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הודעה על מתן הוראות המפקח והממונה ועל מועד תחילתן
לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-1981, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, 

התשס"ה-2005, ולפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 111א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-11981, סעיף 59 לחוק הפיקוח על 
שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה-22005, וסעיף 43 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה 

פנסיוניים(, התשס"ה-32005, אני מודיע כי פורסמו חוזרים כמפורט בתוספת, ומועד תחילתם מפורט לצדם.

ניתן לעיין בחוזרים באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת WWW.MOF.GOV.IL ובמשרדי הממונה על שוק ההון ביטוח 
וחיסכון, בתיאום מראש.

תוספת

תאריך תפוצה                       מועד תחילה                   נושא החוזרמס' חוזר

בקרה פנימית על דיווח כספי - הצהרות, 2013-9-8
דוחות וגילויים, ואחריות ההנהלה על הבקרה 

הפנימית על דיווח כספי - תיקונים

17/07/201317/07/2013

חובת שימוש במערכת סליקה פנסיוניות 2013-9-7
מרכזית

תחילה מדורגת מיום 22/5/2013 עד יום 1/1/2016 
או עד מועד מאוחר יותר כפי שיפרסם הממונה

22/05/2013

תשלום בעבור שימוש במערכת סליקה 2013-9-6
פנסיונית מרכזית

הוראות סעיפים 3 ו–5 - ממועד ההפעלה המלאה, 
כפי שיפרסם הממונה, וכל עוד המערכת מופעלת 

על ידי סוויפטנס

הוראות סעיף 4 - מ–1 באוקטובר 2013

22/05/2013

24/04/2013תחילה מדורגת מיום 1/7/2013 עד יום 1/1/2014הנהגת תכנית ביטוח ותקנון קופת גמל2013-9-5

עמדת הממונה - הבהרה לעניין אורגנים נדרשים 2013-9-4
בחברות מנהלות בעת העברת קופות גמל

03/03/201303/03/2013

עמדת ממונה - הבהרה - חוזר איסוף מידע 2013-9-3
סטטיסטי לגבי אופן הטיפול בבקשות למשיכת 

והעברת כספים

20/02/201320/02/2013

רשימת נכסי הנוסטרו של הגופים המוסדיים 2013-9-2
ברמת הנכס הבודד

15/01/2013החל בדיווח השנתי לשנת 2012 ואילך

חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק 2013-9-1
החיסכון הפנסיוני

14/02/201307/01/2013

31/12/2012תחילה מדורגת מיום 1/1/2013 עד יום 1/3/2013דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני2012-9-22

31/12/201231/12/2012סך נכסי החיסכון לטווח ארוך2012-9-21

רכישת כיסויים ביטוחיים באמצעות חברה 2012-9-20
מנהלת של קופת גמל

1/1/201312/12/2012, למעט חריג כפי שמופיע שם

דיווח דוחות כספיים ודיווחים נלווים של 2012-9-19
החברות המנהלות

החל בדוחות הכספיים בגין הרבעון הראשון של שנת 
2012, למעט חריגים כפי שמופיע שם

06/12/2012

חוזר ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות 2012-9-18
עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו

28/11/201228/11/2012

__________
ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשס"ה, עמ' 859.  1

ס"ח התשס"ה, עמ' 889.  2

ס"ח התשס"ה, עמ' 918.  3
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תאריך תפוצה                       מועד תחילה                   נושא החוזרמס' חוזר

הנחיות בדבר גילוי המבנה הנדרש בדיווחים 2012-9-17
הכספיים השנתיים של קופות גמל וקרנות פנסיה

18/11/201218/11/2012

18/11/201218/11/2012טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים מוסדיים2012-9-16

דיווח דוחות כספיים ודיווחים נלווים של 2012-9-14
קופות גמל וקרנות פנסיה

24/09/201224/09/2012

ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים 2012-9-12
וחשבונות של עמיתים שנפטרו

01/08/201201/08/2012

מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים של 2012-9-11
 חברות מנהלות בהתאם לתקני הדיווח

)IFRS( הבין–לאומיים

30/7/201230/07/2012, למעט חריג כפי שמופיע שם

תחילתן של הוראות חוזר זה ביום תחילתן של כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים2012-9-9
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות 

גמל( )כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים(, 
התשע"ב-42012

04/07/2012

דיווח לממונה על שוק ההון על נושאי משרה 2012-9-7
בגופים המוסדיים

13/06/201213/06/2012

דרך חישוב מאזן אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן 2013-3-1
פנסיה

החל בדוחות הכספיים לשנת 2012, למעט חריגים 
כפי שמופיע שם

30/01/2013

הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוחות 2012-3-3
הכספיים )ביניים( של קרנות פנסיה

18/11/2012החל בדוח הכספי לרבעון ראשון של שנת 2013

04/11/201204/11/2012הוראות לניהול קופת גמל מרכזית לקצבה2012-3-2

17/02/2013החל בדיווח בגין ינואר 2013דוח חודשי של קופות הגמל - עדכון2013-2-1

דוח שנתי בדבר קיום הוראות הדין על ידי 2012-2-2
קופת הגמל )ח.ק. 15 לשעבר( - שינויים

24/09/201224/09/2012

תחילתן של הוראות חוזר זה ביום תחילתן חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי2013-1-1
של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

)ביטוח( )חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי(, 
התשע"ג-52013, למעט חריג כפי שמופיע שם

28/01/2013

חישוב עתודות לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח 2013-1-2
חיים

תחילת הוראות חוזר זה ביום פרסומו, והוא יחול 
לגבי הדוחות הכספיים לשנת 2012 ואילך, למעט 

חריג כפי שמופיע שם

06/03/2013

הוראות חוזר זה יחולו על דמי הביטוח בפוליסות משתנים בענף רכב חובה2013-1-3
שייכנסו לתוקף מיום 1 בפברואר 2014

04/07/2013

הוראות חוזר זה יחולו לגבי פוליסות לביטוח סיעודי עריכת תכנית לביטוח סיעודי2012-1-7
שישווקו או יחודשו מיום 1 בינואר 2013, ולגבי 

פוליסות קבוצתיות לביטוח סיעודי - שישווקו או 
יחודשו ממועד פרסומו של חוזר זה, למעט חריג כפי 

שמופיע שם

19/12/2012

2012-1-6IQIS 17/12/201217/12/2012הנחייה לביצוע

__________
ק"ת התשע"ב, עמ' 1190 ועמ' 1672.  4

ק"ת התשע"ג, עמ' 798.  5
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תאריך תפוצה                       מועד תחילה                   נושא החוזרמס' חוזר

01/01/201303/12/2012מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים2012-1-5

תחילה מדורגת מיום 01/10/2012 עד יום ביטוח שיניים2012-1-4
.01/05/2013

19/06/2012

תחילתו של חוזר זה מיום 1 במאי 2013, למעט חריג ייפוי כוח לבעל רישיון2012-10-3
כפי שמופיע שם

