013
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מג'ד חומסי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6517י"ב בטבת התשע"ג25.12.2012 ,

צבי תדמור בע"מ
(ח"פ )51-407428-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי תדמור ,מרח' אחד
העם  ,8אשדוד  ,77505טל'  ,052-4887503למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22.4.2013
בשעה  ,18.00במשרדי החברה ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי תדמור ,מפרק

י.ש .קשר סחר בינלאומי בע"מ
(ח"פ )51-462827-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדי טפרמן,
מרח' התע"ש  ,10כפר סבא  ,44425טל'  ,09-7676390למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.5.2013
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גדי טפרמן ,עו"ד ,מפרק

אס.אם צורן בע"מ
(ח"פ )51-435559-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.11.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל הופרט,
ת"ז  ,058672510מרח' הסחלב  ,1צורן ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6517י"ב בטבת התשע"ג25.12.2012 ,

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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.1.2013
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל הופרט ,מפרק

אשכול נגרים בע"מ
(ח"פ )51-480524-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו אילת ,מרח'
המייסדים ,יסוד המעלה ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.2.2013בשעה
 ,9.30במשרדי החברה ,אזור תעשייה צח"ר ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו אילת ,מפרק

נופי עופרית ניהול נכסים ופרוייקטים בע"מ
(ח"פ )51-265218-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר צבי מנוסביץ ,ת"ז
 ,024501744מרח' בזלת 24ב ,זכרון יעקב ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.2.2013
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עופר צבי מנוסביץ ,מפרק
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מוטי מזרחי (מ.מ) בע"מ
(ח"פ )51-127491-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי מזרחי ,ת"ז
 ,065609059מרח' ש"י עגנון  ,8בת ים ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.2.2013
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרדכי מזרחי ,מפרק

קסטומר לנד בע"מ
(ח"פ )51-276775-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.11.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי בן יהודה ,ת"ז
 ,023754435מרח' המלאכה 8א ,רמת גן ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.2.2013
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי בן יהודה ,מפרק

צ'יינג' שדרות בע"מ

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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.3.2013
בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שבתאי טל ,עו"ד ,מפרק

מרפאת מירי פאהן  -אלבי בע"מ
(ח"פ )51-234277-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מירי פאהן ,ת"ז
 ,00552232מרח' בן גוריון 22ב ,הרצליה ,טל'  ,050-2662555למפרקת
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.3.2013
בשעה  ,15.00אצל עו"ד רונן צ'יניאו ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
מירי פאהן ,מפרקת

אחוזת המלך דוד בע"מ
(ח"פ )51-382525-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישי עמיחי ,מרח' המלך
ג'ורג'  ,12ירושלים ,טל'  ,052-5714987למפרק החברה.

(ח"פ )51-445492-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שבתאי טל ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,5בית אבגד ,קומה  ,13רמת גן ,טל'  ,03-5184186למפרק
החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,4.4.2013בשעה
 ,10.00אצל עו"ד יעקב אברהמס ,רח' יפו  ,97מרכז כלל ,משרד ,822
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
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ישי עמיחי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6517י"ב בטבת התשע"ג25.12.2012 ,

אפרת א.ס .נכסים והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-342007-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נחמיה פוזנר ,מרח'
הרטום  ,16ירושלים ,טל'  ,02-5713552למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,6.4.2012בשעה
 ,9.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נחמיה פוזנר ,עו"ד ,מפרק

נטקור בע"מ
(ח"פ )51-336115-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף ווידסלבסקי ,מרח'
המרגנית  ,76רמת גן ,נייד  ,050-6657169למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,9.4.2013בשעה
 ,9.00במשרדי המפרק ,רח' חיי אדם  ,9תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסף ווידסלבסקי ,מפרק

רימה השקעות בע"מ
(ח"פ )51-373151-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סלים חלאילה ,ת"ז
 ,053794400מכביש הגליל (ראשי) ,סכנין ,טל'  ,04-6743713למפרק
החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6517י"ב בטבת התשע"ג25.12.2012 ,

