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הארכת מינוי זמני של הממונה על התקינה
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

התקנים,  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ג-11953, אני מאריך את מינויו של איגור דוסקלוביץ2, 
התשע"ו באייר  כ"ה  מיום  לתקופה  התקינה  על   לממונה 
)2 ביוני 2016( עד יום א' בחשוון התשע"ז )2 בנובמבר 2016(, 
או עד מינוי קבוע של ממונה על התקינה, המוקדם מביניהם.

י"ח באייר התשע"ו )26 במאי 2016(
)חמ 3-1743-ה2(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

ושר הכלכלה והתעשייה                                            
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 646, עמ' 3518 ועמ' 4992; התשע"ו, עמ' 1728.  2

מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה 
והשירותים החברתיים למוסדות ציבור העוסקים 

בטיפול באנשים עם מוגבלויות ובשיקומם
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

יסודות התקציב, התשמ"ה-11985   לחוק  3א  סעיף  לפי 
המשפטי  היועץ  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן 
של  תמיכות  למתן  מבחנים  בזה  מתפרסמים  לממשלה, 
המשרד(   - )להלן  החברתיים  והשירותים  הרווחה  משרד 

למוסדות ציבור.

תקנה תקציבית 23-06-22-90

כללי  .1

ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה( תדון  )א( 
בעניין תמיכה מתקציב המשרד לפי הנוהל להגשת 
בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור 

ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל( ולפי המבחנים אלה.

התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי  )ב( 
לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון.

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול  )ג( 
יישום  תוך  העניין,  של  נסיבותיו  כל  את  הוועדה 

שוויוני אחיד וענייני של המבחנים.

תוך  ענייניים,  יהיו  הוועדה  של  שיקוליה  כל  )ד( 
הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי 

נסיבות העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי  )ה( 
הכול  הפעילות,  תחומי  לפי  תיעשה  המשרד,  של 
בכפוף לאמור במבחנים אלה ובחוק התקציב לשנת 

הכספים השוטפת, כפי שיפורט להלן.

הגדרה  .2

אנשים  הם  מוגבלויות"  עם  "אנשים  אלה,  במבחנים   
שמתקיים בהם אחד או יותר מאלה:

                                         
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34; התשנ"ט, עמ' 176.  1

התשנ"ז,   ;4716 עמ'  התשנ"ד,   ;2569 עמ'  התשנ"ב,  י"פ   2 

עמ' 1710; התש"ס, עמ' 3264; התשס"א, עמ' 402 ועמ' 1628;    
התשס"ב, עמ' 761; התשס"ג, עמ' 1358; התשס"ד, עמ' 107,    

עמ' 298 ועמ' 2030; התשס"ה, עמ' 330 ועמ' 1140.  

אדם עם מוגבלות פיזית - אדם שיכולת התנועה או   )1(
המוטוריקה שלו מוגבלות בשל מחלת עצב/שריר או 
באופן  לפחות  בזולת  תלוי  והוא  בעצב/שריר  פגיעה 
חלקי, ובכלל זה שיתוק מוחין, טרשת נפוצה, פוסט-

פוליו, ניוון שרירים;

תעודת  בעל  ראייה  לקות  מחמת  מוגבלות  עם  אדם   )2(
עיוור המוכרת למשרד;

אדם עם מוגבלות נוירו-פסיכולוגית שיש לו תפקוד   )3(
מוגדר  ואינו  נפש  חולה  מוגדר  שאינו  גבולי  שכלי 

כלוקה במוגבלות שכלית התפתחותית;

פעוטות וילדים מעוכבי התפתחות עד גיל 6;  )4(

פראדר  זה  ובכלל  תורשתיות  תסמונות  עם   אנשים   )5(
מגבלות  של  רחב  בטווח  המלוות  לה–טורט,  ווילי, 

תפקודיות;

בשילוב  גבולית  אינטליגנציה  עם  נוער  ובני  ילדים   )6(
ביטוי  לידי  הבאים  מורכבים  אורגניים  ליקויים  של 
מוגדרים  שאינם  והתנהגותיות,  רגשיות  בהפרעות 
חולי נפש ואינם מוגדרים כלוקים במוגבלות שכלית 

התפתחותית.