12/12/2012

01/01/201417/12/2012שירות ללקוחות סוכנים ויועצים2012-10-4

י"ד באב התשע"ג )21 ביולי 2013(
)חמ 3-3597(           

             עודד שריג
        המפקח על הביטוח

           והממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/9399 )להלן - התכנית(,   .1
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4647, התשנ"ח, עמ' 3783, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
אצבע הגליל )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 
זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הפרסומים 6589, התשע"ג, עמ' 4589, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית ראש פינה מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

גוש 13961 -  

אחוז הפקעהשטח מופקע )דונם(מגרש להפקעהסיווגשטח רשום )דונם(חלקי חלקות

2/20.0339.56שטח למבני ציבור20.345

6/30.3088.29שטח למבני ציבור63,715

6/20.2606.99שצ"פ3,715

7/20.61842.7שטח למבני ציבור71,444

7/60.0654.5שטח למבני ציבור1,444

7/40.0604.15שצ"פ1,444

10/20.2409.83שטח למבני ציבור102,440

10/50.1757.17שטח למבני ציבור2,440

10/30.1144.67שצ"פ2,440

4.644                                              סך הכל הפקעה:

י"א באב התשע"ג )18 ביולי 2013(
)חמ 3-4(           

               ישכר פרנקנטהל
        יושב ראש הוועדה המקומית
__________            לתכנון ולבנייה אצבע הגליל

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 6365-04-13

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

ח"פ  בע"מ,  תיירות  שרותי  מודיעין  חברת  פירוק  ובעניין 
,51-206136-7

והמבקשת: איריס אלון, ע"י ב"כ עו"ד אברהם ביטון, מרח' 
קצנלבוגן 90, ירושלים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.4.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2.9.2013, בשעה 11.15.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00, 

ביום 20.8.2013.

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

     אברהם ביטון, עו"ד
      בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 7139-05-13

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

ובעניין פירוק חברת דפוס חמד ירושלים )2004( בע"מ, ח"פ 
,51-356627-3

והמבקש: מימון אביטן, ת"ז 62093737, ע"י ב"כ עו"ד אמיר 
שניידשר ו/או לנא ורור ואח', מרח' כורש 6, ירושלים 94144, טל' 

02-6244155, פקס' 02-6246362.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.5.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2.9.2013, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,13.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.26.8.2013

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

אמיר שניידשר, עו"ד    
       בא כוח המבקש

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 42638-01-13

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

ובעניין פירוק חברת אלינור כח אדם ושירותים בע"מ, ח"פ 
,51-268686-6

312960305, ע"י ב"כ עו"ד  והמבקש: אלכסנדר פופוב, ת"ז 
ו/או אפרת שוהם דליות, מרח'  ו/או אריאל ממן  אילן אבירם 

חיים יחיל 3, באר שבע, טל' 08-6235033, פקס' 08-6236494.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.9.2013, בשעה 10.15.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה עד שעה 12.00.

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

אילן אבירם, עו"ד    
    בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 51110-04-13

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

ובעניין פירוק חברת א.ע. משכן בנייה ופיתוח בע"מ, ח"פ 
51-367946-4, מרח' שבות רחל 577, ביה"ס מרחב 44830.

כולם  נוספים,  עובדים  ו–7  מיסרה  דואבשה  והמבקשים: 
ע"י ב"כ עו"ד איהאב סעדי ו/או פאוזי דבאח, מרח' הבנקים 3, 

חיפה 33261, טל' 04-8555157, פקס' 04-8145802.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.4.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.10.2013, בשעה 9.45.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 15.10.2013.

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

      איהאב סעדי, עו"ד
      בא כוח המבקשים
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 11279-03-13

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

ח"פ בע"מ,  הסעות  דעאס  האחים  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-240154-8

ת"ז  אלקאדר,  עבד  אחמד  סעיד  סאמח   .1 והמבקשים: 
035428366. 2. עבד אלחלים עבד אלחי, ת"ז 057000499. 3. אימן 
עבד אלרחים חג-יחיא, ת"ז 027545789. 4. גמיל חאג יחיא, ת"ז 
059511279, כולם ע"י ב"כ עו"ד ותד ראאד ו/או עו"ד ותד מוחמד 
עו"ד  ו/או  אבומוך  ראאד  עו"ד  ו/או  מוואסי  מנאר  עו"ד  ו/או 
מראם עומר ו/או עו"ד וסים גרה ו/או עו"ד מאזן חדיגה, ת"ד 362, 

באקה אל גרבייה 30100, טל' 04-6281295/6, פקס' 04-6281297.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.3.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.9.2013, בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.9.2013 

בשעה 12.00.

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

    ראאד אבומוך, עו"ד
     בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 29805-07-13

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

ח"פ בע"מ,  השקעות  קפה  גלרי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-380591-1

והמבקש: מאיר זיתון, ת"ז 062818745, ע"י ב"כ עו"ד עינבר 
טל' גן,  רמת  תדהר(,  רוגובין  )מגדל   11 בגין  מנחם  מרח'   לב, 

03-6126699, פקס' 03-6131616.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.7.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

11.11.2013, בשעה 12.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 4197-06-13

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

ובעניין פירוק חברת ביסטרו תמרה בע"מ, ח"פ 51-453640-8, 
מרח' החשמונאים 95, תל אביב,

עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',   ,31470917 ת"ז  אהרון,  זמר  והמבקשים: 
יואב רונקין, מרח' ויצמן 14, מגדל מרכז ויצמן, תל אביב 6423914, 
.www.ronkinlaw.co.il :טל' 03-6952017, פקס' 03-52888012, מייל

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.6.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.10.2013, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 15.10.2013.

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

       יואב רונקין, עו"ד
      בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 50726-06-13

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

ובעניין פירוק חברת אן.וי.פרינט בע"מ, ח"פ 51-465389-8,

והמבקשים: אירינה סוברוב, ת"ז 311623896, ואלי אוזרקו, 
ת"ז 050961986, ע"י ב"כ עו"ד עידו שיפוני, מרח' קרל נטר 2, תל 

אביב 6520222, טל' 03-5605454.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.6.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.11.2013, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים 

לפני מועד הדיון.

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

       עידו שיפוני, עו"ד
      בא כוח המבקשים
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נויה יהונתן בע"מ
)ח"פ 51-462894-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  גלברט,  רונית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

סמטת נחל חימר 3, אילת, טל' 050-8895570, למפרקת החברה.

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

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

 ,28.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונית גלברט, מפרקת

ד.ס. הלבשה לכל המשפחה בע"מ
)ח"פ 51-258849-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נאדר ג'יריס, מרח' 
למפרק   ,04-8113845 טל'   ,21911 כרמיאל   ,291 ת"ד   ,3/1 הגליל 

החברה.

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

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

 ,11.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נאדר ג'יריס, עו"ד, מפרק

סטולר ישראל דיאמונדס בע"מ
)ח"פ 51-218495-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,36 תובל  ברח'   ,10.00 בשעה   ,15.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 

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

      עינבר לב, עו"ד
     בא כוח המבקש

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

תנופה לפני ה' בע"מ
)ח"פ 51-413446-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.3.2011, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואב סגל, מרח' 

ויצמן 14, קומה 16, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,1.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב סגל, עו"ד, מפרק

נייפלד שוורץ ייעוץ כלכלי ופיננסי בע"מ
)ח"פ 51-212855-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נירה נוה, מרח' משכן 

שילה 4, ירושלים, טל' 02-6541202, למפרקת החברה.

