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תיקון מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה 
במוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה- 1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, 
היועץ  עם  התייעצות  ולאחר  אלי2,  הועברה  לפיו  שהסמכות 
המשפטי לממשלה ועם המועצה הישראלית לתרבות ואמנות 
התשס"ג-32002,  והאמנות,  התרבות  לחוק   )4(3 סעיף  לפי 
מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד 
במוסדות  )תמיכה  ציבור  למוסדות  והספורט  התרבות  החינוך 
העיקריים(,  המבחנים   - )להלן  התאטרון(4  בתחום  תרבות 

כמפורט להלן:

החלפת השם

"מבחנים  יבוא  המבחנים  שם  במקום  העיקריים,  במבחנים   .1
לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות 

ציבור בתחום התאטרון".

תיקון הפתיח

החינוך  "משרד  במקום  העיקריים,  למבחנים  בפתיח   .2
התרבות והספורט )להלן-המשרד(, למוסדות ציבור" יבוא 
למוסדות  המשרד(   - )להלן  והספורט  התרבות  "משרד 

ציבור בתחום התאטרון".

תיקון סעיף 7 

בסעיף 7 למבחנים העיקריים, במקום סעיף קטן )א( יבוא:  .3

כללי ")א( 

משתנה כמות ההפקות          25%  )1(

20% משתנה כמות ההרצות   )2(

6% משתנה מיקום התאטרון   )3(

10% משתנה מיקום ההרצות   )4(

4% משתנה ותק   )5(

3.5% משתנה ייחוד לשוני   )6(

11% משתנה רפרטואר   )7(

7.5% משתנה מורכבות ההפקה   )8(

משתנה עידוד יוצרים ומבצעים  )9(
5% בתחילת דרכם   

משתנה תרומה לקהילה וחינוך  )10(
4% לתאטרון   

"4% משתנה עידוד הפקות פרינג'   )11(

הוספת סעיף 8א

אחרי סעיף 8 למבחנים העיקריים יבוא:   .4

"מנגנון הגנה

זכאי  שנמצא  במוסד,  התמיכה  שיעור  פחת  שבו  במקרה  8א. 
לעומת  מ–10%  הגבוה  בשיעור  ב–2012,  תמיכה  לקבל 
שיעור התמיכה שהוא קיבל בשנת 2011, לא יפחת שיעור 
לו  ששולם  התמיכה  משיעור  מ–90%  במוסד  התמיכה 

בפועל בשנת 2011."

__________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 5858.

3  ס"ח התשס"ג, עמ' 64.

4  י"פ התשס"ח, עמ' 3765; התשס"ו, עמ' 438 ועמ' 1086.

תחילה

בינואר   1( בטבת התשע"ב  ו'  ביום  זה  תיקון  תחילתו של   .5
.)2012

י"ג באב התשע"ב )1 באוגוסט 2012(
)חמ 3-1888(

)803-35-2012-000021(

                                                     יעקב נאמן
שר המשפטים          

מינוי רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

המקרקעין,  לחוק  116)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מקרקעין  לרשם  קריגל,  לירון  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 

ללשכת רישום המקרקעין פתח תקוה.

ט"ו באייר התשע"ג )25 באפריל 2013(
)חמ 3-295-ה6(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.

מינוי חוקרת ילדים
לפי חוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים(, התשט"ו-1955

הראיות  דיני  לתיקון  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)הגנת ילדים(, התשט"ו-11955, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
אריה,  בן  שחר  את  ממנה  אני  האמור,  הסעיף  לפי  שהוקמה 

לחוקרת ילדים לעניין חוק זה.

כ"ו באייר התשע"ג )6 במאי 2013(
)חמ 3-401-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  __________

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 96; התשכ"א, עמ' 20; התש"ס, עמ' 30.

מינוי חבר בוועדה לעניין פיצויים ותמלוגים
לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967

הפטנטים,  לחוק   109 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בחבר  חבר  אורדע,  אריאל  את  ממנה  אני  התשכ"ז-11967, 
לענייני  בוועדה  לחבר  גבוהה,  להשכלה  מוסד  של  המורים 

פיצויים ותמלוגים, שלפי הסעיף האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"ב באייר התשע"ג )22 באפריל 2013(
)חמ 3-1498(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 148 ועמ' 201.

מינוי נציגת היועץ המשפטי לממשלה להנהלת הקרן 
למימון תובענות ייצוגיות

לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

ייצוגיות,  27)ב( לחוק תובענות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
לנציגת  לוגסי,  מאוטנר  לירון  את  ממנה  אני  התשס"ו-12006, 

__________
1  ס"ח התשס"ו, עמ' 264.
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תובענות  למימון  הקרן  בהנהלת  לממשלה  המשפטי  היועץ 
ייצוגיות, במקומה של רני נויבואר2.

תוקף המינוי עד יום י' באדר ב' התשע"ד )12 במרס 2014(.

ט"ו באייר התשע"ג )25 באפריל 2013(
)חמ 3-3845(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  __________

2  י"פ התשע"א, עמ' 5960.

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
באישורי,  החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 

את התקנים הרשמיים האלה:
לוחות  נמוך:  למתח  ובקרה  מיתוג  לוחות   -  1 חלק   1419 ת"י 
שנבדקו בבדיקות טיפוס ובבדיקות טיפוס חלקיות, מאפריל 2006.

במקומו יבואו:
ת"י 61439 חלק 1 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות 

כלליות, ממאי 2013;
לוחות  נמוך:  למתח  ובקרה  מיתוג  לוחות   -  2 חלק   61439 ת"י 

הספק, ממאי 2013.

נמוך: דרישות  ובקרה למתח  לוחות מיתוג   - 2 1419 חלק  ת"י 
מיוחדות למערכות סינוף של פסי צבירה, מאפריל 2006.

במקומו יבוא:
ת"י 61439 חלק 6 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: מערכת 

סינוף של פסים מוליכים )פסי צבירה(, ממאי 2013.

נמוך: דרישות  ובקרה למתח  לוחות מיתוג   - 3 1419 חלק  ת"י 
להתקנה  המיועדים  ובקרה  מיתוג  ללוחות  מיוחדות 
לוחות חלוקה,  נגישים לאנשים לא מיומנים -  במקומות 

מינואר 2003.
במקומו יבוא:

לוחות  נמוך:  למתח  ובקרה  מיתוג  לוחות   -  3 חלק   61439 ת"י 
לא–מיומנים  אנשים  ידי  על  להפעלה  המיועדים  חלוקה 

)DBO(, ממאי 2013.

נמוך: דרישות  ובקרה למתח  לוחות מיתוג   - 5 1419 חלק  ת"י 
ציבוריות,  ברשתות  חשמל  להספקת  ללוחות  מיוחדות 

מאפריל 2005.
במקומו יבוא:

לוחות  נמוך:  למתח  ובקרה  מיתוג  לוחות   -  5 חלק   61439 ת"י 
לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות, ממאי 2013.

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התקנים 
 ,5998 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  הפקדת 

התשס"ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו  60 ימים מיום פרסומה, ואולם עד 
יום ח' בחשוון התשע"ה )1 בנובמבר 2014( ניתן לבדוק לוחות 
מיתוג ובקרה למתח נמוך לפי ת"י 1419 חלק 1, ת"י 1419 חלק 2, 
ת"י 1419 חלק 3 ות"י 1419 חלק 5 בהתאם לנוסחם ערב התחילה.

י"ח באייר התשע"ג )28 באפריל 2013(
)חמ 3-95-ת1(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה                     __________

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 48.

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
באישורי,  החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 

את התקנים הרשמיים האלה: 

ת"י 5484 - שנאי חלוקה-דרישות ליעילות אנרגטית ולסימון, 
ממרס 2005.

במקומו יבואו:

ת"י 50541 חלק 1 - שנאי חלוקה תלת–מופעיים מטיפוס יבש 
קו"א,   3,150 עד  קו"א  מ–100  הספק  בעלי  הרץ,   50 לתדר 
לשימוש בעבור ציוד במתח שאינו גדול מ–36 ק"ו: יעילות 

אנרגטית וסימון, ממאי 2013;

ת"י 50464 חלק 1 - שנאי חלוקה תלת–מופעיים טבולים בשמן 
קו"א,   2,500 עד  קו"א  מ–50  הספק  בעלי  הרץ,   50 לתדר 
לשימוש בעבור ציוד במתח שאינו גדול מ–36 ק"ו: יעילות 

אנרגטית וסימון, ממאי 2013.

ת"י 61009 חלק 1 - מפסק מגן הפועל בזרם שיורי )דלף( בשילוב 
הגנה מפני זרם–יתר )מפסק מגן משולב(, המיועד לשימוש 

ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, מדצמבר 2009.

במקומו יבוא:

)זרם  שיורי  בזרם  הפועלים  מגן  מפסקי   -  1 חלק   61009 ת"י 
דלף( בשילוב הגנה מפני זרם-יתר )מפסקי מגן משולבים(, 
דרישות  דומים:  ולשימושים  ביתי  לשימוש  המיועדים 

כלליות, ממאי 2013.

כלליות,  דרישות  נמוך:  למתח  נתיכים   -  1 חלק   60269 ת"י 
מאוקטובר 2009.

במקומו יבוא:

ת"י  60269 חלק 1 - נתיכים למתח נמוך: דרישות כלליות, ממאי 
.2013

ת"י 60320 חלק 1 - מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש 
ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, מינואר 2005.

במקומו יבוא:

ת"י 60320 חלק 1 - מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש 
ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, ממאי 2013.

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התקנים 
 ,5998 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  הפקדת 

התשס"ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו  90 ימים מיום פרסומה.