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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.4.2013
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סלים חלאילה ,עו"ד ,מפרק

ט.ע.א.ס - .חברה לעבודות עפר ,הובלות ופיתוח
(ח"פ )51-221087-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טהה סאלח,
מכפר קאסם ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.4.2013
בשעה  ,8.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טהה סאלח ,מפרק

מינימרקט אבו גוש בע"מ
(ח"פ )51-282967-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עזאת עותמאן,
ת"ז  ,059506642מרח' השלום  ,69אבו גוש ,טל'  ,02-5703838פקס'
 ,02-5337871למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.4.2013
בשעה  ,15.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עזאת עותמאן ,עו"ד ,מפרק
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הליגה שלנו  98בע"מ
(ח"פ )51-266424-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור פרי,
מרח' בני בנימין  ,15אבן יהודה ,טל'  ,09-8916080למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,5.5.2013בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור פרי ,עו"ד ,מפרק

א .א .ארזי ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-185227-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של החברה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.11.2012התקבלה החלטה במניין חוקי
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון סויסה ,מרח' הנרייטה
סולד 8ב ,בניין רסקו סיטי ,קומה  ,3באר שבע ,טל' ,08-3732222
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.5.2013
בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרון סויסה ,עו"ד ,מפרק

ירדן סגולה אלקטרוניקה בע"מ
(ח"פ )51-321952-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.11.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי אדרי ,מרח' הבנאים
 ,10אשדוד ,טל'  ,054-6711210למפרק החברה.
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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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.4.2013
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי אדרי ,מפרק

סגולה אלקטרונית בע"מ
(ח"פ )51-235525-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.11.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי אדרי ,מרח' הבנאים
 ,10אשדוד ,טל'  ,054-6711210למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.4.2013
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי אדרי ,מפרק

פאן  101בע"מ
(ח"פ )51-271800-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.11.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי אדרי ,מרח' הבנאים
 ,10אשדוד ,טל'  ,054-6711210למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.4.2013
במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אדרי יוסי  ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6517י"ב בטבת התשע"ג25.12.2012 ,

שווקים עאמר בע"מ
(ח"פ )51-316084-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.11.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמאד עאמר ,ת"ז
 ,053795605ת"ד  ,192פקיעין  ,24914טל'  ,04-9976804למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2013בשעה
 ,11.00במשרדי מפעלי אחים עאמר מרצפות ושיש בע"מ ,א.ת.
פקיעין ,ת.ע ,192 .פקיעין  ,24914לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמאד עאמר ,מפרק

מיכאל ארואין שירותי מדידה בע"מ
(ח"פ )51-370966-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.11.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס ,מרח' בגין
 ,5/3יהוד ,טל'  ,052-2314484למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2013בשעה
 ,14.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צביקה גרוס  ,מפרק

יוגב נלם בע"מ
(ח"פ )51-290664-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.11.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חנוך ברונזניק ,מרח'
חי טייב  ,1ירושלים  ,95405טל'  ,02-6519469למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6517י"ב בטבת התשע"ג25.12.2012 ,

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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2013בשעה
 ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חנוך ברונזנזיק  ,עו"ד ,מפרק

ע.נ.י.ב .ייבוא ייצוא ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-320226-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.11.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול מזרחי,
ת"ז  ,057246894מרח' רוחמה  ,10רמת גן ,טל'  ,03-5757367למפרק
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,5.5.2013בשעה
 ,12.00אצל ב"כ עו"ד דרור אוסטפלד ,רח' ז'בוטינסקי  ,33מגדל
התאומים  ,1רמת גן  ,52511לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שאול מזרחי ,מפרק

אינטגרטי  -אס בע"מ
(ח"פ )51-344252-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.12.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסי גולדברג ,מדרך
רמתיים  ,55הוד השרון ,טל'  ,09-7406848למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,6.5.2013בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסי גולדברג ,עו"ד ,מפרק
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דפוס קרייזי קופי ( )2005בע"מ