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

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

 ,24.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נירה נוה, עו"ד, מפרקת
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המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זאב גולדשטיין, מפרק  

איראלינק בע"מ
)ח"פ 51-347134-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.9.2013, בשעה 16.00, ברח' דרך הים 16, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר קרסיקוב, מפרק  

ארדרור )אחזקות 1993( בע"מ
)ח"פ 51-180141-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.9.2013, בשעה 11.00, במרכז עזריאלי 1, 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,46 קומה  העגול,  המגדל 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסף מסיקה, עו"ד, מפרק  

צומת דימונה )1999( בע"מ
)ח"פ 51-273292-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אלון  יגאל  ברח'   ,10.00 בשעה   ,29.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
55, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור רוב, עו"ד, מפרק  

דילקס בע"מ
)ח"פ 51-297730-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.9.2013, בשעה 14.00, ברח' הגדוד העברי 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,78595 אשקלון   ,5
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי עייש, עו"ד, מפרק  

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

רועי רחמים, עו"ד, מפרק  

אליר - ניהול ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-279428-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,8.30 בשעה   ,15.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
באמצעות עו"ד אורן סלעי, מדרך בר יהודה 52, נשר, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
נמרוד אלבו, מפרק  

זהר-טבריה חב' ליזמות ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-223411-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.9.2013, בשעה 10.00, ברח' יוחנן בן זכאי 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  טבריה,   ,1
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עופר לנקרי, עו"ד, מפרק  

א.מ.י.ג. מסעדות )1989( בע"מ
)ח"פ 51-139277-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.9.2013, בשעה 12.00, בשד' שאול המלך 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,8
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודה גרף, עו"ד, מפרק  

קשומט בע"מ
)ח"פ 51-409039-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
במשרדי המפרק,   ,16.00 בשעה   ,29.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,22 משכית  רח' 
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חיים דביר
)ח"פ 51-325739-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עורכי  במשרד   ,11.00 בשעה   ,30.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הדין זהבי, בלאו ושות', רח' יגאל אלון 96, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
חיים דביר, מפרק  

איי.אם.אם סייף בע"מ
)ח"פ 51-372719-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אליהו  שני  ברח'   ,10.00 בשעה   ,1.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
9, עכו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ראמי חזאן, מפרק  

בית הכרם למצוינות בע"מ
)ח"פ 51-446003-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אליהו  שני  ברח'   ,12.00 בשעה   ,1.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
9, עכו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ראמי חזאן, מפרק  

איזי ווילס בע"מ
)ח"פ 51-323704-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 8.10.2013, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של 
החברה, רח' אבן גבירול 74, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי פרידמן, מפרק  

ק.א. עיצובים ופיקוח בע"מ
)ח"פ 51-268923-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,13.00 בשעה   ,1.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' שלומציון המלכה 18, ירושלים, טל' 02-6245245, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
יוסף ארנון, עו"ד, מפרק  

ישר מייטליס בע"מ
)ח"פ 51-461755-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.10.2013, בשעה 10.00, ברח' טשרניחובסקי 
18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רם דקל, מפרק  

המסגר 60 ניהול בתים בע"מ
)ח"פ 51-469871-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.10.2013, בשעה 10.00, בדרך מנחם בגין 7, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
רם דקל, מפרק  

שנקר לוגיסטיקה בע"מ
)ח"פ 51-312333-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 Schenker AG,–הנ"ל תתכנס ביום 7.10.2013, בשעה 12.00, ב
 ,Head Office, Alfred Strasse 81, 45130, Essen, Germany
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
דן אסן, עו"ד, מפרק  
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סטיאג מערכות סי.וי.די. בע"מ
)ח"פ 51-167402-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.7.2013, התקבלה החלטה 
יקר, מרח'  יום טוב  רו"ח  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

המסגר 20, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   20 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יום טוב יקר, רו"ח, מפרק

ש.ט.ר. סיעוד בע"מ
)ח"פ 51-399652-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  פישר,  רפאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

איסרליש 22, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רפאל פישר, עו"ד, מפרק

קוורטר טו פייב
)ח"פ 51-408855-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.7.2013, התקבלה 
יהודה,  בן  עפר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
ת"ז 029075140, ממשרד שבלת ושות' עורכי דין ונוטריונים, רח' 

ברקוביץ' 4, תל אביב 6423806, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עפר בן יהודה, עו"ד, מפרק

נכסי סיעוד )פתח-תקווה( 1996 בע"מ
)ח"פ 51-233051-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עו"ד  במשרד   ,10.30 בשעה   ,15.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שניצר, גוטליב, סאמט ושות', רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,27 קומה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון חכם, מפרק  

ש.ד. ייזום ותיירות בע"מ
)ח"פ 51-261231-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.8.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי סימקין, ת"ז 057692428, 

מרח' נרקיס עוזי 4, תל אביב 69086, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי סימקין, מפרק

צור שמיר השקעות )1994( בע"מ
)ח"פ 51-202887-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.6.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  אדר,  בנימין  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 ,03-6090538 טל'   ,64734 אביב  תל   ,17 קפלן  מרח'   ,008110926

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בנימין אדר, עו"ד, מפרק
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עומר אבחונים בע"מ
)ח"פ 51-442297-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל רום, מרח' הגורן 

4, פ. תעשיה עומר, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיכל רום, עו"ד, מפרקת

פרסקו גולדווטר בע"מ
)ח"פ 51-427548-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף בן בנימין, מרח' 

השיטה 2/10, יקנעם עילית, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף בן בנימין, עו"ד, מפרק

חברה למשכנתאות של בלמ"ש בע"מ
)ח"פ 52-002703-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.7.2013, התקבלה החלטה 
משד'  דותן,  אייל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוטשילד 76-74, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אייל דותן, עו"ד, מפרק

ז. לשם - יזמות בע"מ
)ח"פ 51-365408-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב לשם, מרח' מגדל דוד 

25, מודיעין, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זאב לשם, מפרק

קרליעם בע"מ
)ח"פ 51-199412-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל קיזר, מרח' האודם 24, 

הוד השרון, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רחל קיזר, מפרקת

מוד-נט החזקות )1999( בע"מ
)ח"פ 51-272314-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי חן, מרח' אבא הלל 

15, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי חן, עו"ד, מפרק
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אצל המפרק, רח'   ,10.00 17.9.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,8 יצחק  נחלת 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה אשכנזי, רו"ח, מפרק  

אי טי אי הדרכה בע"מ
)ח"פ 51-282347-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 23.9.2013, בשעה 10.00, בנתניה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
אלכסנדר הירשוביץ, מפרק  

ג'י.אי.אם סולאר סיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-445882-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
מוזס  נוח  ברח'   ,12.00 בשעה   ,25.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
13, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר קלדרון, עו"ד, מפרק  

אוגמה בע"מ
)ח"פ 51-396489-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,18 קדמה  בדרך   ,11.00 בשעה   ,29.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,37079 פרדס–חנה-כרכור 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמוס יהב, מפרק  

מיריאל כבישים בע"מ
)ח"פ 51-237193-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.9.2013, בשעה 10.00, במשרדו של עו"ד 
זלבסקי, רח' צה"ל 3, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 

גומי גם 2000 )1998( בע"מ
)ח"פ 51-267015-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
במתן  הצורך  על  ויתור  לאחר  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, ביום 29.7.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה פיינר עדן, 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
זו, אצל ב"כ המפרקת עו"ד דניאל גפני, רח' הארבעה  הודעה 

18א, תל אביב 64739.