י"ח באייר התשע"ג )28 באפריל 2013(
)חמ 3-95-ת1(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה                     __________

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 48.

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
__________

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשי"ח, עמ' 2; התשל"ט, עמ' 34.
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מטיפוס  התנעה  למצברי  ומכסים  תיבות   -  1 חלק   88 ת"י 
ומכסים  תיבות  ממונעים:  רכב  לכלי  עופרת-חומצה 

עשויים גומי, מינואר 1983;

ביתי  לשימוש  חום,  אוגרי  חשמליים  הסקה  תנורי   -  919 ת"י 
ולשימושים דומים, ממרס 1978;

ת"י 949 - מציתים חשמליים רוטטים המוחזקים ביד והמיועדים 
להדלקת גז לשימוש ביתי ולשימושים דומים, מיוני 1976;

ת"י 962 חלק 1 - מחממי מים חשמליים מרכזיים: פרקים א' וב' 
- כללי בטיחות ודרישות פעולה, ממרס 1977;

ת"י 962 חלק 2 - מחממי מים חשמליים מרכזיים: פרק ג' מיכל 
המים, מספטמבר 1977;

ת"י 1451 חלק 1 - התקני הדלקה )למעט מדלקי להט(: דרישות 
כלליות ודרישות בטיחות, מפברואר 1992;

ת"י 1493 - מכלי פלדה מרותכים ניידים לגפ"מ: קיבול 110 עד 
460 ליטר מים, מאוקטובר 1994.

כ' באייר התשע"ג )30 באפריל 2013(
)חמ 3-96-ה6(

                                            דני גולדשטיין
                           המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

צמצום הכרזה בדבר קיום מונופולין
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 26)א( לחוק ההגבלים העסקיים, 
התשמ"ח-11988, אני מכריז בזה על צמצום ההכרזה הקיימת 

של טמבור בע"מ2 וקובע שהיא לא תחול על הצבעים שלהלן:

)1( צבעים אקריליים;

)2( צבעי אפקטיים;

)3( צבעים דקורטיביים לעץ ולמתכת;

)4( צבעים מעכבי בעירה;

)5( צבעים תעופתיים וביטחוניים;

)6( צביעת אלמנטים בקו המים ומתחת לקו המים )חיצוני(;

לעמידות  הנדרשים  אלמנטים  של  חיצונית  )7( צביעה 
בטמפרטורות גבוהות;

)8( צביעה פנימית למכלים לעמידות כימית גבוהה;

)9( צביעה פנימית לצנרת להובלת גז;

תוקף צמצום ההכרזה - ממועד החלטתי זו.

מונופולין  בתיק  הציבור  לעיון  פתוחה  ההכרזה  החלטת 
387 במשרדי רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, 

.www.antitrust.gov.il  :ירושלים, ובאתר האינטרנט בכתובת

כ"א באייר התשע"ג )1 במאי 2013(
)3-1844(

דיוויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים  __________

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

2  י"פ התשמ"ט, עמ' 2365; התשס"ג, עמ' 1432; התשס"ה, עמ' 1939.

ת"י 1849 חלק 11 - ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה - 
התקני עיגון - דרישות ובדיקות, מאפריל 2013;

ת"י 5151  - מזגני אוויר ומשאבות חום לא מתועלים - בדיקה 
ודירוג של ביצועים, מאפריל 2013;

ת"י 6237 - רכב חשמלי - בטיחות במוסך - דרישות כלליות, 
מאפריל 2013;

מפרטי   - בחשמל  מונעים  כביש  רכבי   -  1 חלק   6469 ת"י 
בטיחות: מערכת נטענת לאגירת אנרגיה המותקנת ברכב, 

מאפריל 2013;

מפרטי   - בחשמל  מונעים  כביש  רכבי   -  2 חלק   6469 ת"י 
מפני  ולהגנה  הרכב  לתפעול  בטיחות  אמצעי  בטיחות: 

כשלים, מאפריל 2013;

מפרטי   - בחשמל  מונעים  כביש  רכבי   -  3 חלק   6469 ת"י 
בטיחות: הגנה על אנשים מפני הלם חשמלי, מאפריל 2013;

ת"י 10000 - מערכת ניהול אחריות חברתית, מאפריל 2013 בא 
במקום המהדורה מפברואר 2007;

ת"י 31000 חלק 73 - ניהול סיכונים: מונחים והגדרות, מאפריל 
;2013

ת"י 13253 - מזגני אוויר ומשאבות חום אוויר-אוויר מתועלים 
- בדיקה ודירוג של ביצועים, מאפריל 2013;

וזרם  מתח  נחשולי  מפני  הגנה  התקני   -  11 חלק   61643 ת"י 
המחוברים למערכות הספקת חשמל במתח נמוך: דרישות 
ת"י  במקום  בא   2013 מאפריל  בדיקה,  ושיטות  ביצועים 

2283 מדצמבר 1999.

כ' באייר התשע"ג )30 באפריל 2013(
)חמ 3-96-ה1(

                                            דני גולדשטיין
                           המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 900 חלק 2.98 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
גיליון  )מלחלחים(,  לחות  למכשירי  מיוחדות  דרישות  דומים: 

תיקון מס' 1 מאפריל 2013 למהדורה מיוני 2012;

מאפריל   1 מס'  תיקון  גיליון  תאורה,  גופי  יעילות   -  5288 ת"י 
2013  למהדורה מדצמבר 2002.

כ' באייר התשע"ג )30 באפריל 2013(
)3-96-ה5(

                                            דני גולדשטיין
__________        המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.

הודעה בדבר ביטול תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי ביטל בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
__________

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשי"ח, עמ' 2; התשל"ט, עמ' 34.
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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 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל.

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

אלון קורל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 20624-04-13

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

ובעניין פירוק חברת שלומצי בר בע"מ,

תאבת,  מוטנעם  עו"ד  ב"כ  ע"י  זעתרי,  איהאב  והמבקש: 
מרח' החבצלת 12א, ירושלים 91000.

המשפט  לבית  בקשה  הוגשה  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת 
פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 4.7.2013, 

בשעה 9.30.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל.

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

איהאב זעתרי, המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 44131-04-13

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

ובעניין פירוק חברת ש.א.א.ש אופסט בע"מ, ח"פ 51-129889-5,

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד רחל בן רחמים-
סובול, ממשרד יעקב אמסטר ושות', עורכי דין, מרח' יפו 216, 

ירושלים 94383.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.4.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

14.7.2013, בשעה 9.30.

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.

הודעה על הסמכת פקחים
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות  הרשויות 
בשבט  כ"ה  ביום  הסמכתי  החוק(,   - )להלן  התשס"ח-12008 
חדרה  עיריית  פקחי  את   ,)2013 בפברואר   5( התשע"ג 
ששמותיהם מפורטים להלן, אשר קיבלו הכשרה מתאימה לכך, 
וגרוטות  הרבים  ברשות  בניין  פסולת  השלכת  לעניין  לפקחים 
הניקיון,  שמירת  חוק  לפי  היחיד  וברשות  הרבים  ברשות  רכב 
)שילוט(,  הדרכים  חוק  לעניין  לפקחים  וכן  התשמ"ד-21984, 
התשכ"ו-31966, חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-42007, 
למניעת  חוק  התשנ"ט-51999,  משקה,  מכלי  על  הפיקדון  חוק 
המכרות8,  פקודת  היערות7,  פקודת  התשכ"א-61961,  מפגעים, 
וחוק  התשנ"ג-91993  למיחזור,  פסולת  ופינוי  איסוף  חוק 
עיריית  בתחום  התשע"א-102011,  באריזות,  הטיפול  להסדרת 

חדרה כפי שקבוע בחוק:

אברהם רועי

יהושע יואב

נחום אלעד

בורי ברכה בקי.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפיקדם בעיריית חדרה.

כ"ה בשבט התשע"ג )5 בפברואר 2013(
)חמ 3-4029(

                                                    חיים אביטן
ראש עיריית חדרה          __________

1   ס"ח התשס"ח, עמ' 534.

2   ס"ח התשמ"ד, עמ' 142.

3   ס"ח התשכ"ו, עמ' 6.

4   ס"ח התשס"ז, עמ' 96.

5   ס"ח התשנ"ט, עמ' 170.

6   ס"ח התשכ"א, עמ' 58.

7   חוקי א"י, כרך א', עמ' 600.

8   חוקי א"י, כרך ב', עמ' 910.

9   ס"ח התשנ"ג, עמ' 116.

10  ס"ח התשע"א, עמ' 278.

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 28652-01-13

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

ובעניין פירוק חברת א.י.צ.ל.ש בע"מ,

ו/או  קורל  אלון  עו"ד  ב"כ  ע"י  דחבש,  ידידיה  והמבקש: 
עו"ד שלי שהרבני, מרח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, רמת 

גן 52521.

בקשה  הוגשה   31.12.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 14.7.2013, בשעה 9.15.
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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 ימי 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

                                   מוטי בר–און, עו"ד     בני קמפנר, עו"ד
                                              באי כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 7897-04-13

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

ובעניין פירוק חברת טמפופו בע"מ, ח"פ 51-478164-0, משד' 
רושטילד 11, תל אביב.

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד אברהם קורן, מרח' 
פקס'  ,03-6120111 טל'   ,52681 גן  רמת   )28 )בצלאל   7 בגין   מנחם 

.03-6121122

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

4.7.2013, 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 מיום 4.6.2013, 

בשעה 12.00.

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

אברהם קורן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 16351-04-13

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

ובעניין פירוק חברת ויקטוריאל בע"מ, ח"פ 51-399821-1.