נ.ט.ר נכסים בע"מ

(ח"פ )51-373404-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

(ח"פ )51-312005-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.11.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים שחם ,ת"ז ,052091113
משדרות דוד המלך  ,32תל אביב ,טל'  ,03-6093305למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,29.5.2013בשעה
 ,11.00במשרדי עו"ד שאול הזנפלד ,רח' סעדיה גאון  ,19קרית אונו,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
חיים שחם ,מפרק

פיסטוק פלוס בע"מ
(ח"פ )51-442452-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.11.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שושנה רוזמן ,מרח' מינץ
 ,18פתח תקווה ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,28.3.2013אצל
המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שושנה רוזמן ,מפרקת

ד"ר לוי  -מניקס בע"מ
(ח"פ )51-296065-9
(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  ,10.2.2013בשעה  ,16.00ברח' ברוכוב ,55
גבעתיים ,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  ,10.2.2013בשעה  ,16.00ברח' אורנים ,1
גבעת שמואל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה נוה ,עו"ד ,מפרק

י.צ.ת.כ.
(ח"פ )51-280513-6
(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  ,12.2.2013בשעה  ,16.00בבית הלל ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
איתי נחמיה ,מפרק

י.ו.ס.פ.י.ד.
(ח"פ )51-280511-0
(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  ,12.2.2013בשעה  ,16.00בבית הלל ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
איתי נחמיה ,מפרק

י.ו.ג.ו.פ.
(ח"פ )51-280512-8
(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  ,12.2.2013בשעה  ,16.00בבית הלל ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
איתי נחמיה ,מפרק

אורן מניקס ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6517י"ב בטבת התשע"ג25.12.2012 ,

א.ס .אלמוג שמירה אבטחה וניקיון בע"מ

הציפור הכחולה הפקות אמנותיות בע"מ

(ח"פ )51-334419-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-433945-6
(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  ,12.2.2013בשעה  ,12.00ברח' סייפן ,6/26
טבריה ,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 בהמשך לאסיפה שהתקיימה
ביום  15.10.2012תתקיים אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.2.2013בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' בלוך
 ,31תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן סיידה ,מפרק

דקל עדות ,מפרק

ר .חיים נעליים בע"מ
(ח"פ )51-269310-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

מובילי הגעתון בע"מ
(ח"פ )51-139569-1
(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  ,14.2.2013בשעה  ,12.00במשרד המפרק,
רח' טרומפלדור  ,1קרית מוצקין  ,26335לשם 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  ,17.2.2013בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח'
חניתה  ,16נהריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים רייזלר ,מפרק

יהודה פרוים ,מפרק

תמרי ברוך עבודות עפר ופיתוח סביבתי בע"מ

קולור אקספרס בע"מ

(ח"פ )51-214096-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-095407-6
(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  ,14.2.2013בשעה  ,10.00ברח' יגאל אלון
 ,90תל 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  ,17.2.2013בשעה  ,10.00במשרד עו"ד מור סוויל,
רח' מנחם בגין  ,12רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה פרנקל ,מפרק

אדם וולפסון ,מפרק

אמ.אי.אל.אל .בע"מ

הגרדן הזוהר בע"מ

(ח"פ )51-184617-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-427973-6
(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  ,14.2.2013בשעה  ,10.00ברח' יגאל אלון
 ,90תל 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  ,17.2.2013בשעה  ,10.00בשד' בן גוריון ,43
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

משה פרנקל ,מפרק

ואיל סלמאן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6517י"ב בטבת התשע"ג25.12.2012 ,
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דורון פרידמן בע"מ

טי.בי.אף גרופ בע"מ

(ח"פ )51-373850-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-414835-2
(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  ,17.2.2013בשעה  ,10.00במשרד המפרק,
רח' ז'בוטינסקי  ,33קומה  ,12רמת גן ,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  ,25.2.2013בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח'
דיזנגוף  ,50תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ערן צור ,עו"ד ,מפרק