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

      דניאל גפני, עו"ד
      בא כוח המפרקת

תשתיות חלוקה בע"מ
)ח"פ 51-481262-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, במשרדי טרופיקל  15.9.2013, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
דגיל תעשיות קוסמטיקה בע"מ, אזור התעשייה הצפוני, קרית 
שמונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף חימי, מפרק  

ב"צ הראל אחזקות )1994( בע"מ
)ח"פ 51-194985-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17.9.2013, בשעה 9.00, ברח' תובל 23, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
שרה הראל, מפרקת  

אברהם קופמן חברה לבנין ולפיתוח בע"מ
)ח"פ 51-079091-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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הלמן אלדובי אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-359034-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
גוריון  בן  ברח'   ,10.30 בשעה   ,30.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,2
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ענבר שטיינר, מפרקת  

הלמן אלדובי קרנות נאמנות בע"מ
)ח"פ 51-378549-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
גוריון  בן  ברח'   ,10.30 בשעה   ,30.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,2
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ענבר שטיינר, מפרקת  

פואד נג'אר שרותי רכב בע"מ
)ח"פ 51-166409-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,17.30 1.10.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
מאיר 19, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
הנרי נג'אר, עו"ד, מפרק  

קרבו דיאגנוזה בע"מ
)ח"פ 51-109069-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,17.00 1.10.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
מאיר 19, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
הנרי נג'אר, עו"ד, מפרק  

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

אייל ישר, מפרק  

דוד ישר עבודות עפר בע"מ
)ח"פ 51-253473-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.9.2013, בשעה 10.00, במשרדו של עו"ד 
זלבסקי, רח' צה"ל 3, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד ישר, מפרק  

ארזף ד' בע"מ
)ח"פ 51-397619-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
שאול  בשדרות   ,10.00 בשעה   ,29.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,64367 אביב  תל   ,23 המלך 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עידו שטרן, מפרק  

רופא הובלות בע"מ
)ח"פ 51-150784-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.9.2013, בשעה 17.00, ברח' העגור 4, צור 
משה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ענת רופא-סלינס, מפרקת  

שובלים בניה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-149958-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.9.2013, בשעה 13.00, במשרד המפרק, רח' 
יפו 21, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה שינדלהיים, עו"ד, מפרק  
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המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אל–היג'א,  אבו  בכאוכב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גאזי חאג' מוחמד, מפרק

אברך - אלון תחנות תדלוק בע"מ
)ח"פ 51-279192-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.7.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחזקאל אברך, ת"ז 

052914124, מרח' התדהר 17, רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יחזקאל אברך, מפרק

אברך - אלון תחנות תדלוק בע"מ
)ח"פ 51-279192-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,9.00 13.10.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
התדהר 17, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יחזקאל אברך, מפרק

וולנס צ'וייס - חברה לעידוד וקידום העיסוק בספורט בע"מ
)ח"פ 51-338442-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהונתן רבר, ת"ז 057690216, 

מרח' כרכום 14, מודיעין, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהונתן רבר, מפרק

לידר תעשיות מ.ת.ח )1993( בע"מ
)ח"פ 51-189406-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.10.2013, בשעה 11.00, אצל לידר החזקות 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,21 הארבעה  רח'  בע"מ,  והשקעות 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
יוסף זיתוני, מפרק  

אתנה - מנטורינג נשים בע"מ
)ח"פ 51-351594-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
נאמן  במשרדי   ,10.30 בשעה   ,6.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אביב,  תל   ,154 בגין  מנחם  רח'  דין,  עורכי  ושות',  קינן  ציפורי 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
גיא נאמן, מפרק  

כוכב כנרת בע"מ
)ח"פ 51-425300-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  מוחמד,  חאג'  גאזי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

059864488, מכאוכב אבו אל–היג'א, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גאזי חאג' מוחמד, מפרק

כוכב כנרת בע"מ
)ח"פ 51-425300-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,13.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
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החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  דייקמן,  איזי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

התבור 8, דירה 33, גני תקוה, טל' 052-2420935, למפרק החברה.

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

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

 ,26.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,12 היצירה  רח'  רו"ח,  שטרק  את  שטרק  במשרדי   ,10.00 בשעה 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

איזי דייקמן, מפרק

ח.א אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-364189-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
עו"ד אושרת-אלייה  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי 
ביבי, מ"ר 55017, מרח' צבי שץ 31, חולון, טל' 050-6978218, פקס' 

076-5100611, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.12.2013, בשעה 
10.00, במשרד 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.

אושרת אלייה ביבי, עו"ד, מפרקת

מודל-הום ייצור מבנים ניידים בע"מ
)ח"פ 51-195810-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם פרוטיץ, מרח' הרי 

גלעד 21, אשדוד, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם פרוטיץ, מפרק

וולנס צ'וייס - חברה לעידוד וקידום העיסוק בספורט בע"מ
)ח"פ 51-338442-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,9.00 13.10.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
כרכום 14, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהונתן רבר, מפרק  

בריזה שיין בע"מ
)ח"פ 51-485316-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
נאמן  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,20.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ציפורי קינן ושות', עורכי דין, רח' מנחם בגין 154, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
לילך קינן, מפרקת  

מ. אופטימי בע"מ
)ח"פ 51-192310-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.6.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהובה רוזנבאום, מרח' 

ארגמן 3, נס ציונה, טל' 054-4490342, למפרקת החברה.

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

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

 ,12.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהובה רוזנבאום, מפרקת

אמסול )השקעות( בע"מ
)ח"פ 51-139126-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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איגרא אהוד נופש בע"מ
)ח"פ 51-326624-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.7.2013, התקבלה החלטה 
משער  פבר,  אריה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

העיר בית הדקל, אילת, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריה פבר, עו"ד, מפרק

אנירס בע"מ
)ח"פ 51-342106-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל אולק, ת"ז 053988697, 

מרח' קמיל הויסמינס 7, חיפה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רחל אולק, מפרקת

יוסיפוף, כהן ושות' השקעות )1998( בע"מ
)ח"פ 51-269423-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אתי קורן, ת"ז 22305403, 

למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אתי קורן, מפרקת

סמיילמיקרס פנטזיה בע"מ
)ח"פ 51-473448-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עפרי פורת, מגלוזמן 

ושות', מרכז עזריאלי 5, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עפרי פורת, עו"ד, מפרק

ביואנרקום בע"מ
)ח"פ 51-390813-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.7.2013, התקבלה החלטה 
 ,7 כרמי  מרח'  נס,  רותם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רותם נס, מפרק

יו אייץ' סי - ישראל )יונייטד הלת'קר ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-397645-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.7.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  יולזרי,  שניר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

אבא הלל סילבר 16, ת"ד 3381, רמת גן 52506, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שניר יולזרי, עו"ד, מפרק