ת"ז  אוזן,  שי   .2  .043411776 ת"ז  סבא,  טארק   .1 והמבקשים: 
ת"ז  מורד,  גלית   .4  .032789794 ת"ז  זאזאתי,  עמית   .3  .036406940
027296854. 5. אפרים זוארץ, ת"ז 055652762, כולם ע"י ב"כ עו"ד 
אלדר בועז גוסין, מרח' ראובן 7, ראשון לציון, טל' 054-6878789, 

פקס' 03-7265652.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.4.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.7.2013, בשעה 8.30.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.30 

ביום 30.6.2013.

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

רחל בן רחמים-סובול, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 18837-02-13

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

ובעניין פירוק חברת פי סי אקס אול האוס נכסים בע"מ, ח"פ 
.51-375223-8

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד טל מייק, מת"ד 
5805, הרצליה 46497.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.4.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.6.2013, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 2.6.2013.

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

טל מייק, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 26205-03-13

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

ח"פ בע"מ,  אופנה  עיצובי  טיאגו  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-447975-7

אם.די.  .2 בע"מ.  טכסטיל  א.א.י.ש.  טרמינל   .1 והמבקשים: 
מוד 2007 בע"מ. 3. פוש - ייצור ושווק בדים בע"מ. 4. גוד-דייס 
טקסטיל 2010 בע"מ. 5. אי.אפ.אל. שילוח המאה ה–21 )1999( בע"מ. 
6. מתפרת איכות התפר - דביר עמר, ע"י ב"כ עו"ד מוטי בר–און, 
פקס'  ,077-5010955 טל'   ,64731 אביב  תל   ,3 פריש  דניאל   מרח' 

ושות',  שפיגלמן  י'  עו"ד  ממשרד  קמפנר,  בני  ועו"ד   03-6961161
 ,03-6114141 טל'  גן,  רמת  אביב,  משה  מגדל   ,7 ז'בוטינסקי  מרח' 

פקס' 03-6114142.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.3.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.7.2013, בשעה 8.30.
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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 בבקשה.

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

טל דור, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 30956-04-13

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

ובעניין פירוק חברת א. לקנט בע"מ, ח"פ 51-215172-1.

והמבקשת: אורלי רוזנס, ת"ז 056393622, ע"י ב"כ עו"ד י' בנדר, 
רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520, טל' 03-7518402, פקס' 03-7517117.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.4.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.6.2013, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 19.6.2013.

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

י' בנדר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 31438-04-13

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

ובעניין פירוק חברת אליהו ספיר 10 בע"מ, ח"פ 51-004393-8, 
אצל רו"ח יוסף מלומד, רח' שור 27, תל אביב ו/או אצל מנהליה עוזי 

בן חיים ושלום זיידלר.

והמבקשים: 1. עוזי בן חיים, ת"ז 051729929, מרח' שלום אש 
22, תל אביב 69483. 2. נחמה מלומד, ת"ז 000360254,  מרח' חנקין 9, 
תל אביב 62506. 3. בן קמינסקי, ת"ז 39300058, מרח' הרואה 17, רמת 
גן 52422, שלושתם ע"י ב"כ עו"ד מ' גרון, רישיון מס' 06935, משד' 
שאול המלך 8, תל אביב 64733, טל' 03-6952202, פקס' 03-6952207.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.4.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.6.2013, 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 מיום 20.6.2013.

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

אלדד גוסין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 18424-04-13

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

ובעניין פירוק חברת אס.די.אר. שריון יבוא ושיווק בע"מ, ח"פ 
51-170417-3, מרח' ז'בוטינסקי 9, בני ברק 51264.

והמבקשים: 1. יעקב מדאעי, ת"ז 22792741. 2. דניאל מילה, 
ספינרד  א.  ממשרד  עובדיה,  מיה  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,15974298 ת"ז 
ושות', עורכי דין, רח' דרך השלום 2, בית מקרודף, תל אביב 67023, 

טל' 03-6961211, פקס' 03-6961210.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.4.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.11.2013, 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 משעה 8.30 

ביום 12.10.2013.

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

מיה עובדיה, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 27588-04-13

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

ח"פ בע"מ,   )2008( בהיכל  אתא  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-408275-9

והמבקשים: אביתר בוז'ין ואח', ע"י ב"כ עו"ד טל דור, ממשרד 
עו"ד מרדכי ראך, רח' תובל 22, רמת גן 52522, טל' 03-6138333.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.4.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.6.2013, בשעה 8.30.



ילקוט הפרסומים 6594, י"א בסיוון התשע"ג, 20.5.2013  4754

לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 23.6.2013, בשעה 

.12.00

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

אבראהים חאג', עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 21971-02-13

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

ובעניין פירוק חברת אמבולנס הגליל עכו בע"מ.

המבקש: ראיף ח'לאילה, מת"ד 16, סח'נין 30810.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.2.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

16.6.2013, בשעה 9.30.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.6.2013, בשעה 

.9.30

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

חלאיל מורסי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 30747-03-13

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

ובעניין פירוק חברת מדינה דניאל הובלות בע"מ.

המבקש: יעקב שרטילוב, ת"ז 310863451, ע"י ב"כ עו"ד איל 
צורף, מרח' הנמל 36, חיפה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.3.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.6.2013, בשעה 9.30.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 20.5.2013, בשעה 

.8.30

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 25.6.2013.

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

מ' גרון, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 36085-04-13

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

ובעניין פירוק חברת ס.ד. קרן הולדינג בע"מ, ח"פ 51-228643-6.

בעלי  של  המיוחד  המנהל   - קאופמן  ערן  עו"ד  והמבקש: 
ע"י   ,)04451332 ת"ז  סולניק,  )יחיאל  החברה  של  היחידי  המניות 
ב"כ עו"ד ערן קאופמן ו/או ענבר פטר-קאופמן ו/או איתן קאופמן 
ו/או סטאס שוורצמן, משד' שאול המלך 39, תל אביב 64928, טל' 

03-6098040, פקס' 03-6098050.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.4.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.9.2013, 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 15.8.2013.

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

ערן קאופמן, עו"ד  
המפרק הזמני  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 55211-01-13

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

ובעניין פירוק חברת רב תריס )רונאדיר( בע"מ.

ת"ד  חאג',  אבראהים  עו"ד  ב"כ  ע"י  סמרי,  מוחמד  המבקש: 
640, באקה אלגרבייה 30100.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.6.2013, בשעה 9.45.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל.

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

דלאשה האשם, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 36042-04-13

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

ובעניין פירוק חברת פיזי הובלות בע"מ, ח"פ 51-351943-9.

המבקש: רונן ינקו, ע"י ב"כ עו"ד אבי טל, מרח' פלים 15א, ת"ד 
353, חיפה 31095.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.4.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.6.2013, בשעה 8.45.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   8.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.23.6.2013

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

אבי טל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 38269-12-11

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

ובעניין פירוק חברת כח עוצמה שירותי אבטחה וסיור בע"מ, 
ח"פ 51-362137-5.

רונן  עו"ד  ב"כ  ע"י  ביסמוט, ת"ז 37778370,  יפעת  המבקשת: 
טל'  ,65816 אביב  תל   ,1 סיני  הר  מרח'   ,21259 מס'  רישיון   וזינה, 

03-5660168, פקס' 03-5607427, נייד 050-5424393.

המשפט  לבית  בקשה  הוגשה  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק 
זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 25.6.2013, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 11.6.2013.

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

איל צורף, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 33844-03-13

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

ותיפעול  יצור  פרימיום  מטבחים  א.ר.  חברת  פירוק  ובעניין 
2011 בע"מ.

המבקשים: בוריס רוטשטיין ואח', ע"י ב"כ עו"ד איתן שווץ, 
מרח' יפו 51, ת"ד 323, חיפה 31002.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.3.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

16.6.2013, בשעה 9.30.

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 9.6.2013, 

בשעה 13.30.

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

איתן שווץ, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 13509-04-13

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

ח"פ בע"מ,  זלפה  הברזל  מרכז  חברת  פירוק   ובעניין 
51-289847-9, זלפה 30010.

המבקשת: חברת פ. נעאמנה לשיווק ומסחר בע"מ, ח"פ -51
265230-6, ע"י ב"כ עו"ד האשם דלאשה ו/או עמאר עיאשי ו/או 
ו/או נסיב איוב ו/או סובחי  פיראס דלאשה ו/או חסאן דלאשה 
דוא"ל:  עכו,   ,193 ת"ד   ,65 עמי  בן  מרח'  מרעי,  מג'ד  ו/או  איוב 
 ,04-9913304  ,04-9911736 טל'   ,DALNALAW@goldmail.ne.il

פקס' 04-9912517.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.4.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.7.2013, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.
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המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אינה ציפרסון, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי נצרת

פר"ק 18591-07-12

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

ומשכנתאות  תיווך  כלכלי  יעוץ  זיוס  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-318940-7.

עו"ד  ב"כ  ע"י   ,032884678 ת"ז  ברגות,  ואיל  המבקש: 
 בילאל שאהין, ת"ד 20039, נצרת 16505, טל' 04-6465119, פקס'

.04-6463255

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.7.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.7.2013, בשעה 9.30.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.1.6.2013

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

בילאל שאהין, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 10811-04-13

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

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

משד'  חודוס,  רן  עו"ד  ב"כ  ע"י  לופטינסקי,  גנדי  המבקש: 
ירושלים 18, אשדוד 77523, טל' 08-8555335, פקס' 08-8655900.