אהוד יער ,רו"ח ,מפרק

מארווין נכסים גרופ בע"מ
(ח"פ )51-447092-1
(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  ,24.2.2013בשעה  ,9.00ברח' ז'בוטינסקי
 ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גרמניה  -ישראל השקעות ומימון נדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-377776-3
(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  ,26.2.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
אבא קובנר  ,1תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי דהב ,מפרק

ליאון הריס ,מפרק

מוצרי גידור  -ת.מ.ר .בע"מ
(ח"פ )51-356650-5
(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  ,24.2.2013בשעה  ,9.00ברח' אברהם רוזנמן
 ,628נתיבות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ל.אג .הנדסה בע"מ
(ח"פ )51-246939-6
(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  ,26.2.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,גבעת
דאונס 36א ,חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לב אגמון ,מפרק

רוזה ביטון ,מפרק

יעקובי-עיד סחר בינלאומי בע"מ

אול אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-427438-0
(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  ,24.2.2013בשעה  ,9.00ברח' ההדס ,65
אור עקיבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-359517-3
(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  ,26.2.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,כפר
מעיליא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עיד נסראת ,מפרק

אילון ארד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6517י"ב בטבת התשע"ג25.12.2012 ,

פרופ' אלון ילין בע"מ

מרינה אשקלון 1992

(ח"פ )51-222983-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ש"מ )55-001249-6
הודעה על שינויים בפרטי השותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי חלו בשותפות
השינויים האלה:

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.2.2013בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' לוי
אשכול  ,26יהוד-מונוסון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פרופ' אלון ילין ,מפרק

( )1מרכזי שליטה בע"מ ,ח"פ  ,51-098191-3שותפה כללית,
נעשתה שותפה מוגבלת בשותפות;
( )2לנד מורפינה ,חברה זרה  ,95-999999-9שותפה מוגבלת,
העבירה את כל זכויותיה בשותפות ,בשווי של  6,240ש"ח
למרכזי שליטה בע"מ ,וחדלה להיות שותפה בשותפות;

עתיד לנוער בע"מ

( )3מרינה אחזקות (הרצליה) בע"מ ,ח"פ  ,51-131347-0מרח'
ויצמן  ,2תל אביב  ,64239הצטרפה לשותפות כשותפה
חדשה ,שותפה מוגבלת;

(ח"פ )51-303104-7
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

( )4איי.אמ.פי.ג'י ,ח"פ  ,51-161268-1שותפה מוגבלת ,העבירה
את כל זכויותיה בשותפות ,בשווי של  2,080ש"ח למרינה
אחזקות (הרצליה) בע"מ ,וחדלה להיות שותפה בשותפות.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות 		
		
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.3.2013בשעה  ,11.00ברח' בן גוריון  ,2רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
בי .סי .אס .גרוז פאנד (ישראל)
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
(ש"מ )55-001876-6
בפנקסים ובניירות של החברה.
הודעה על שינויים בשותפות
מפרק
אלדובי,
אורי
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי השותפה
במוגבלת אס.אר.אקורד אחזקות בע"מ ,ח"פ ,51-189453-7
ר.ע .בניה ושיפוצים בע"מ
העבירה את כל זכויותיה בשותפות 8,237,800 ,ש"ח ל -
(ח"פ )51-394814-1
( )1וינטג' ונצ'רס פרטנרס ( IIIקיימן) ,ש"מ  ,53-022816-2אשר
(בפירוק מרצון)
תהיה שותפה מוגבלת בשותפות וזכויותיה בשותפות
יהיו  5,898,265ש"ח;
הודעה על החלפת מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  332לפקודת החברות ( )2שותפות וינטג' ונצ'רס פרטנרס ( IIIישראל) ,ש"מ
 ,55-022650-0אשר תהיה שותפה מוגבלת בשותפות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
וזכויותיה בשותפות יהיו  2,339,535ש"ח.
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.12.2012התקבלה החלטה
לבטל את מינויו של עו"ד לירן לוי ,ת"ז  ,40640880מרח' גיבורי
בנימין ברגמן ,השותף הכללי
ישראל  ,40נתניה ,ולמנות במקומו את עו"ד ארז עזרא ,ת"ז
 ,029647153מרח' המייסדים  ,7נתניה  ,42290למפרק החברה.
ארז עזרא ,עו"ד ,מפרק