מטרת התמיכה  .3

מטרת התמיכה לפי מבחנים אלה היא טיפול באנשים   
למוסדות  תינתן  התמיכה  ושיקומם.  מוגבלויות  עם 
מוגבלויות  עם  באנשים  בטיפול  העוסקים  ציבור 
כהגדרתם בסעיף 2, באמצעות סיוע בהעסקת כוח אדם 
מקצועי; התמיכה תינתן בתנאי שהארגון אינו מתוקצב 
מבוקשת  שבעדה  הפעילות  ביצוע  לצורך  ממומן  או 

התמיכה. 

תחומי הפעילות הנתמכים  .4

בפעילויות  העובדים,  העסקת  בעד  תינתן  התמיכה  )א( 
העונות על מטרת התמיכה, כמפורט להלן:

באנשים  לטיפול   - סוציאליים  עובדים  העסקת   )1(
עם מוגבלויות ולהכשרה וליווי של צוות המוסד 

המטפל באנשים אלה;

העסקת מטפלים מקצועיים ובכלל זה פסיכולוגים,   )2(
מורים, מורים להדרכה שיקומית, המוכרים על ידי 
בעלי  הבריאות  מקצועות  ועובדי  הרווחה  משרד 
הסדרת  חוק  לפי  הבריאות  במקצועות  תעודה 
התשס"ח-32008  הבריאות,  במקצועות  העיסוק 
)להלן - חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות(;

טיפולי  תפקודי,  לשיקום  מדריכים  העסקת   )3(
הדרכה  ועברו  לימוד  שנות   12 שסיימו  וחברתי 
תכנית  לפי  המוסד,  בידי  לפחות  שעות   36 של 
שהכין בתחום טיפולי המתאים לנושא ההדרכה 

)להלן - המדריכים(.

מתקציב   10% עד   - ייחודיים  )פרויקט(  מיזמים  )ב( 
עובדים  להעסקת  יוקצה  זה  מבחן  לפי  התמיכה 
ולמיזמים  דרכם,  בתחילת  או  חדשים  במוסדות 
לפי  תמיכה  בפיתוחם.  עניין  יש  שלמשרד  ייחודים 
סעיף קטן זה, תינתן למיזם כאמור למשך 3 שנים לכל 

היותר.

                                         
ס"ח התשס"ח, עמ' 720.  3
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תנאי סף למתן תמיכה  .5

שהוא  תאגיד  רק  זכאי  אלה  מבחנים  לפי  לתמיכה  )א( 
מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף 3 לחוק )להלן - המוסד(, 

שמתקיימים בו כל תנאי הסף האלה: 

ורשום  מאוגד  רווח,  למטרות  שלא  פועל  הוא   )1(
כעמותה או אגודה עותומאנית לפי חוק העמותות, 
רשם  אצל  הרשום  ציבורי  הקדש  התש"ם-41980, 
התשל"ט-51979;  הנאמנות,  חוק  לפי  ההקדשות 
רשם  אצל  הרשומה  הציבור  לתועלת  חברה 

ההקדשות לפי חוק החברות, התשנ"ט-61999;

במסמכי  או  בתקנון  הרשומות  ממטרותיו  אחת   )2(
היסוד שלו היא פעילות בתחום הטיפול השיקומי 
באנשים עם מוגבלויות או ש–50% לפחות מהיקף 
הטיפולי  בתחום  פעילות  עניינה  שלו  הפעילות 
שמופיע  כפי  מוגבלויות,  עם  באנשים  השיקומי 
האחרונה  בשנה  המוסד  של  הכספיים  בדוחות 

שבה היה על המוסד להגיש דוחות מבוקרים; 

לא הוגשה מטעמו בקשה לתמיכה בשנת התקציב   )3(
מתקציב  כלשהו  סכום  לו  הוקצה  ולא  הנוכחית 
המדינה, במישרין או בעקיפין, בעד פעילותו לפי 

מבחנים אלה;