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

3.7.2013, בשעה 13.30.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   9.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.25.6.2013

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

רונן וזינה, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 52293-06-12

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

ובעניין פירוק חברת ש.ח.מ. )א.צ( שירותי אבטחה בע"מ, ח"פ 
.51-280879-1

המבקש: בוריס סמירנוב, ת"ז 321746174, ע"י ב"כ עו"ד רונן 
טל'  ,65816 אביב  תל   ,1 סיני  הר  מרח'   ,21259 מס'  רישיון   וזינה, 

03-5560168, פקס' 03-5607427, נייד 050-5424393.

המשפט  לבית  בקשה  הוגשה  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק 
זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 25.6.2013, 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 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 11.6.2013.

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

רונן וזינה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 4847-02-13

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

ובעניין פירוק חברת אריאל אופיס ליין בע"מ,

ציפרסון,  אינה  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  מזרחי  רחל  המבקשים: 
פקס'  ,03-9042273 טל'   ,49362 תקוה  פתח   ,10 ציון  חובבי   מרח' 

.072-2510180

המשפט  לבית  בקשה  הוגשה  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק 
זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 10.7.2013, בשעה 

.9.30

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 משבעה 

ימים לפני מועד הדיון.
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תתכנס ביום 21.6.2013, בשעה 11.30, אצל המפרק, רח' י"ל ברוך 
12, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    גד רכב, מפרק

נופית טו פור טנגו בע"מ
)ח"פ 51-377858-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,79 כרמל  ברח'   ,16.20 בשעה   ,25.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
נופית,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    ישראל פרחי, מפרק

ספרקל - קלין בע"מ
)ח"פ 51-407158-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.6.2013, בשעה 10.00, במשרד בא כוח החברה, 
רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
      שי הראל, עו"ד
      בא כוח החברה

בית מדרש ללימודי קבלה - הסולם בע"מ
)ח"פ 51-389250-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.6.2013, בשעה 10.00, במשרד בא כוח החברה, 
רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
      שי הראל, עו"ד
      בא כוח החברה

איי. אר. סי דינמיקס בע"מ
)ח"פ 51-420564-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

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

רן חודוס, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

אליה - גלפר נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-239870-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ברח'   ,12.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס 
הוברמן 10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    שלמה אליה, עו"ד, מפרק

אולימפוס - סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ
)ח"פ 51-348856-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10.00, במשרד 
לשם  אביב,  תל   ,17 יצחק שדה  רח'  ושות',  לזר  רו"ח שטראוס 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
                                    אורי לזר, רו"ח, מפרק

פרי-אוקס בע"מ
)ח"פ 51-424693-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  רז,  יוסף  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה   ,20.6.2013 ביום  תתכנס 
הרב עוזיאל 115, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    ברוך בהט, מפרק

השקעות נעמן רכב בע"מ
)ח"פ 51-082139-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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תתכנס ביום 1.7.2013, בשעה 11.30, במשרד עו"ד רינה מזרחי 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,  אורון, 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבני רון, מפרק

אדר מור נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-287505-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
החשמל  רח'  מלניק,  דוד  עו"ד  במשרד   ,1.7.2013 ביום  תתכנס 
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.

                                    אבנר חיימוב, מפרק

בר-אל א.ב. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-261751-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 1.7.2013, בשעה 10.00, ברח' לינקולן 20, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיקי שמואל גרמן, מפרק

פי. אל. גרופ בע"מ
)ח"פ 51-367008-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון אופיר, ת"ז 031674211, 

מרח' השרון 22, דירה 7, 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.

אלון אופיר, מפרק

תתכנס ביום 30.6.2013, בשעה 16.30, במשרד המפרק, רח' שברץ 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,1
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אביגדור בן יהודה, רו"ח, מפרק

קליין את פרוימוביץ בע"מ
)ח"פ 51-077083-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.6.2013, בשעה 16.00, במשרד המפרק, רח' שברץ 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,1
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אביגדור בן יהודה, רו"ח, מפרק

ר.ש. בבלי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-343214-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.7.2013, בשעה 12.00, במשרד עו"ד רינה מזרחי 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,  אורון, 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רון בבלי, מפרק

מפעיל פנים ארצי )2001( בע"מ
)ח"פ 51-315236-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2013, בשעה 11.00, במשרדי החברה, אזור 
התעשייה "יורופארק", בניין ספרד, קיבוץ יקום, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    הרצל עוזר, מפרק

א.ב.ר. מזון מסחר ועסקים בע"מ
)ח"פ 51-224614-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול צלח, ת"ז 052040912, 
מרח' ראובן הכט 26, רמות, באר שבע, 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 צלח, מפרק

מוסך עוזיו )2,500( בע"מ
)ח"פ 51-216912-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.7.2013, בשעה 14.00, ברח' ראובן הכט 26, רמות, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שבע,  באר 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שאול צלח, מפרק

תעשיות כימסול )1981( בע"מ
)ח"פ 51-089841-4(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.4.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרגא חשמן, ת"ז 

0417726332, מרח' מרגלית 68, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שרגא חשמן, מפרק

תעשיות כימסול )1981( בע"מ
)ח"פ 51-089841-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,68 מרגלית  ברח'   ,17.00 בשעה   ,1.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שרגא חשמן, מפרק

פי. אל. גרופ בע"מ
)ח"פ 51-367008-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,7 דירה   ,22 השרון  ברח'   ,15.00 בשעה   ,1.7.2013 ביום  תתכנס 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלון אופיר, מפרק

ה-יג העיקרים בע"מ
)ח"פ 51-350398-7(

)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 21.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי מזרחי, ת"ז 028536944, 

מרח' יורם רונן 20/4, 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.

יוסי מזרחי, מפרק

ה-יג העיקרים בע"מ
)ח"פ 51-350398-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 1.7.2013, בשעה 14.00, ברח' יורם רונן 20/4, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסי מזרחי, מפרק

מוסך עוזיו )2,500( בע"מ
)ח"פ 51-216912-9(

)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 21.4.2013, התקבלה החלטה 
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שלו, המגדל, רח' דניאל פריש 3, תל אביב, טל' 03-6910330, פקס' 
03-6919533, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

     איזי הולדשטיין, עו"ד          אורלי ויניק-כספי, עו"ד

ם י ק ר פ מ

דרבי כלבו ע.ל. בע"מ
)ח"פ 51-152851-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
סיטי  המפרקת,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,7.7.2013 ביום  תתכנס 
סנטר 16-15, אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יעל דארבי, עו"ד, מפרקת

אוזן דיאגנוסטיקס בע"מ
)ח"פ 51-302026-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
שטרן  יאיר  ברח'   ,16.00 בשעה   ,7.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
14, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    רון מלר, מפרק

ארד טריפל ניהול מסעדות בע"מ
)ח"פ 51-360002-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.7.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דרך מנחם 
בגין 154, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יעקב מנור, עו"ד, מפרק

ארקום סלולאר בע"מ
)ח"פ 51-410428-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

תעשיות גדאר ישראל )1981( בע"מ
)ח"פ 51-087258-3(

)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 22.4.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל נוימן, ת"ז 
050624998, מרח' וולפסון 26, נוה איתמר, נתניה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דניאל נוימן, מפרק

תעשיות גדאר ישראל )1981( בע"מ
)ח"פ 51-087258-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 1.7.2013, בשעה 14.00, ברח' וולפסון 26, נוה 
איתמר, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דניאל נוימן, מפרק

גגונים למכוניות אריה וייס בע"מ
)ח"פ 51-052013-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.7.2013, בשעה 9.00, ברח' נופר 4, הרצליה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    רן מלאך, עו"ד, מפרק

בבקוק אנד בראון קפיטל )החזקות ישראל 2008( בע"מ
)ח"פ 51-409473-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 3.7.2013, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין הולדשטיין, 
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קיבוץ  המפרקת,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,7.7.2013 ביום  תתכנס 
רביבים, רמת הנגב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ולנטינה אופנגנדן, מפרקת

רבל-רביב שסתומים למערכות דלק בכלי רכב בע"מ
)ח"פ 51-269580-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קיבוץ  המפרקת,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,7.7.2013 ביום  תתכנס 
רביבים, רמת הנגב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ולנטינה אופנגנדן, מפרקת

רביב-ארן, יצור ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-135829-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קיבוץ  המפרקת,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,7.7.2013 ביום  תתכנס 
רביבים, רמת הנגב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ולנטינה אופנגנדן, מפרקת

ג'י.איי. פלוס זכויות ומותגים בע"מ
)ח"פ 51-356751-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.7.2013, בשעה 10.00, ברח' המעורר 17, גבעתיים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
                                    גיל עמית, מפרק

ג'י.איי. פלוס אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-356012-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

הנ"ל תתכנס ביום 7.7.2013, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' 
משכית 22, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    זאב גולדשטיין, מפרק

מ.מירן ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-315885-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
גיבורי  רח'  המפרק,  אצל   ,14.00 בשעה   ,7.7.2013 ביום  תתכנס 
ישראל 5א, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכאל חיון, עו"ד, מפרק

רב - טק מוצרים פלסטיים מדויקים בע"מ
)ח"פ 51-208022-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קיבוץ  המפרקת,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,7.7.2013 ביום  תתכנס 
רביבים, רמת הנגב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ולנטינה אופנגנדן, מפרקת

אר.סי. אס. רביבים זרעים מאושרים בע"מ
)ח"פ 51-200913-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קיבוץ  המפרקת,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,7.7.2013 ביום  תתכנס 
רביבים, רמת הנגב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ולנטינה אופנגנדן, מפרקת

רביב טכנולוגיות פלסטיק מתקדמות )1998( בע"מ
)ח"פ 51-269163-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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תתכנס ביום 10.7.2013, בשעה 17.30, אצל המפרק, רח' 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