גאוות הנגב  -עמותת אוהדי הפועל באר שבע בכדורגל
(ע"ר )58-052979-0
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  ,25.6.2012התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד ניר קרץ ,מרח' חיים יחיל ,3
באר שבע ,טל'  ,08-6233314למפרק 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.
ניר קרץ ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6517י"ב בטבת התשע"ג25.12.2012 ,

יצחק שמעון
רון אבידן
מורשי חתימה בשותפות

אלומיי נפט וגז 2011

(ש"מ )55-024104-6
הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,16.12.2012
העביר השותף המוגבל בשותפות ,אלומיי חיפושי נפט וגז
נאמנויות בע"מ (בפירוק מרצון) ,ח"פ  ,51-459076-9את מלוא
חלקו בשותפות לשותף המוגבל החדש בשותפות ,אלומיי
קפיטל בע"מ ,ח"פ .52-003986-8
רן פרידריך ,השותף הכללי

ניסקו טלמטיקס 2012
(ש"מ )55-024438-8
הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,4.9.2012
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בוצעו בשותפה המוגבלת השינויים האלה :חלקה של ארדן
הנדסת חשמל בע"מ ,ח"פ  ,51-073916-2בשיעור  50%בשותפות
מועבר בלא תמורה באופן ש– 40%בשותפות מועברים לארדן
שנאים ( )2008בע"מ ,ח"פ  ,51-421721-5שתירשם כשותפה
מוגבלת חדשה בשותפות .יתרת חלקה של ארדן הנדסת חשמל
בע"מ ,ח"פ  ,51-073916-2בשיעור  10%בשותפות יועבר בלא
תמורה לאריה קדרון אחזקות בע"מ ,ח"פ  ,51-224326-2שהיא
בעלת  14%בשותפות כיום ולאחר ההעברה תהיה בעלת 24%
בשותפות .לאחר העברות אלה ארדן הנדסת חשמל בע"מ ,ח"פ
 ,51-073916-2תחדל להיות שותפה מוגבלת בשותפות.
נוסף על כך ,חלקה של יצחק ניצן אחזקות בע"מ ,ח"פ
 ,51-224321-3בשיעור  12%בשותפות מועבר בלא תמורה
לארדן שנאים ( )2008בע"מ ,ח"פ  ,51-421721-5לאחר העברה
זו יצחק ניצן אחזקות בע"מ ,ח"פ  ,51-224321-3תחדל להיות
שותפה מוגבלת בשותפות.
עמוס אילן ,עו"ד
			
בא כוח השותפות
			

הכספים שייכנסו אליה ,לנושים בדין קדימה בלבד (רשויות
המס) ,ועד לסכום של  1,611,793שקלים.
אורי שנהר ,עו"ד ,מפרק

עיזבון המנוחה אסתר אילת ויס
הודעה בדבר מינוי מנהלי עיזבון והודעה לנושים
נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף  99לחוק הירושה,
התשכ"ה ,1965-כי עו"ד בעז שפירא ,ת"ז  ,023022080מדרך יפו
145א ,חיפה  ,35251ועו"ד ניר סגל ,ת"ז  ,038248951מדרך אלנבי
 ,9ת"ד  ,8486חיפה  ,31084מונו ביום  ,13.9.2012לפי צו בית
המשפט לענייני משפחה בחיפה ,למנהלי עיזבון המנוחה אסתר
אילת ויס ,ת"ז  ,006157648ת"ע מס'  ,3132-05-11שנפטרה
בישראל ,ביום .13.12.2010
כל הטוען כי הוא נושה העיזבון הנ"ל ,מוזמן להודיע,
בכתב ובדואר רשום ,למנהלי העיזבון לפי הכתובות הנ"ל,
תביעותיו מהעיזבון וזאת בתוך שלושה חודשים מיום פרסום
הודעה זו.