במוסד המבקש תמיכה לראשונה יחולו התנאים   )4(
המפורטים להלן:  

הפעילות  בתחום  ממשי  באופן  פעל  הוא  )א( 
שבעדו מתבקשת התמיכה במשך השנתיים 

שקדמו לשנת בקשת התמיכה;

בשנה  הנתמך  בתחום  פעילותו  היקף  )ב( 
הקודמת, לא פחת ממחצית היקף הפעילות 
שבעדה  הנוכחית  בשנה  הצפוי  הכספי 

מתבקשת התמיכה; 

המוסד מספק ל–50 אנשים עם מוגבלויות לפחות,   )5(
שירותים טיפוליים מקצועיים לאחד או יותר מן 

הצרכים האלה:

רווחת המטופלים; )א( 

שיקום המטופלים; )ב( 

מניעת החמרה במצבם; )ג( 

המוסד מעסיק, באופן ישיר או באמצעות שירות   )6(
קנוי, עובד מקצועי בתחום הפסיכו-סוציאלי או 

הפארא-רפואי, בהיקף של חצי משרה לפחות; 

הועסק  העובד  אם  תיחשב,  זה  לעניין  העסקה   
במוסד בחודשיים שקדמו למועד האחרון להגשת 

הבקשה לתמיכה לפחות;

שהמוסד  המקצועיים  מהעובדים  לפחות   75%  )7(
מעסיק לצורך מתן שירותי טיפול מקצועי, כאמור 
בסעיפים 4)א()1( ו–4)א()2( הם בעלי תואר אקדמי 
או לימודי תעודה מוכרים וכן בעלי ניסיון מעשי 
הנוגעים  מהתחומים  באחד  לפחות  שנים   3 של 

לעניין;
                                         

ס"ח התש"ם, עמ' 210.  4

ס"ח התשל"ט, עמ' 128.  5

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.  6

המדריכים שהמוסד מעסיק לצורך שיקום טיפולי,   )8(
האמורים  בתנאים  עומדים  חברתי  או  תפקודי 

בסעיף 4)א()3(;

השכר שמשלם המוסד לכל אחד מעובדיו, בהתאם   )9(
מינימום  משכר  נמוך  אינו  משרתו,  לחלקיות 
התשמ"ז-71987;   מינימום,  שכר  לחוק  בהתאם 
בסיס  על  שנה  בכל  תיבחן  זו  בהוראה  עמידה 
הכספים  בשנת  ותשלומים  שכר  עלויות  נתוני 
דוח  להגיש  המוסד  על  היה  שלגביה  האחרונה 
כספי מבוקר וכן בשנת הכספים שבשלה מוגשת 
הצעת  לפי  או  המאושר  התקציב  לפי  הבקשה, 
קודמת,  בשנה  נתמך  שלא  מוסד  לגבי  התקציב; 
ייבחנו נתוני השכר והתשלומים שלו כאמור לפי 
שלו  התקציב  הצעת  לפי  או  המאושר  התקציב 

לשנת הכספים שבעדה מוגשת הבקשה;

המוסד עומד בדרישות החוק למניעת העסקה של   )10(
עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-82001;

המוסד מתחייב לאפשר פיקוח של אגף השיקום   )11(
במשרד )להלן - האגף(  ומתחייב לקיים  את כל 
מתן  הדיווח,  לדרישות  הנוגע  בכל  דרישותיו 
מהפעילות  והתרשמות  במוסד  ביקור  מידע, 

המתקיימת בו, הכול בכפוף לכל דין;

שבעדה  השנה  במהלך  להגיש,  מתחייב  המוסד   )12(
שוטפים  ביצוע  דוחות  התמיכה,  מתבקשת 
ודוחות  בתכנית העבודה  עמידתו  על  המעידים 
ובמועדים  באופן  יוגשו  הדוחות  כל  שנתיים; 

שיקבע המשרד, לפי האמור בנוהל.