7495 ילקוט הפרסומים 6643, ו' באלול התשע"ג, 12.8.2013 

ב.פ. אקלים פיתרונות למיזוג אויר בע"מ
)ח"פ 51-406514-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22.9.2013, בשעה 9.00, במשרד המפרקת, רח' 
גרושקביץ 3, קרית מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שירלי שוורצמן, עו"ד, מפרקת  

ענבר מזנין בע"מ
)ח"פ 51-390555-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22.9.2013, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' 
היצירה 3, בית ש.א.פ, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלדר אברס, עו"ד, מפרק  

קרמיט-טק בע"מ
)ח"פ 51-284447-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.10.2013, בשעה 10.00, במשרד עו"ד גדעון 
פישר, מגדלי עזריאלי, מגדל משולש, קומה 39, תל אביב 67023, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
רם תורן, עו"ד, מפרק  

יוניבגה ישראל בע"מ
)ח"פ 51-449843-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
ב"כ  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,1.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
קומה  עגול,  מגדל   ,1 עזריאלי  מרכז  לוין,  עמית  עו"ד  המפרק, 
22, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם פרנסס, מפרק  

הפניקס אחזקות בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-398756-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה שילוני, מדרך 

השלום 53, גבעתיים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה שילוני, עו"ד, מפרק

בן דב תשואות אגרות חוב בע"מ
)ח"פ 51-418713-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד כהן, ממשרד יוסי 

אברהם ושות', רח' דניאל פריש 3, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד כהן, עו"ד, מפרק

ק.א.ד.ן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-291233-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.8.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  קורז,  נחום  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

דפנה 24, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נחום קורז, עו"ד, מפרק
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רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 
טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

אר.פי.אס.ג'י. בע"מ
)ח"פ 51-368193-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.7.2013, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

אר.פי.אס.ג'י. בע"מ
)ח"פ 51-368193-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.11.2013, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, 
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 
טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

ביוקאפ בע"מ
)ח"פ 51-308902-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.6.2013, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

דיאנסיס מערכות רפואיות בע"מ
)ח"פ 51-473897-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.10.2013, בשעה 14.00, ברח' ברקוביץ 4, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
תומר עמית, מפרק  

מדימר ישראל בע"מ
)ח"פ 51-342188-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 31.10.2013, בשעה 17.00, ברח' ישראל גלילי 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,2
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי רוזנברג, מפרק  

דוט זאזא-סטודיו בע"מ
)ח"פ 51-362585-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.7.2013, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

דוט זאזא-סטודיו בע"מ
)ח"פ 51-362585-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
במשרדי המפרק,   ,12.00 בשעה   ,1.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
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יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
זינגר 30, פתח  בשעה 16.00, אצל עו"ד אורון מאירי, רח' בשביס 
תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ראובן לסקר, מפרק

טעם המן ד.ד. אירועים וניהול בע"מ
)ח"פ 51-339398-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד דואק, מרח' גרינפן 6, 

פתח תקוה, למפרק החברה.

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

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

 ,20.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
זינגר 30, פתח  בשעה 16.00, אצל עו"ד אורון מאירי, רח' בשביס 
תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד דואק, מפרק

אבולוציה קונטקט סנטר בע"מ
)ח"פ 51-382658-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונתן שיש, מרח' הרב 

עוזיאל 91, ירושלים, טל' 054-6104885, למפרק החברה.

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

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

 ,1.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  20.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יונתן שיש, מפרק

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

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

ביוקאפ בע"מ
)ח"פ 51-308902-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
במשרדי המפרק,   ,12.00 בשעה   ,1.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 
טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

ניר - ב.א. שירותי כח אדם לחקלאי בע"מ
)ח"פ 51-401192-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.6.2013, התקבלה החלטה במניין 
זיו-אלבז,  חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברי 

מבניין גילת 49, קרית גת 82000, טל' 08-6889893, למפרק החברה.

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

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

 ,15.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברי זיו-אלבז, עו"ד, מפרק

אל פסקאדו - מסעדת דגים בע"מ
)ח"פ 51-320582-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  לסקר,  ראובן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

הבעש"ט 2, הרצליה, פקס' 077-4560235, למפרק החברה.

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

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

 ,25.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.30, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבירם דוויק, עו"ד, מפרק

ש.מ. אריזות נייר בע"מ
)ח"פ 51-348945-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דניאל חנה, מרח' 

דרך יבנה 34, רחובות, טל' 08-9108885, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.1.2014, בשעה 
15.00, 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.

דניאל חנה, עו"ד, מפרק

חשמונאים 20 בע"מ
)ח"פ 51-261719-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רוזנברג,  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,29.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המגדל  עזריאלי,  מרכז  ושות',  אפלמן  קרן-פולק  אברמוביץ, 
העגול, קומה 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
       ארז סולו, עו"ד

       בא כוח החברה

מאזני ישראל בע"מ
)ח"פ 51-054586-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

לנדו - כלכלה שיתופית בע"מ
)ח"פ 51-488669-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,31.7.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא קצוביץ', ת"ז 

300883816, מרח' איתם 22, ראשון לציון 75683, למפרק החברה.

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

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

 ,1.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא קצוביץ', מפרק

רונן בר ייעוץ מערכות מידע בע"מ
)ח"פ 51-423522-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
בן אהרון,  ולמנות את עו"ד שחר  חוקי לפרק את החברה מרצון 

מרח' לוינסקי 39, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,2.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שחר בן אהרון, עו"ד, רו"ח, מפרק

אנפלקס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-438207-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
דוויק,  אבירם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
מדרך בן גוריון 1, מגדלי ב.ס.ר 2, קומה 17, בני ברק 51201, טל' 

03-7290999, למפרק החברה.
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סם סול השקעות )1996( בע"מ
)ח"פ 51-237910-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
בגין  מנחם  בדרך   ,9.00 בשעה   ,1.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
23, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן ארז, עו"ד, מפרק  

אינטלקט ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-256405-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.10.2013, בשעה 10.00, במשרדי ב"כ החברה, רח' 
מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי צור, עו"ד, מפרק  

תולי כנסים ואירועים בזכרון יעקב בע"מ
)ח"פ 51-469562-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רופין,  במדרשת   ,10.00 בשעה   ,1.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חפר,  עמק 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלה הרוש, עו"ד, מפרק  

פולי-מור הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-268222-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 4.10.2013, בשעה 10.00, ברח' הנרייטה סולד 
32, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד וילמן, עו"ד, מפרק  

רוזנברג,  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,29.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המגדל  עזריאלי,  מרכז  ושות',  אפלמן  קרן-פולק  אברמוביץ, 
העגול, קומה 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
        ארז סולו, עו"ד
       בא כוח החברה

אידנטיקס אל-1 ישראל בע"מ
)ח"פ 51-403391-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
סופית של החברה  כי אסיפה  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
 11 boulevard–הנ"ל תתכנס ביום 30.9.2013, בשעה 15.00, ב
לשם   ,Gallie'ni, 92130 Issy-les-moulineaux - France
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אשר דובב, עו"ד, מפרק  

בוני הישוב בחברון בע"מ
)ח"פ 51-157881-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,29.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' כנפי נשרים 68, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חגי גולדברג, רו"ח, מפרק  