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי לנושים בדין
קדימה ודיבידנד ראשון לנושים בדין רגיל

לאחר תום המועד הנ"ל לא תתקבל כל תביעה.
בעז שפירא ,עו"ד

ניר סגל ,עו"ד

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו ,תיק פר"ק 34310/05/11
		
בעניין :א .בן חמו סיטונאות מזון וחומרי ניקוי בע"מ ,ח"פ
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
( 51-151950-6בפירוק).
המיוחד
המנהל
ידי
על
החייבת
לנושי
ניתנת בזה הודעה
בפני רשם האגודות השיתופיות
לנכסי החייבת בדבר חלוקת דיבידנד לנושים בדין קדימה
תיק מס' 12/308/3495
ונושים רגילים שהגישו תביעות חוב במועד ,על פי החלטת
בעניין רביב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,ח"פ
בית המשפט מיום  ,11.12.2012כדלקמן:
( )1נושים בדין קדימה  -דיבידנד סופי בשיעור  100%ביחס 57-003495-9
לתביעות החוב שהוגשו למנהל המיוחד כדין ואושרו על ידו;
ובעניין בקשת האגודה להפיכתה לחברה על פי הוראות
( )2נושים רגילים  -דיבידנד ראשון בשיעור של  10%ביחס סעיף  345לחוק החברות ,התשנ"ט . 1999-
לתביעות החוב שהוגשו למנהל המיוחד כדין ואושרו על ידו.
ההחלטה
בהמשך להחלטה הרצ"ב מיום  21.10.2012בדבר הפיכת
גיורא רובננקו ,עו"ד ,מנהל מיוחד
רביב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ לחברה בע"מ ,לאחר
שהוצג לפניי אישורה של האסיפה הכללית על כך ולאחר
הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון
שהתקבל אצלי אישור עקרוני של רישום האגודה כחברה על
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,תיק פש"ר  ,6522/01/10ותיק ידי רשם החברות ,אני מורה בזה על ביטול רישום האגודה.
פש"ר 38396/12/09
י"א בטבת התשע"ג ( 24בדצמבר )2012
ת"ז
ששון,
ורה
;54871512
ת"ז
ששון,
יחזקאל
שמות החייבים:
מירון הכהן ,עו"ד
.65606337
רשם האגודות השיתופיות
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם להחלטת בית המשפט
המחוזי בתל אביב בתיקי הפש"ר הנ"ל ,בכוונת הנאמן לחלק
___________
דיבידנד ראשון לנושים בדין רגיל שהגישו תביעות חוב
בהתאם לנשיותם כפי שאושרה על ידי הנאמן וזאת לאחר מתן
הודעת מערכת
צו הפטר לחייבים.
גיורא רובננקו ,עו"ד ,נאמן  .1בילקוט הפרסומים  ,6511התשע"ג ,בעמודים ,1512-1494
יש להוסיף א לצד מס' העמוד ,והעמודים יסומנו 1494א
1512א ,בהתאמה.מנהלי עיזבון

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו ,תיק פש"ר .1588/98
שם החייבת :ג.א.מ - .בני אברהם ניהול פרויקטים בע"מ ,ח"פ
( 51-088115-4בפירוק).
שם המפרק ומענו :עו"ד אורי שנהר ,רח' יגאל אלון  ,65תל אביב.
ניתנת בזה הודעה ,כי בית המשפט אישר ,בהחלטה מיום
 ,20.11.2012לחלק את כל הכספים המצויים בקופת הפירוק וכל
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בילקוט הפרסומים  ,6512התשע"ג ,בעמודים ,1520-1514
יש להוסיף א לצד מס' העמוד ,והעמודים יסומנו 1514א
1520-א ,בהתאמה.

.3

בילקוט הפרסומים  ,6513התשע"ג ,בעמודים ,1528-1522
יש להוסיף א לצד מס' העמוד ,והעמודים יסומנו 1522א
1528-א ,בהתאמה.

ילקוט הפרסומים  ,6517י"ב בטבת התשע"ג25.12.20127 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