ציבור  מוסד  לגבי  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  )ב( 
המבקש תמיכה למיזם ייחודי לפי סעיף 4)ב( - 

בפסקה )5( יבוא כאילו במקום "ל–50 אנשים עם   )1(
מוגבלויות" נאמר "ל–25 אנשים עם מוגבלויות";

פסקה )6( - לא תחול.  )2(

אמות מידה לתמיכה  .6

שיעור התמיכה לפי מבחנים אלה, למעט בקשות לפי  )א( 
סעיף 4)ב(, ייקבע לפי אמות המידה המפורטות להלן 

ולפי הניקוד המפורט לצדן:

היקף המשרות שאינן מינהליות שהמוסד מעסיק   )1(
באופן ישיר או באמצעות שירות קנוי )20%( - 

המפורט  לפי  יינתן  זו  מידה  באמת  הניקוד  )א( 
להלן:

בעד כל משרה מלאה של עובד סוציאלי   )1(
לפי סעיף  4)א()1( - יינתנו 4 נקודות;

אחרת  מלאה  טיפולית  משרה  כל  בעד   )2(
לפי סעיף  4)א()2( - יינתנו 2 נקודות;

לפי  מדריך  של  מלאה  משרה  כל  בעד   )3(
סעיף  4)א()3( - תינתן נקודה אחת;

לגבי מוסד המעסיק עובדים כאמור בפסקה  )ב( 
זו, המטפלים גם באוכלוסיות שאינן אנשים 
יחושב   ,2 בסעיף  כמשמעם  מוגבלות  עם 

                                          
ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.  7

ס"ח התשס"א, עמ' 509.  8
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יינתן  והעשרה  תרבות  פנאי,  פעילות  בעד  )ד( 
ניקוד לפי הפירוט שלהלן:

שמשכה  שבועית  פעילות  קיום  בעד   )1(
שעה לפחות במשך 30 שבועות לפחות 
שבה משתתפים 50% מהמטופלים במוסד 

לפחות - יינתנו 2 נקודות;

7 מפגשים בשנה שכל אחד  קיום  בעד    )2(
שבהם  לפחות  שעות   4 בן  הוא  מהם 
במוסד  מהמטופלים   30% משתתפים 

לפחות - תינתן נקודה אחת;

קייטנות קיץ בהיקף של 5 ימים לפחות    )3(
מהמטופלים   10% משתתפים  שבהם 

במוסד לפחות - תינתן נקודה אחת;

ניקוד  לקבל  ניתן  זו  משנה  בפסקת   
מצטבר של 2 נקודות לכל היותר;

בעד שירותי חניכה אישית יינתנו 2 נקודות;  )ה( 
הניקוד באמת מידה זו יינתן למוסד המעניק 
שירותי חניכה אישית ל–10 מטופלים לפחות, 
על ידי מדריך אישי קבוע לכל מטופל והניתן 

לכל מטופל פעם אחת בשבוע לפחות;

למען  אחרים  נוספים  שירותים  בעד  )ו( 
שאינם  מוגבלויות  עם  אנשים  אוכלוסיית 
כלולים בשירותים שפורטו בסעיפים קטנים 
)א( עד )ה( יינתנו 2 נקודות לכל היותר בעד 

כל השירותים הנוספים; 

שילוב מספר לקויות  )15%( -  )4(

הניקוד באמת מידה זו יינתן בעד טיפול באנשים   
עם שילוב של כמה לקויות בו–זמנית )רב–נכותית( 
נכות  עם  חירשות  עיוורים-חירשים,  בכללן 
שאחוז   ובלבד  פיזית,  נכות  עם  עיוורון  פיזית,  
המטופלים הלוקים במספר לקויות בו–זמנית אינו 
נמוך מ–20% מכלל האוכלוסייה המטופלת בידי 

המוסד - תינתן נקודה אחת;

ייחודיות ונחיצות של פעילות שבעדה מבוקשת    )5(
בטיפול  או  מיוחדים  מענים  במתן  התמיכה 

באוכלוסיות עם בעיות מיוחדות )10%( -

הניקוד באמת מידה זו יינתן לפי המלצה מנומקת   
מרבי  לניקוד  עד  מי מטעמו  או  מנהל האגף  של 

של 3 נקודות;