ביגר א. שירותי ניהול וייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-389905-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
במשרדי החברה,   ,10.00 בשעה   ,1.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,5 נהרדעא  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איל רז, עו"ד, מפרק  
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קפה בלב בע"מ
)ח"פ 51-367852-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 6.10.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, משק 
מס' 30, מושב אביאל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בנימין חקק, מפרק  

מוניות מרכז נשרים )2003( בע"מ
)ח"פ 51-343860-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,6.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' מוצקין 41, טירת כרמל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד אטיאס, מפרק  

פאפאיה עיצוב בע"מ
)ח"פ 51-356329-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,6.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' הבנים 40, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבישי כץ, מפרק  

מסעדת אוכלים בחצי חינם )2006( בע"מ
)ח"פ 51-381892-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,10.00 6.10.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אתא,  קרית   ,44 הרר  צבי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן סנטיני, מפרק  

כתר מאיר טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-326922-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,10.00 6.10.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
נחל קנה 14, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר כתר, מפרק  

גרין היטינג טכנולוג'יס גרופ בע"מ
)ח"פ 51-483882-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,10.00 6.10.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
חיים לסקוב 9, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יורם בורנשטיין, מפרק  

רקומנדאד בע"מ
)ח"פ 51-404574-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,10.00 6.10.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
שלמה בן יוסף 5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר מילוא, מפרק  

בני דב יעוץ ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-264063-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 6.10.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
האמוראים 5, יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלקה זילברברג, מפרקת  
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אזורים אסיה החזקות בע"מ
)ח"פ 51-395876-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
במשרדי החברה,   ,10.00 בשעה   ,6.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ארניה אסוולדו 32, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עזרא עירן ענבים, מפרק  

מונדו וי.אר בע"מ
)ח"פ 51-243825-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17.10.2013, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' 
יד חרוצים 12, תל אביב 67778, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן מונד, רו"ח, מפרק  

פנסי דיאמונדס הרשקוביץ & פולנאור בע"מ
)ח"פ 51-309945-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.10.2013, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' 
יד חרוצים 12, תל אביב 67778, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן מונד, רו"ח, מפרק  

סאנשיין אנרגיות מתחדשות שלושים וארבע בע"מ
)ח"פ 51-452437-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.8.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל בורובסקי, ת"ז 
אביב,  תל   ,4 ברקוביץ'  רח'  ושות',  שבלת  ממשרד   ,040775058

למפרקת החברה.

קיפי יבוא והפצה בע"מ
)ח"פ 51-468850-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,10.00 6.10.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
קרן המוסיקה 3/3, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שחר נביפור, מפרק  

ביפה - ארדו בע"מ
)ח"פ 51-089517-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 6.10.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
אלתרמן 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרלה ברכר, מפרקת  

א.ד. שבי נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-253447-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,6.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' דורי יעקב 63, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלה שבי, מפרקת  

ברק סוככים )מרכז( בע"מ
)ח"פ 51-425357-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,10.00 6.10.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
יפה נוף 122, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהוד ברק, מפרק  
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אביב,  תל   ,4 ברקוביץ'  רח'  ושות',  שבלת  ממשרד   ,040775058
למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת

פרסום מ. פוינט בע"מ
)ח"פ 51-407185-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.7.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה מסיקה, מרח' 

הפעמונית 7, אורנית, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה מסיקה, מפרק

פ.מ.ן חברה לנאמנות בע"מ
)ח"פ 51-303939-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.7.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי פינס, ת"ז 
052261179, מרח' ברקוביץ' 4, מגדל המוזאון, קומה 17, תל אביב 

64238, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי פינס, עו"ד, מפרק

בן גד עשת עורכי דין
)ח"פ 51-424639-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת

סאנשיין אנרגיות מתחדשות שלושים וחמש בע"מ
)ח"פ 51-452436-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.8.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל בורובסקי, ת"ז 
אביב,  תל   ,4 ברקוביץ'  רח'  ושות',  שבלת  ממשרד   ,040775058

למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת

פ.ק. אקודה הודו - מהגנקו בע"מ
)ח"פ 51-462142-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.8.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל בורובסקי, ת"ז 
אביב,  תל   ,4 ברקוביץ'  רח'  ושות',  שבלת  ממשרד   ,040775058

למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת

פ.ק. אקודה הודו בע"מ
)ח"פ 51-463063-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.8.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל בורובסקי, ת"ז 
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רות היוס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-313859-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2013, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל ליפר, 

ת"ז 31755549, מרח' גדליהו 23/8, חיפה, למפרק החברה.
אייל ליפר, מפרק

הבאנה אימפורט בע"מ
)ח"פ 51-152916-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.7.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
חנוך מרקשייד, ת"ז 53427258, מרח' גבעת הברכות 20, עתלית, 

למפרק החברה.
חנוך מרקשייד, מפרק

פורום הברקוד הישראלי בע"מ
)ח"פ 51-423228-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.7.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
שמעון מנצור, ת"ז 058843947, מרח' התאנה 26, גבעת שמואל, 

למפרק החברה.
שמעון מנצור, מפרק

פרינטסון בע"מ
)ח"פ 51-269067-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,31.7.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  ויתרו על  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את רפי חיון, ת"ז 006132559, מרח' הנשיא 71, הרצליה, למפרק 

החברה.
רפי חיון, מפרק

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.8.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  עשת,  גיל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 35, רמת גן, טל' 03-6339525, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיל עשת, עו"ד, מפרק

מנורה פדלון בע"מ
)ח"פ 51-134539-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.8.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד פדלון, ת"ז 12252615, 

מרח' וולמן 4/2, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד פדלון, מפרק

רג"ע שיווק סלולר בע"מ
)ח"פ 51-404212-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2013, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
דינה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
גרינצייג, ת"ז 039064360, מרח' בצלאל 11, חיפה, למפרקת החברה.
דינה גרינצייג, מפרקת

דפ - שיווק פרחים בע"מ
)ח"פ 51-225618-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2013, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
גיורא  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
דובדבני, ת"ז 6591267, מתלמי יוסף 60, ד"נ הנגב, למפרק החברה.
גיורא דובדבני, מפרק
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ירון אדלר )2003( בע"מ
)ח"פ 51-347774-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקות

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.7.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לילך קינן, 
ת"ז 034440339, ו/או עו"ד תמר מעוז, ת"ז 036591543, ממשרד 
תל   ,154 בגין  מנחם  רח'  ושות',  קינן  צפורי,  נאמן,  דין  עורכי 

אביב, למפרקות החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקות הנ"ל.

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

תמר מעוז, עו"ד, מפרקת

אייספ טכנולוגיות סינון מידע בע"מ
)ח"פ 51-231285-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.7.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  דובב,  אשר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ויצמן 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אשר דובב, עו"ד, מפרק

קיי סי פי אס אינווסטמנט סרוויסס )2009( בע"מ
)ח"פ 51-427264-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן פלג, מרח' דרך בגין 132, 

מרכז עזריאלי, בניין עגול, קומה 30, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ערן פלג, מפרק

בומינוסט )1996( בע"מ
)ח"פ 51-229032-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אהרון צייכנר, מרח' 

שוהם 5, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אהרון צייכנר, רו"ח, מפרק

ויזואל טסקינג בע"מ
)ח"פ 51-466257-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.6.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף כהן, מרח' הנוטר 32, 

תל אביב 6969834, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
באמצעות  החברה,  מפרק  ב"כ  קודנר,  שיר  לעו"ד  זו,  הודעה 
פקס' מס' 03-5689001, עם העתק בדואר רשום לכתובת: עמית, 

פולק, מטלון ושות', רח' יצחק שדה 17, תל אביב 67775.