מוסך אלכסו בע"מ
)ח"פ 51-400397-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.7.2013, בשעה 16.30, אצל המפרק, רח' 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

אקס-סיל טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-416272-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.7.2013, בשעה 10.00, במשרדי חברת טריוונצ'רס, 
רח' החושלים 6, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכל גבע, מפרקת

אילן רם רהיטים בע"מ
)ח"פ 51-264837-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,11.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' התע"ש 20, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אירית דרדיק, עו"ד, מפרקת

ג.ח. נכסים ובניין בע"מ
)ח"פ 51-111189-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

תתכנס ביום 7.7.2013, בשעה 10.00, ברח' המעורר 17, גבעתיים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
                                    גיל עמית, מפרק

אן די אי אי ערוצים ותקשורת בע"מ
)ח"פ 51-468137-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תל   ,52 בגין  מנחם  ברח'   ,11.00 בשעה   ,7.7.2013 ביום  תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רועי נבות, עו"ד, מפרק

פריסקופ קרן השקעות בהי-טק בע"מ
)ח"פ 51-232724-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
נאמן  פוקס,  הרצוג,  אצל   ,10.00 בשעה   ,7.7.2013 ביום  תתכנס 
ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    אשר דובב, עו"ד, מפרק

גרטל תעשיות עץ בע"מ
)ח"פ 51-263749-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הירדן  נהר  ברח'   ,10.00 בשעה   ,10.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
22, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גד גרטל, מפרק

אוטו סקאיי 2000 בע"מ
)ח"פ 51-299615-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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תתכנס ביום 23.7.2013, בשעה 11.00, במשרד הד הצבע 1993, 
רח' בר כוכבא 20, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    משה מטיס, עו"ד, מפרק

אל-אופ טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-184409-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום העסקים הראשון שלאחר חלוף 30 ימים ממועד 
פרסום הודעה זו ברשומות, בשעה 11.00, במשרד המפרק, רח' 
5, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רמי מור-זהבי, עו"ד, מפרק

החברה לניהול מבנה תעשיה בסגולה פ"ת בע"מ
)ח"פ 51-262042-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום העסקים הראשון שלאחר חלוף 30 ימים ממועד 
המפרקת,  במשרדי   ,12.00 בשעה  ברשומות,  זו  הודעה  פרסום 
דוח  גן, לשם הגשת  10, רמת  קומה   ,16 סילבר  דרך אבא הלל 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    אורית שנק, עו"ד, מפרקת

משאבות בטון גלי בע"מ
)ח"פ 51-410514-7(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 

לאגלי, ממושב עזריה 66, טל' 057-7541602, 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.

הנ"ל תתכנס ביום 11.7.2013, בשעה 13.00, במשרד המפרק, רח' 
הצפצפה, רמת ישי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גרשון הורוביץ, מפרק

פלד הפקות דפוס בע"מ
)ח"פ 51-359134-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.7.2013, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' יבנה 
42, דירה 103, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נתן פלד, מפרק

סופר גלקסי תעשיות אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-243891-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,15.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' חומה 12, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דני ויטמן, עו"ד, מפרק

נו רסט בע"מ
)ח"פ 51-170653-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, במשרדי המפרק,  21.7.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי, בניין ברוש, קומה 1, חיפה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    יהודה שועלי, עו"ד, מפרק

הד הצבע 1986 בע"מ
)ח"פ 51-116219-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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בוסטון סולאר גרופ בע"מ
)ח"פ 51-435156-8(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את אבי  לפרק את החברה מרצון  חוקי  החלטה במניין 
טל'   ,63573 אביב  תל  הרמטיק,  בית   ,113 הירקון  מרח'  קאין, 

03-5272273, 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.

 ,25.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי דן עופר ושות', 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.

                                    אבי קאין, מפרק

מיני מרקט אלערין בע"מ
)ח"פ 51-162893-5(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מורשד 

סרור, מכפר עילבון, טל' 054-4850027, 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 1.8.2013, בשעה 
12.00, 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.

                                    מורשד סרור, מפרק

סיטי קפה ירושלים בע"מ
)ח"פ 51-362186-2(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

 ,25.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יעקב לאגלי, מפרק

גרבר - דלק - בן נר - נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-301893-7(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהוד 
גרבר, ת"ז 005570791, מרח' איבניצקי 98, משמר השבעה, 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 2.7.2013, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,9.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אהוד גרבר, מפרק

מג'יק קוסמטיקה 2004 בע"מ
)ח"פ 51-354897-4(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.3.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה 
 ,052-3816079 טל'  זאב,  גבעת   ,8/2 נון  בן  יהשוע  רח'  מלצר, 

למפרקת החברה.

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

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

 ,19.7.2013 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.

                                    שרה מלצר, מפרקת
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 ,30.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל עו"ד יוסף נורמן, רח' הרברט סמואל 66, חדרה, 
בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלום סולומנוב, מפרק

מידע רפואי סי.או.איי.אל. בע"מ
)ח"פ 51-410557-6(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2.5.2013, התקבלה החלטה 
פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
רובינשטיין, 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   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 2.9.2013, בשעה 
12.00, 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.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

הסנטריון בע"מ
)ח"פ 51-195655-9(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את פרח  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
תרשיחא,  מעלות  תרשיחא,  מרח'   ,056927585 ת"ז  רימונדה, 

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 5.9.2013, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פרח רימונדה, מפרק

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,02-6231572 טל'  ירושלים,   ,17 החבצלת  מרח'  חמדאן,  מאג'יד 

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.

 ,17.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאג'יד חמדאן, עו"ד, מפרק

רוח קדים-חאן ממשית, חברה לתיירות ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-370296-9(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,86171 דימונה   ,241 ת"ד   ,105 הפסגה  מרח'  ביטון,   ציון 

054-9933228, למפרק החברה.

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

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

 ,29.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, אצל עו"ד משה מלכה, שד' יגאל אלון 12, דימונה, 
בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ציון ביטון, מפרק

קאר - שופ מכירות בע"מ
)ח"פ 51-352971-9(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום 
סולומונוב, ת"ז 016807448, מרח' פרנק 12, חדרה, 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.
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החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.6.2010, התקבלה החלטה במניין 
ולמנות את רואיאת מרעי, מכפר  חוקי לפרק את החברה מרצון 

משהד, נייד 052-8890996, 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.

 ,28.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רואיאת מרעי, מפרק

יוסף הוכשטיין בע"מ
)ח"פ 51-154584-0(

)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 
החלטה  התקבלה   ,14.2.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתנאל טוביאס 
 ,054-4911534 טל'  השרון,  רמת   ,25 שמאי  בית  מרח'  הוכשטיין, 

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 1.7.2013, בשעה 
11.00, אצל עו"ד ישראלה גיטליץ, רח' בזל 3, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    נתנאל טוביאס הוכשטיין, מפרק

ס.אוסקר יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-436700-2(

)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 1.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  לוי,  מנשה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

החשמונאים 100, תל אביב, טל' 03-5379797, 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.

 ,10.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 

קמקנקס בע"מ
)ח"פ 51-260865-4(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
קרדן,  בית   ,154 בגין  מנחם  מדרך   ,049807316 ת"ז  צאל,  אהרן 
קומה 1, תל אביב, טל' 076-5410017, פקס' 076-5410018, 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.

 ,17.9.2013 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.

                                    אהרן צאל, עו"ד, מפרק

שירן הדמיה בע"מ
)ח"פ 51-333326-0(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.4.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהוד 
וינר, ממושב היוגב, בית מס' 102, מיקוד 19232, טל' 04-9937373, 

למפרק החברה.

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

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

 ,29.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
עפולה,   ,9 אוסישקין  מנחם  רח'  החברה,  במשרדי   ,18.00 בשעה 
בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אהוד וינר, מפרק

מכון אלמראם
)ח"פ 51-297008-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.4.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישי ליברמן, אצל י.ד 
ברזאני בע"מ, רח' קרית המדע 11, טל' 02-9406020, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   120 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.

 ,24.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל י.ד ברזאני בע"מ, 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.

                                    ישי ליברמן, עו"ד, מפרק

ג. אדמות ישראל בע"מ
)ח"פ 51-387523-7(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 

סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.4.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דרור יוגב, מרח' 

ניסים אלוני 1, תל אביב, טל' 03-6050541, למפרק החברה.

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

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

 ,29.8.2013 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.

                                    דרור יוגב, עו"ד, מפרק

חלקה 78 בגוש 6945 בע"מ
)ח"פ 51-038425-8(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.4.2013, התקבלה החלטה במניין 
רונית אריאלי- חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

 ,077-3004676 טל'   ,7645264 רחובות   ,37 שפינוזה  מרח'  מלמד, 
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 30.8.2013, בשעה 
9.00, 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 אריאלי-מלמד, עו"ד, מפרקת

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

                                    מנשה לוי, רו"ח, מפרק

דובר קורינאלדי בע"מ
)ח"פ 51-420574-9(

)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 10.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אילן דובר, מרח' 

הסורג 1, בית מצפה, ירושלים, טל' 02-6236000, 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.

 ,10.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אילן דובר, עו"ד, מפרק

רזטק טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-359944-9(

)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 10.2.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אילן דובר, מרח' 

הסורג 1, בית מצפה, ירושלים, טל' 02-6236000, 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.

 ,10.7.2013 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.