בין השאר,  יילקחו בחשבון,  בעת מתן ההמלצה   
ייחודיות  הפעילות;  חדשנות  אלה:  שיקולים 
הגיל;  קבוצת  מבחינת  המטופלת  האוכלוסייה 
וכיוצא  אם  שפת  ייחודיות,  רפואיות  בעיות 

באלה; הישגים יוצאי דופן;

באוכלוסיית  בטיפול  הארגון  של  מוכח  ניסיון    )6(
היעד )5%( -

הניקוד באמת מידה זו יינתן לפי המפורט להלן:  

נקודה  תינתן   - שנים   5 עד  של  ניסיון  בעד  )א(  
אחת; 

בעד ניסיון של מעל 5 שנים - יינתנו 2 נקודות; )ב(  

המוסד  שצבר  הניקוד  של  היחסי  החלק 
באמת מידה זו בהתאם להיקף האוכלוסייה 
הנוגעת לעניין למבחן תמיכה זה, מקרב כלל 

האוכלוסייה המטופלת במוסד;

שהוא  היקף  בכל  משרות  חלקי  לצרף  ניתן  )ג( 
של  המדויק  לסך  בהתאם  יינתן  והניקוד 

המשרות;

היקף פעילות המתנדבים במוסד )10%( -  )2(

מספר  לפי  יינתן  זו  מידה  באמת  הניקוד  )א( 
המתנדבים בפעילות המוסד, כמפורט להלן:

בעד מעל 50 מתנדבים במערך - תינתן   )1(
נקודה אחת;

בעד מעל 100 מתנדבים במערך - יינתנו   )2(
2 נקודות;

בעד מעל 200 מתנדבים במערך - יינתנו   )3(
3 נקודות;

כמו כן, לגופים שבהם מספר המתנדבים   )4(
העובדים  ממניין  לפחות   50% מהווה 
במוסד )לעניין זה מניין העובדים ייחשב 
באופן  המועסקות  המשרות  סך  פי  על 
ישיר או קנוי(, תינתן נקודה אחת בלא 

קשר למספר המתנדבים במוסד;

לעניין אמת מידה זו, "מתנדב" - מי שמתנדב  )ב( 
שבעדה  לשנה  שקדמה  בשנה  במוסד 
שעות   50 של  בהיקף  התמיכה  מבוקשת 
בשנה לפחות, יש לצרף אישור רואה חשבון 
לגבי מספר המתנדבים הפעילים והמבוטחים 

בארגון העומדים בהיקף זה;

מגוון השירותים שנותן המוסד )20%( -   )3(

הניקוד באמת מידה זו יינתן באופן מצטבר בעד   
מגוון השירותים המפורטים להלן, שנתן המוסד 
בשנה שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה, 
ובלבד שניתן אחד לפחות מהשירותים הנזכרים 

בפסקאות משנה )א(  ו–)ב( המפורטים להלן:

בעד הפעילות הנזכרת בסעיף 5)א()5(, כולה  )א( 
שירות  באמצעות  המתקיימת  חלקה,  או 
סוציאלי פרטני לאנשים עם מוגבלויות ובני 

משפחותיהם - יינתנו 3 נקודות;

בעד הפעילות הנזכרת בסעיף 5)א()5(, כולה או   )ב(  
חלקה, המתקיימת באמצעות שירות סוציאלי 
והעצמה  תמיכה  קבוצות  ובכללן  קבוצתי 
תמיכה  קבוצות  מוגבלויות,  עם  לאנשים 
והעצמה לבני המשפחה; קבוצות משימתיות; 

קבוצות עמיתים - יינתנו 3 נקודות; 

קבוצתית"  "פעילות  זו,  משנה  פסקת  לעניין   
 12 המקיימות  טיפול  קבוצות  הפעלת   -

מפגשים לפחות;

בעד פעילות של הנחיה, ליווי והכשרה לצוות  )ג( 
המטפל באמצעות עובדים סוציאליים בהיקף 
שמשתתפים  בחודש  משעתיים  יפחת  שלא 
 - המטפל  מהצוות   50% קבוע  באופן  בה 

יינתנו 3 נקודות;
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מוסד  כל  של  הניקוד  סכום  יחושב  השלישי  בשלב  )ג( 
כסכום כל החלקים היחסיים שהתקבלו בשלב השני.