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

אסף כהן, מפרק

טראנדי עולם המתנות בע"מ
)ח"פ 51-306681-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חוסאם סיאם, מרח' 

בן יהודה 34, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חוסאם סיאם, עו"ד, מפרק
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החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.7.2013, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דקל קרבר, מרח' המלאכה 21, 

פארק אפק, ראש העין, טל' 03-6543000, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דקל קרבר, עו"ד, מפרק

שלום.קום בע"מ
)ח"פ 51-284495-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רן אבנת, מרח' אחד 

העם 9, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רן אבנת, עו"ד, מפרק

מ. בנימיני בע"מ
)ח"פ 51-272166-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צפורה הרצליך, מרח' 

החשמונאים 84, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

צפורה הרצליך, עו"ד, מפרקת

אסטיב בע"מ
)ח"פ 51-203446-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

נחשוטל בע"מ
)ח"פ 51-207060-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון יהלומי, ת"ז 

052337243, ממושב בני דרור 45815, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גדעון יהלומי, מפרק

פוליסה נט בע"מ
)ח"פ 51-190643-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

עו"ד רועי דבורין, ת"ז 016654600, למפרק החברה.
רועי דבורין, עו"ד, מפרק

ח.א.ס.ש. המרכז הישראלי לעסקי נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-209433-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה שילוני, מרח' 

שרה אמנו 98, מודיעין, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה שילוני, עו"ד, מפרק

בנטום בע"מ
)ח"פ 51-261178-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
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חיים חדשים בע"מ
)ח"פ 51-233523-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.7.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  לוין,  פרט  ליאורה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

גיבורי ישראל 7, נתניה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ליאורה פרט לוין, מפרקת

מיילסטון קרנות גידור בע"מ
)ח"פ 51-474587-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2013, התקבלה החלטה 
זילברשטיין, מרח'  ולמנות את שאול  לפרק את החברה מרצון 

שבו 4א, גדרה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שאול זילברשטיין, מפרק

אורים )א.י.י.( השקעות ונדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-268071-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבינועם ארדן, מרח' 

הרצל 5, אשקלון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבינועם ארדן, עו"ד, מפרק

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.7.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  דורון,  אודי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

לעיל  האמור  למועד  עד  חוב  תביעות  ואי–הגשת  הואיל 
עלולה להשפיע על זכותו של כל נושה להגשת תביעה בעתיד 
וככל  נושה, אם  או על אפשרות קבלת הסכום המגיע לאותו 
שמגיע, מתבקשים הנושים להקפיד על הגשת תביעות החוב 

עד למועד האמור לעיל.

אודי דורון, עו"ד, מפרק

נכסי הרבט בע"מ
)ח"פ 51-277156-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.6.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב הרטבי, מרח' דניאל 

פריש 3, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זאב הרטבי, מפרק

איי.אר.אר. שיווק בע"מ
)ח"פ 51-445529-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
1.7.2013, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמעון בנר, 
מ"ר 46794, מרח' משה גושן 15, ת"ד 755, קרית מוצקין 26107, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמעון בנר, עו"ד, מפרק
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שוקר בניה וסלילה בע"מ
)ח"פ 51-176176-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון שוקר, ת"ז 59217588, 

מרח' שמואל הנביא 8, קרית אונו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמנון שוקר, מפרק

אחים טמיר בע"מ
)ח"פ 51-191031-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח גיל מור, מרח' מצפה 

38, ת"ד 9200, נו"ש חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיל מור, רו"ח, מפרק

אקסטרק מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-452240-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.7.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  קצנל,  עינת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

משכית 6, ת"ד 4026, הרצליה פיתוח 46140, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

עינת קצנל, עו"ד, מפרקת

דניאל ידי זהב בע"מ
)ח"פ 51-283341-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.7.2013, התקבלה החלטה 
למפרק  חמו,  שי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי חמו, עו"ד, מפרק

אם.אנד פי.אי.אס.טכנולוגי בע"מ
)ח"פ 51-422784-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופיר וייסבן, מרח' יגאל 

אלון 65, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אופיר וייסבן, מפרק

הרט סחר והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-148079-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.7.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה הראל, ת"ז 010997724, 

מרח' הזורע 60, כפר שמריהו, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שרה הראל, מפרקת
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במשרדי החברה,   ,10.00 בשעה   ,26.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,4 סמילנסקי  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור בורט, מפרק  

ויידנט מרפאות שיניים בע"מ
)ח"פ 51-417787-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
במשרדי החברה,   ,10.00 בשעה   ,26.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' נורדאו 9, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אוקסנה ויינר, מפרקת  

נחשון סינון בע"מ
)ח"פ 51-279144-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
במשרדי החברה,   ,10.00 בשעה   ,26.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' בית הלל 8, רמת גן 52404, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יורם צח, עו"ד, מפרק  

י.נ.ד. כרמלי בע"מ
)ח"פ 51-334982-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 4.10.2013, בשעה 12.00, במשרדי עו"ד שנהב 
קונפורטי שביט ושות', רח' אחד העם 9, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
הילה בס, עו"ד, מפרקת  

גדות-ירוק פרויקט גבע
)ח"פ 51-450153-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
ימים   30 חלוף  שלאחר  הראשון  העסקים  ביום  תתכנס  הנ"ל 

צ.ד. שמואלי בע"מ
)ח"פ 51-162271-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.8.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון גבר, מרח' מנחם 

בגין 7, רמת גן, טל' 03-7555222, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון גבר, עו"ד, מפרק

יולי תמר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-423199-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.8.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  דורה,  משה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
היצירה 24, רמת גן 52521, טל' 03-6093833, פקס' 03-6093835,  

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה דורה, עו"ד, מפרק

מ. בשארה בניה בע"מ
)ח"פ 51-316514-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
במשרדי החברה,   ,10.00 בשעה   ,26.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
טירה המשולש, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בשארה עותמאן אברהים, מפרק  

דג-לב מסעדות בע"מ
)ח"פ 51-218232-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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הועד למען ביאטה קלרספלד
)ע"ר 58-040372-3(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 1.7.2012, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
  ,47 ברלין  הרב  מרח'  דניאל,  רוז  מרי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 

ירושלים 925050, למפרקת העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.
מרי רוז דניאל, עו"ד, מפרקת

ר. פיינשטיין - ע. פיינשטיין נאמנות בע"מ
)ח"פ 51-316693-4(

)בפירוק מרצון(
הודעה על החלפת מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.7.2013, התקבלה החלטה 
מיוחדת להחליף את המפרקת אשר מונתה בעבר, עו"ד שרון 
לוי, ולמנות במקומה את עו"ד עופר פיינשטיין, מרח' הדרור 65, 

מבשרת ציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עופר פיינשטיין, עו"ד, מפרק

אביב ריצ'רדסון בע"מ
)ח"פ 51-307633-1(

)בפירוק מרצון(
הודעה על הפסקת הליך פירוק מרצון והסרת מינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.6.2013, התקבלה החלטה 
להפסיק את הליך פירוק החברה מרצון והסרת מינויו של משה 

שכטר, מרח' אבא הלל 7, רמת גן, כמפרק החברה
      דורית פיגל, עו"ד
      באת כוח החברה

זר פלוס בע"מ
)ח"פ 51-447614-2(

)בפירוק מרצון(
הודעה על ביטול החלטה בדבר פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.7.2013, התקבלה החלטה, 
המפרק  של  מינויו  את  ולבטל  מרצון  פירוק  הליכי  את  לבטל 

דורון רפואה.