                                    אילן דובר, עו"ד, מפרק

יודן - בר בע"מ
)ח"פ 51-180537-6(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  לסעיפים 321)א(  בזה הודעה בהתאם  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.9.2013, בשעה 
17.00, 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.
                                    אפי בן–דור, מפרק

מיידלר'ס פאב בע"מ
)ח"פ 51-306055-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.4.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  מיידלר,  איתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
דרך סטלה מאריס 9/18, חיפה 3551123, טל' 054-4664594, 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 1.9.2013, בשעה 
15א,  פל-ים  רח'  ושות',  מזרחי  נידם  דין  עורכי  במשרד   ,10.00
מגדל המפרש, בית הפרקליטים, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    איתן מיידלר, מפרק

ס.פ.נ. דישון ביולוגי בע"מ
)ח"פ 51-207070-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.4.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין, 
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   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 1.9.2013, בשעה 
12.00, 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.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

אלדרקו )2005( בע"מ
)ח"פ 51-366405-2(

)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 1.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון לוי, ת"ז 056096753, 
במשרד עו"ד לאונרדו קיבריק, רח' סוקולוב 36, הרצליה 46497, טל' 

09-9586780, פקס' 09-9571676, 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 1.9.2013, בשעה 
11.00, במשרד עו"ד לאונרדו קיבריק, 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.

                                    דורון לוי, מפרק

א.צ. עסקים בע"מ
)ח"פ 51-446261-3(

)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 30.4.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  הירשמן,  צבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

קדושת ציון 5/5, ביתר עילית, טל' 052-7603322, 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 1.9.2013, בשעה 
9.00, 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.
                                    צבי הירשמן, מפרק

קסקייד מנג'מנט אנד ריסרצ' בע"מ
)ח"פ 51-394534-5(

)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 1.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפי בן–דור, משדרות 

מיכאל נאמן 22/5, תל אביב, טל' 03-6208240, למפרק החברה.
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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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.9.2013, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דוד סיונוב, מפרק

מדלין א.ש. נכסים בע"מ
)ח"פ 51-467679-0(

)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 1.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  אבנעים,  מדלן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

הסחלב 11, נהריה, טל' 052-5206301, 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 8.9.2013, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, רח' היוצרים 10, עכו, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    מדלן אבנעים, מפרקת

אוחיון השפע בע"מ
)ח"פ 51-187536-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון כהן, ממצפה 

הילה, טל' 050-5286705, 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 8.9.2013, בשעה 
 ,3 קומה  סנטר,  עאסי  קניון  סוהיל,  דכוור  עו"ד  במשרד   ,10.00
מעיליא 2514000, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שרון כהן, עו"ד, מפרק

מסעדת גן ודגים בע"מ
)ח"פ 51-277397-9(

)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 2.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גילה בן זאב, מרח' 

טופז 14א, מבשרת ציון, טל' 054-8083916, 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 2.9.2013, בשעה 
12.00, 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.

                                    גילה בן זאב, עו"ד, מפרקת

רוז-דג )2001( בע"מ
)ח"פ 51-312325-7(

)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 5.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גילה בן זאב, מרח' 

טופז 14א, מבשרת ציון, טל' 054-8083916, 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 5.9.2013, בשעה 
12.00, 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.

                                    גילה בן זאב, עו"ד, מפרקת

דרכי דוד בע"מ
)ח"פ 51-335930-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד סיונוב, מרח' הקשת 

32/1, תל אביב 66761, טל' 054-3330681, למפרק החברה.
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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.

 ,1.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פבל מורוז, עו"ד, מפרק

עידן מילר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-290455-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידן מילר, מרח' רוזוב 8, 

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 
בשעה 10.00, אצל משרדי עורכי דין נשיץ, ברנדס ושות', רח' תובל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,5
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עידן מילר, מפרק

ארטלו חברת יעוץ לנהול בע"מ
)ח"פ 51-118961-5(

)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 29.4.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארתור ליפשיץ, מרח' 

פרדס משותף 23ב, רעננה, טל' 052-2729784, 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.

 ,6.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי שטרק את שטרק רואי חשבון, רח' היצירה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,12
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ארתור ליפשיץ, מפרק

מאיה מ"ד בע"מ
)ח"פ 51-313525-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוני יוסף דרוקמן, ת"ז 

059835363, מרח' מנשה נחמיה 8/8, ירושלים, 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 15.9.2013, בשעה 
13.00, במשרד עו"ד עוזי כהן, רח' בן הלל 14, ירושלים, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מוני יוסף דרוקמן, מפרק

ברנה לביא אירועים בע"מ
)ח"פ 51-362848-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מעיין נוסל, מרח' 
למפרק   ,03-5608466 טל'  אביב,  תל   ,4 קומה   ,88 החשמונאים 

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.

 ,15.9.2013 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.

                                    מעיין נוסל, עו"ד, מפרק

צעד משולב בע"מ
)ח"פ 51-476991-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.4.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פבל מורוז, מרח' 

סחרוב 22, ראשון לציון, טל' 03-9412222, למפרק החברה.
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החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
שועלי,  יהודה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
משד' פל ים 2, בניין ברוש, חיפה 33095, טל' 04-8682020, 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.

 ,10.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  18.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יהודה שועלי, עו"ד, מפרק

קרן אבידן בע"מ
)ח"פ 51-435438-0(

)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 5.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קרן אבידן, משד' פל 

ים 2, בניין ברוש, חיפה 33095, טל' 04-8682020, 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.

 ,10.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, 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.

                                    קרן אבידן, עו"ד, מפרקת

מקור הרוכסן והכפתור בע"מ
)ח"פ 51-312257-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.3.2013, 
ולמנות את עו"ד  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 

ליאור נגר, מרח יאיר 14, רמת השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ליאור נגר, עו"ד, מפרק

יבין פלסט פולימרים )1995( בע"מ
)ח"פ 51-215989-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אירינה קריביצקי, משד' 

בן–צבי 41/24, קרית ים, 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.

 ,14.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, במשרדי החברה, רח' בן גוריון 10, חיפה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    אירינה קריביצקי, מפרקת

אהוד הרצוג בע"מ
)ח"פ 51-435440-6(

)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 5.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהוד הרצוג, משד' 
פל ים 2, בניין ברוש, חיפה 33095, טל' 04-8682020, 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.

 ,10.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  18.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אהוד הרצוג, עו"ד, מפרק

יהודה שועלי בע"מ
)ח"פ 51-435441-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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הוד הבשור יצרני ביצים בע"מ
)ח"פ 51-269099-1(

)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 18.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר קלוש, ת"ז 005076765, 
ממשק 41, מושב עין הבשור, ד"נ הנגב 8540500, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 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 קלוש, מפרק

לימור סביונים בע"מ
)ח"פ 51-263387-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.4.2013, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי בסון, מרח' ויצמן 14, 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.

יוסי בסון, עו"ד, מפרק

אנך חשבים בע"מ
)ח"פ 51-367175-0(

)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 21.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר מילשטיין, מרח' 

מנחם בגין 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.

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

ניר מילשטיין, עו"ד, מפרק

משוש ארץ בע"מ
)ח"פ 51-130981-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.4.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה סלומון, ת"ז 

50692151, מרח' סורוצקין 6, 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.

משה סלומון, מפרק

צים אקולוג'יק בע"מ
)ח"פ 51-449556-3(

)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 17.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צביה מסטרמן פרץ, 

מרח' פינסקר 70, פתח תקוה, 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.

צביה מסטרמן פרץ, עו"ד, מפרקת

א.ד.פ. שריקי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-241195-0(

)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 17.4.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  אילון,  דן  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

דרויאנוב 5, תל אביב, טל' 03-5223314, 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.

דן אילון, רו"ח, מפרק
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י.מ.א.ש. שווק בשר בע"מ
)ח"פ 51-258476-4(

)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 22.4.2013 התקבלה החלטה 
ת"ז  מלאך,  יהודה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

025430984, מרח' העצמאות 84/9, 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.

יהודה מלאך, עו"ד, מפרק

בית הרופאים שד' רוטשילד 119 ת"א בע"מ
)ח"פ 51-308366-7(

)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 22.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר שני, ת"ז 08409732, 

מרח' הדס 7, סביון, 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.

מאיר שני, מפרק

מ. הרצל ציוד מכני הנדסי בע"מ
)ח"פ 51-192341-9(

)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 23.4.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את הרצל מיכאל, ת"ז 
051147593, מרח' מבוא נעמה 12, 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.

הרצל מיכאל, מפרק

י.י. ישראלי )התשנ"ז( בע"מ
)ח"פ 51-239508-8(

)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 21.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע בוים, אצל בנימין 

בוים, מרח' קיבוץ גלויות 9, קרני שומרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהושע בוים, מפרק

דירות הרצליה ד' בע"מ
)ח"פ 51-009329-7(

)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 21.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיר גוטרבוים, מרח' 

המייסדים 80, ת"ד 821, פרדס חנה-כרכור, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 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.

מאיר גוטרבוים, עו"ד, מפרק

אברהם בגוש 6044 חלקה 7 בע"מ
)ח"פ 51-029672-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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 21.4.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס הלפרן, ת"ז 
ת"ז  אלשיך,  ורדינה  את  גן,  רמת   ,3 צפניה  מרח'   ,007241003
יואל  עו"ד  ואת  חולון,   ,83 רבינוביץ  יהושע  מרח'   ,007408347
 ,94188 ירושלים  29ב,  קרן היסוד  015402019, מרח'  ת"ז  סילבר, 

למפרקי החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

         עמוס הלפרן    ורדינה אלשיך   יואל סילבר, עו"ד
     מ פ ר ק י ם
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עמנואל נוימן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-245030-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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 24.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים סמו, ת"ז 002196574, 
אביב,  תל   ,74 באייר  ה"א  מרח'   ,002196582 ת"ז  סמו,  וניסים 

למפרקי החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

                               חיים סמו        ניסים סמו
                                                 מ פ ר ק י ם

עובל השקעות בע"מ
)ח"פ 51-099817-2(

)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 24.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים סמו, ת"ז 002196574, 
אביב,  תל   ,74 באייר  ה"א  מרח'   ,002196582 ת"ז  סמו,  וניסים 

למפרקי 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.

                                  חיים סמו        ניסים סמו
                                    מ פ ר ק י ם

מזלונה בע"מ
)ח"פ 51-199012-9(

)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 25.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל חסידוף, מרח' בזל 35, 

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.

אינטרנשיונל דליקסט בע"מ
)ח"פ 51-263270-4(

)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 24.4.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  מורדוב,  שי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוטשילד 4, 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.

שי מורדוב, עו"ד, מפרק

סלטי מישל בע"מ
)ח"פ 51-470657-1(

)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 24.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מישל אוחיון, משד' 

רוטשילד 46, מגדל אלרוב, 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.

מישל אוחיון, עו"ד, מפרק

אוריקן לווין בע"מ
)ח"פ 51-320140-0(

)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 24.4.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  שרף,  איתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הלשם 7, פתח תקוה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רועי גפני, עו"ד, מפרק

חברת בנין חברה לנאמנות ולהשקעות בע"מ
)ח"פ 51-001190-9(

)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 30.4.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל רוקח, ת"ז 

021805577, למפרק החברה.

דניאל רוקח, מפרק

גו-סולאר בע"מ
)ח"פ 51-409926-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על הפסקת הליך פירוק מרצון והסרת מינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החלטה  התקבלה   ,21.1.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
להפסיק את הליך פירוק החברה הנ"ל, ולהסיר את מינויה של 
איריס צוק בר, ת"ז 058339847, מרח' מגדל הלבנון 19, מודיעין, 

למפרקת החברה.

איריס צוק בר, מפרקת

עמותה אוהל יוסף
)ע"ר 58-013-9483(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 13.11.2012, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את מרדכי שרעבי, מרח' דוד ישראל 33, רחובות, 

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.

מרדכי שרעבי, מפרק

אופק נווה בע"מ
)ח"פ 51-397795-9(

)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 

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

דניאל חסידוף, מפרק

וימרט בע"מ
)ח"פ 51-200640-4(

)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 25.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שושנה כהן-שפירא, 
למפרקת   ,30900 יעקב  זכרון   ,523 ת"ד   ,62 המייסדים  מרח' 

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.

שושנה כהן-שפירא, עו"ד, מפרקת

השבוע בישראל בע"מ
)ח"פ 51-073610-1(

)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 29.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח רפאל רן, אצל חברת 

עורק בע"מ, רח' אבא הלל סיבלר 16, רמת גן, 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 רן, רו"ח, מפרק

חברת דאהמה - ניהול יוזמות בע"מ
)ח"פ 51-419789-6(

)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 30.4.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  גפני,  רועי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
הארבעה 21, מגדל פלטינום, קומה 7, תל אביב 64739, למפרק 

החברה.
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מלונות הריטאז' בע"מ
)ח"פ 51-200310-4(

גלובל אקסס אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-356845-1(

)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 החברות הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.4.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל אנג'ל, ת"ז 

005296058, מרח' הירקון 80, תל אביב, למפרק החברות.

את  יגיש  הנ"ל  החברות  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.

ישראל אנג'ל, מפרק

מלונות הריטאז' בע"מ
)ח"פ 51-200310-4(

גלובל אקסס אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-356845-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברות  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,2.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הירקון 80, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.

ישראל אנג'ל, מפרק

מולטיפק )פלסטיק( אריזה 1995 בע"מ
)ח"פ 51-213953-6(

)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 
2.5.2013, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר אלאור, ת"ז 

010663623, מרח' הפלד 26, חולון, 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.

יאיר אלאור, מפרק

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  כהן,  אורלי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

כצנלסון 117, גבעתיים, למפרקת החברה.

אורלי כהן, עו"ד, מפרקת

ליבם אדומים בע"מ
)ח"פ 51-333382-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.4.2013, התקבלה החלטה 
עו"ד מיכאל פרתם, ת"ז  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

011436581, מרח' רמב"ן 19, ירושלים, למפרק החברה.

מיכאל פרתם, עו"ד, מפרק

שמי-קדם השקעות בע"מ
)ח"פ 51-311554-3(

)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 
2.5.2013, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדי מונצש, ת"ז 

0534517200, ממושב אודם, 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.

גדי מונצש, מפרק

שמי-קדם השקעות בע"מ
)ח"פ 51-311554-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
מושב  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,2.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אודם, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גדי מונצש, מפרק
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דלתא תעשיות סרטים אלסטיים בע"מ
)ח"פ 51-087904-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 15.7.2013, בשעה 16.00, במשרדי דלתא גליל 
תעשיות בע"מ, רח' קויפמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    מיכאל לקסר, מפרק

קרית ויצמן טכנו - חממה )98( בע"מ
)ח"פ 51-258698-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 15.7.2013, בשעה 11.00, במשרדי ברץ ושות', 
עורכי דין ונוטריונים, מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 18, 
תל אביב 67021, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יעל ברץ, עו"ד, מפרקת

אפטאון ניהול נדל"ן למגורים בע"מ
)ח"פ 51-389097-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17.7.2013, בשעה 10.00, במשרדי איתן לירז ושות', 
אביב  תל  סונול,  מגדל   ,52 בגין  מנחם  דרך  דין,  עורכי  משרד 
67137, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    איתן לירז, עו"ד, מפרק

קדוש מוסך האומן בע"מ
)ח"פ 51-444264-9(

)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 2.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  קדוש,  יגאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

הגאולים 728/8, חצור הגלילית, למפרק החברה.

מולטיפק )פלסטיק( אריזה 1995 בע"מ
)ח"פ 51-213953-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.7.2013, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הפלד 26, 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יאיר אלאור, מפרק

סמנט טרייד קומפני )סמטרקו( בע"מ
)ח"פ 51-325875-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.7.2013, בשעה 10.00, אצל זלינגר ושות', עורכי 
דין, רח' מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    תומס גאייט, מפרק

ציקלג סחר בע"מ
)ח"פ 51-069084-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.7.2013, בשעה 11.00, במשרדי החברה, אצל כור 
תעשיות בע"מ, מגדל משולש, קומה 44, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    צבי פישר, עו"ד, מפרק

א.מ. מיריס בע"מ
)ח"פ 51-226404-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.7.2013, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' גור 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,9 מרדכי 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    איל זילברשטיין, מפרק
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שרי מספנות בע"מ
)ח"פ 51-176497-9(

)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 28.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אושר בן עזרי, מרח' 

הברזל 32, 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.

אושר בן עזרי, עו"ד, מפרק

מתתיהו ליפשיץ בע"מ
)ח"פ 51-085017-5(

)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 28.4.2013, התקבלה החלטה 
ליפשיץ,  מתתיהו  יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ת"ז 5386644, מרח' קרן היסוד 41, 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.

יצחק מתתיהו ליפשיץ, מפרק

ג'י.אי.אפ. גולדס אינטרנשיונל פיננס בע"מ
)ח"פ 51-474981-1(

)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 2.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליק לדר, ת"ז 016797094, 

מרח' בבלי 12, 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.

אליק לדר, מפרק

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 2.9.2013, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יגאל קדוש, מפרק

"בונוס" ש.א. שרותים פיננסיים בע"מ
)ח"פ 51-258863-3(

)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 6.5.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, מרח' בגין 

5/3, יהוד 5647803, טל' 052-2314484, 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 8.9.2013, בשעה 
14.00, 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.

                                    צביקה גרוס, מפרק

צמרמורת בע"מ
)ח"פ 51-287722-6(

)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 24.4.2013, 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
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גילתן בע"מ
)ח"פ 51-316184-4(

)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 5.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואל קינן, 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.

יואל קינן, עו"ד, מפרק

אייר ספורט קלאבס בע"מ
)ח"פ 51-414102-7(

)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 5.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואל קינן, 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.

יואל קינן, עו"ד, מפרק

פניני מבנים )99( בע"מ
)ח"פ 51-282865-8(

)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 5.5.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  פניני,  ישראל  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

010644995, מרח' יד חרוצים 7, 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.

ישראל פניני, רו"ח, מפרק

נתלג בע"מ
)ח"פ 51-003594-2(

)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 4.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק, מת"ד 5805, 

הרצליה 46157, 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.

טל מיק, עו"ד, מפרק

ק.מ שירותי תקשורת מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-227765-8(

)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 4.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק, מת"ד 5805, 

הרצליה 46157, 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.

טל מיק, עו"ד, מפרק

לינק-נט בע"מ
)ח"פ 51-265661-2(

)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 4.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק, מת"ד 5805, 

הרצליה 46157, 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.

טל מיק, עו"ד, מפרק
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א.נ סחר 2011 בע"מ
)ח"פ 51-464308-9(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.4.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  ויסקוס,  שירי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
032371072, מרח' קרן היסוד 62, קרית ביאליק, 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.

שירי ויסקוס, עו"ד, מפרקת

נשות נדל"ן ח.ש. )2003( בע"מ
)ח"פ 51-337344-9(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה שאולוב, מרח' גלוסקין 

15, רחובות, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, לרו"ח שמואל רוסק, רח' סמולנסקין 4, תל אביב.

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

חנה שאולוב, מפרקת

לירניר טק בע"מ
)ח"פ 51-479513-7(

)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 21.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דני לירן, מ"ר 53906, 

מרח' התע"ש 20, משרד 369, כפר סבא, 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.