מאיר אברהמוב, דירקטור

במשרד   ,10.00 בשעה  ברשומות,  זו  הודעה  פרסום  ממועד 
סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,16 הלל  אבא  רח'  המפרקת, 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
ליאורה לוטנברג, עו"ד, מפרקת  

4 פלוגות 
)ע"ר 58-040807-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,10.7.2013 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד פרי נובוטני, מרח' אבא הלל 
7, בית סילבר, רמת גן 52522, טל' 03-6139444, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פרי נובוטני, עו"ד, מפרק

אקב"ן - ארגון קבוצות בודו נינגיטסו 
)ע"ר 58-028746-4(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,   העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
יוסי  את  ולמנות  מרצון  לפרק את העמותה  התקבלה החלטה 

שריף, מרח' הלפרין 3, תל–אביב-יפו 63404, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
יוסי שריף, מפרק

צ'ויסס ישראל 
)ע"ר 58-051357-0(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 2.7.2013, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את ליאת לביא, ת"ז 025666793, מרח' ברנדיס 2, 

תל אביב 62001, למפרקת העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

ליאת לביא, מפרקת
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מרח'  ישינובסקי,  שי  יריב  עו"ד  ומענו:  המיוחד  המנהל  שם 
לינקולן 20, תל אביב, טל' 03-7611611, פקס' 03-7611655.

סוג הדיבידנד: רגיל.

אחוז הדיבידנד: כ–20% לנושים.

מועד הכרזת הדיבידנד: 26.2.2013.
יריב שי ישינובסקי, עו"ד     

          המנהל המיוחד

תל אביב - ניו יורק השקעות נדל"ן פולטון לוי
)ש"מ 55-024505-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,27.5.2013 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
מחלקו   100%  ,1228352 ת"ז  פרי,  דב  המוגבל,  השותף  העביר 
פרי  פ.ד.ג.נ  חברת  החדש,  לשותף  בשותפות  המוגבל  בהון 

אחזקות בע"מ )ח"פ 51-486150-9(.
     שני וקסלר, עו"ד

באת כוח השותפות    

תל אביב - ניו יורק השקעות נדל"ן פולטון ראובן
)ש"מ 55-023854-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,27.5.2013 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
העביר השותף המוגבל, דב פרי, ת"ז 1228352, 100% מחלקו בהון 
אחזקות  פרי  פ.ד.ג.נ  חברת  החדש,  לשותף  בשותפות  המוגבל 

בע"מ )ח"פ 51-486150-9(.
      שני וקסלר, עו"ד

באת כוח השותפות    

עיזבונות המנוחים מכלוף דנון ואסתר דנון
 )ת"ע 13-01-49100, 13-03-13978 זמניים(

הודעה בדבר מינוי מנהלי עיזבון והודעה לנושים

הירושה,  לחוק   99 סעיף  לפי  הודעה,  בזה  נמסרת 
 ,24 רמב"ן  מרח'  שמואלי,  ניצן  עו"ד  כי  התשכ"ה-1965, 
ירושלים, ועו"ד שלומי שריקי, מרח' המעלות 4, ירושלים, מונו 
משפחה  לענייני  המשפט  בית  החלטת  לפי   ,30.5.2013 ביום 
בירושלים, כמנהלי עיזבון זמניים של המנוחים מכלוף דנון ז"ל, 

ת"ז 000161539, ואסתר דנון ז"ל, ת"ז 000161547.

כל הטוען כי הוא נושה של עיזבנות המנוחים הנ"ל, מוזמן 
תביעותיו  את  העיזבון  למנהל  רשום  ובדואר  בכתב  להודיע 

מהעיזבון וזאת בתוך שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו.

לאחר תום המועד הנ"ל לא תתקבל כל תביעה.

ניצן שמואלי, עו"ד          שלומי שריקי, עו"ד
מנהלי עיזבון זמניים

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, בתיק פש"ר 18258-04-10

שם החייב: יאיר שיינפלד, ת"ז 058402900 )בהסדר נושים לפני צו כינוס(

רח' אחד  רוהר,  מיכאל  עו"ד  ומענו:  לביצוע ההסדר  הנאמן  שם 
העם 9, מגדל שלום, תל אביב 65251.

סוג הדיבידנד ואחוזים:  נושים בדין קדימה - 100%.

     נושים בדין רגיל - כ–30%.

מיכאל רוהר, עו"ד, נאמן

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד לנושים 
בדין קדימה ועל חלוקת דיבידנד לנושים רגילים 

בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 8799-05-10

בעניין: זיווד אלקנה בע"מ )בפירוק(, ח"פ 51-284517-3.

טל'  205, תל אביב,  דיזנגוף  רובננקו, מרח'  גיורא  עו"ד  והמפרק: 
.03-5276015

דיבידנד  חלוקת  בדבר  החברה  לנושי  הודעה  בזה  ניתנת 
ראשון ואחרון כדלקמן:

נושים מובטחים - דיבידנד ראשון ואחרון בשיעור 100%   
לתביעות החוב שהוגשו למפרק כדין ואושרו על ידו;

בשיעור  ואחרון  ראשון  דיבידנד   - קדימה  בדין  נושים   
100% ביחס לתביעות החוב שהוגשו למפרק כדין ואושרו 

על ידו;

של  בשיעור  ואחרון  ראשון  דיבידנד   - רגיל  בדין  נושים   
ואושרו  כדין  ביחס לתביעות החוב שהוגשו למפרק   15%

על ידו.

גיורא רובננקו, עו"ד, מפרק

הודעה בדבר חלוקת דיבידנד סופי לפי הסדר נושים 
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 28132-12-09

שם החייב: מאיר אמיתי, ת"ז 54762471.

שם המנהל המיוחד ומענו: עו"ד גיורא רובננקו, רח' דיזנגוף 205, 
תל אביב, טל' 03-5276015.

ניתנת בזאת הודעה כי ביום 26.2.2012, אושר בבית המשפט 
מחובותיו  החייב  להפטר  נושים  הסדר  אביב  בתל  המחוזי 
שבמסגרתו הנושים יקבלו כל אחד מהם 30% מחובות החייב 

כפי שאושרו על ידי המנהל המיוחד.

גיורא רובננקו, עו"ד, מנהל מיוחד

הודעה על כוונה להכריז ולחלק דיבידנד ראשון ואחרון
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, בתיק פש"ר 1293/06

איתן  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,22390421 ת"ז  פלח,  דליה  החייב:  שם 
יבגי, ממושב אדרת, בית מס' 1035, טל' 02-9915287, פקס' 

.02-6507497