דני לירן, עו"ד, מפרק

אחים הראל חברה להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-181123-4(

)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 7.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איל הראל, ת"ז 054843891, 

מרח' ברקאי שמואל 20, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איל הראל, מפרק

צור מפעל לעיבוד מתכת בע"מ
)ח"פ 51-051670-1(

)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 20.2.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברנט דרורי, מרח' הפלמח 

32, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ברנט דרורי, מפרק

חלקה 103 גוש 7161 בע"מ
)ח"פ 51-025824-7(

)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 21.3.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונית שאולי-ברנאי, 
פקס'   ,03-6932015 טל'  אביב,  תל   ,21 וינצי  דה  לאונרדו  מרח' 

03-6932014, 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.

רונית שאולי-ברנאי, עו"ד, מפרקת
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מיקדב אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-259562-0(

)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 23.4.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  ליכטר,  אלי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

006179824, מרח' הרצל 76, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלי ליכטר, רו"ח, מפרק

תמרורים - פרוייקטים חינוכיים בתעבורה בע"מ
)ח"פ 51-182417-9(

)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 23.4.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  ליכטר,  אלי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

006179824, מרח' הרצל 76, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלי ליכטר, רו"ח, מפרק

מדיפם.קום בע"מ
)ח"פ 51-270632-6(

)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 24.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר נבות, ת"ז 064748437, 

מרח' מוהליבר 15, רמת השרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר נבות, מפרק

טיולי מיקי בע"מ
)ח"פ 51-342368-1(

)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 21.4.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  דנציגר,  יוסי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

הנוטעים 2, קרני שומרון, 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.

יוסי דנציגר, עו"ד, מפרק

טיולי מיקי בע"מ
)ח"פ 51-342368-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 16.7.2013, בשעה 17.00, במשרד המפרק, רח' 
אבני נזר 8, מודיעין עילית, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי דנציגר, עו"ד, מפרק

אבי ברי בע"מ
)ח"פ 51-378365-4(

)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 21.4.2013, התקבלה החלטה 
נס  לב, מרח'  עו"ד מיכל  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

ציונה 8, 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.

מיכל לוי, עו"ד, מפרקת



ילקוט הפרסומים 6594, י"א בסיוון התשע"ג, 20.5.2013  4782

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

אהרון שטינמץ, מפרק

דלטה מערכות לייזר בע"מ
)ח"פ 51-355346-1(

)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 30.4.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב אלעד, 
מהחממה הטכנולוגיות טרגטק, רח' הגביש 4א, נתניה, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב אלעד, עו"ד, מפרק

סקיצה עיצובים ומערכות פרסום בע"מ
)ח"פ 51-315314-8(

)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 30.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון בר–אל, מרח' 

מוטה גור 7/7, פתח תקוה, טל' 03-9133334, 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.

דורון בר–אל, עו"ד, מפרק

בי-גוד מיכל בע"מ
)ח"פ 51-094512-4(

)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 1.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים רוזוב, למפרק החברה.

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

ני-סוי בע"מ
)ח"פ 51-357596-9(

)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 25.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עפר גלוזמן, ממשרד 
גלוזמן ושות', מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, קומה 29, תל 
למפרק   ,03-6090620 פקס'   ,03-6088300 טל'   ,6702501 אביב 

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.

עפר גלוזמן, עו"ד, מפרק

איי גרין מאגרי מידע בע"מ
)ח"פ 51-370275-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.4.2013, התקבלה החלטה 
ת"ד  זאיד,  אבו  סלאמה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

3706, כפר קאסם 49940, 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 הראל, עו"ד

בא כוח החברה

א.שטינמץ השקעות בע"מ
)ח"פ 51-100695-9(

)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 30.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון שטינמץ, מרח' בן 

צבי 24, קרית טבעון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   25 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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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.

הנרייט פוקס, עו"ד, מפרק

חזון דוד בע"מ
)ח"פ 51-415542-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
1.5.2013, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את תהילה מדר, ת"ז 
 ,050-87627771 טל'  ירושלים,   ,9/9 דיסקין  מרח'   ,040189557

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.

תהילה מדר, מפרקת

חנויות בגוש 6937 חלקות 58/12 58/16 בע"מ
)ח"פ 51-028163-7(

)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 1.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נוריאל נוי, ת"ז 042036400, 

מרח' איילון 43, 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.

נוריאל נוי, מפרק

ספון בע"מ
)ח"פ 51-180551-7(

)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 1.5.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  ערוסי,  דורון  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

אחד העם 9, תל אביב 61292, למפרק החברה.

הודעה זו, לכתובת המפרק, אשר לצורך הליכי הפירוק תהיה 
אצל עו"ד לאורנדו קיבריק, רח' סוקולוב 36, הרצליה 46497.

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

חיים רוזוב, מפרק

אחוזת חיים בע"מ
)ח"פ 51-066612-6(

)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 1.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים רוזוב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
הודעה זו, לכתובת המפרק, אשר לצורך הליכי הפירוק תהיה 

אצל עו"ד לאורנדו קיבריק, רח' סוקולוב 36, הרצליה 46497.

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

חיים רוזוב, מפרק

הכול ב 1 בע"מ
)ח"פ 51-379129-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.5.2013, התקבלה החלטה 
קפלושניק, מרח'  מיכאל  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

לכיש 20, ראש העין, 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.

מיכאל קפלושניק, מפרק

מלטווטר ישראל בע"מ
)ח"פ 51-445934-6(

)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 1.5.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  פוקס,  הנרייט  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 ,6 החושלים  רח'  דין,  עורכי  ושות',  ברנע  ממשרד   ,317777340

הרצליה פיתוח 46724, למפרק החברה.
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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.

טל מיק, עו"ד, מפרק

א. וקסלר יעוץ והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-231795-9(

)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 5.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי חן, מרח' אבא הלל 

סילבר 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

מוריבה בע"מ
)ח"פ 51-000761-0(

)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 
5.5.2013, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל סלמון, ת"ז 

051729747, מרח' ראול ולנברג 13, 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.

ישראל סלמון, מפרק

אוטומרקט בע"מ
)ח"פ 51-152897-8(

)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 5.5.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  קריספין,  שלמה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברהמס 7, 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.

דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

משק מייסטר בע"מ
)ח"פ 51-338196-2(

)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 2.5.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  הבר,  יעקב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

040888414, מרח' השיטה 42, ראש פינה, 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.

יעקב הבר, עו"ד, מפרק

מארג'ין איי. ג'י בע"מ
)ח"פ 51-306240-6(

)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 4.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק, מת"ד 5805, 

הרצליה 46157, 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.

טל מיק, עו"ד, מפרק

מטרו-לינק בע"מ
)ח"פ 51-273255-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק, מת"ד 5805, 

הרצליה 46157, למפרק החברה.



4785 ילקוט הפרסומים 6594, י"א בסיוון התשע"ג, 20.5.2013 

מרח'  שפטר,  רפי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ויצמן 14, 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.

רפי שפטר, עו"ד, מפרק

אידיאה - עיבוד שבבי בע"מ
)ח"פ 51-315908-7(

)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 5.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה גולדברג, מרח' 

פלאוט 10, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה גולדברג, עו"ד, מפרק

רופא תכשיטים בע"מ
)ח"פ 51-402105-4(

)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 5.5.2013, 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

משה וניצה ליפשיץ סוכנויות בטוח בע"מ
)ח"פ 51-108364-4(

)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 5.5.2013, התקבלה החלטה 

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.

שלמה קריספין, מפרק

מרכז מזון ויקטורי בע"מ
)ח"פ 51-284890-4(

)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 5.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר אפריאט, מרח' 
גולדה מאיר 3, פארק המדע, נס ציונה 74036, טל' 08-9364441, 

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.

אשר אפריאט, עו"ד, מפרק

אסאדו מוצרי מזון בע"מ
)ח"פ 51-284895-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר אפריאט, מרח' 
גולדה מאיר 3, פארק המדע, נס ציונה 74036, טל' 08-9364441, 

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.

אשר אפריאט, עו"ד, מפרק

ברקום )א.ג.( בע"מ
)ח"פ 51-244531-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.5.2013, התקבלה החלטה 
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אדמיר פיתוח בע"מ
)ח"פ 51-075224-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,30.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרק,  דוח  26, תל אביב, לשם הגשת  רומינלי  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גדעון אורבך, מפרק

טודור בע"מ
)ח"פ 51-455843-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 30.6.2013, בשעה 10.00, בשד' דוד המלך 1, 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    סוזנה וון באסביץ, עו"ד, מפרקת

א.קלי אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-418009-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 30.6.2013, בשעה 10.00, בשד' דוד המלך 1, 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    סוזנה וון באסביץ, עו"ד, מפרקת

חלקות 33 32 בגוש 30024 בע"מ
)ח"פ 51-038021-5(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 9.6.2013, בשעה 16.00, במשרדי יגאל ארנון 

ושות', רח' הלל 31, ירושלים, טל' 02-6239240.

גיתית רמות-אדלר, עו"ד                                      
                                                           באת כוח החברה

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

מאי מור בע"מ
)ח"פ 51-276782-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,24.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  רמת   ,1 המחתרת 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמוס פלח, מפרק

ניספל 1994 בע"מ
)ח"פ 51-202261-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,24.6.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  רמת   ,1 המחתרת 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמוס פלח, מפרק

SHALOM TELֿֿ-AVIV TRAVEL-AND 
TOURISM 1998 LTD

)ח"פ 51-258904-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 27.6.2013, בשעה 12.00, ברח' רחבת אילן 18, 
גבעת שמואל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גילה בן זאב, מפרק