בתמיכה  מוסד  כל  של  חלקו  יחושב  הרביעי  בשלב  )ד( 
של  היחסי  כחלק  זה  פעילות  תחום  בעד  הניתנת 
לכלל  שניתן  הניקוד  כלל  מתוך  שקיבל  הניקוד 

המוסדות בתחום פעילות זה. 

בשלב החמישי יחושב סכום התמיכה כך שהתמיכה  )ה( 
שתינתן לא תעלה על הסכום המתקבל בעת מכפלת 
שבעדם  המשרה(  אחוזי  כל  )סך  העובדים  מספר 
מבוקשת התמיכה כהגדרתם בסעיף 4)א( 4, ב–100,000 
שקלים חדשים. אם יימצא כי הסכום שחושב בסעיף 
הסכום  יופחת  האמורה,  המכפלה  על  עולה  )ד(  קטן 
שקלים  ב–100,000  האמור  העובדים  מספר  למכפלת 

חדשים. 

נהלים  .8

כוח  עלויות  ודוח  ביצוע  דוח  לפי  תשולם  התמיכה  )א( 
אדם שיוגשו לפי הוראות האגף.

בכל מקרה, שיעור התמיכה של המשרד לא יעלה על  )ב( 
85% מעלות השירותים שבעדם מתבקשת התמיכה.

התמיכה תינתן בתנאי שהפעילות שבעדה היא ניתנת   )ג( 
אינה ממומנת או נתמכת על ידי גורם ממשלתי.

ביטול  .9

מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים   
החברתיים למוסדות ציבור העוסקים בטיפול באנשים 

עם מוגבלויות ובשיקומם - בטלים9.

תחילה  .10

התשע"ו  בטבת  כ'  ביום  אלה  מבחנים  של  תחילתם    
)1 בינואר 2016(.

ז' באייר התשע"ו )15 במאי 2016(
)חמ 3-1888(

)803-35-2015-000049(
חיים כץ  

                                          שר הרווחה והשירותים החברתיים
י"פ התשע"ב, עמ' 5029.  9

הסמכת מנהל
לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016

העיסוק  הסדרת  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016  תברואית,  בהדברה 
מסמיך את עובד המשרד להגנת הסביבה הכפוף במישרין 
לעניין  למנהל,  דוד,  בן  יצחק  המשרד,  של  הכללי  למנהל 

הסכמויות בפרק ו' לחוק.

משמש  המוסמך  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

כ"א באייר התשע"ו )29 במאי 2016(
)חמ 3-5263(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה                                            

ס"ח התשע"ו, עמ' 548.  1

מרחב גאוגרפי לפעילות הארגון )10%( -    )7(

הניקוד באמת מידה זו יינתן לפי המפורט להלן:  

למוסד מקומי יינתנו 1 נקודות; )א(  

למוסד אזורי יינתנו 2 נקודות; )ב(  

למוסד ארצי יינתנו 3 נקודות; )ג(  

הניקוד  יינתן  בפריפריה  הפעיל  למוסד  )ד(  
במקדם  מוכפל  כשהוא  סיווגו  לפי  האמור, 

של 1.5.

לעניין פסקה זו - 

"מוסד אזורי" - אם הוא פועל ביותר מרשות 
מקומית אחת; 

הכולל  בסך  לו  יש  אם   - ארצי"  "מוסד 
הממוקמים  לפחות  סניפים  שלושה 
סניף  המשרד,  מחוזות  מבין  בשלושה 
אחד לפחות בכל מחוז או לחלופין מוסד 
בפריסה  המטופל  בבית  שירות  שנותן 

של שלושה מחוזות  לפחות;

"מוסד מקומי" - אם הוא פועל ברשות   
מקומית אחת;

עיקר  אם   - בפריפריה"  פעיל  "מוסד 
דעת  להנחת  שהוכח  כפי  פעילותו, 
מקומית  ברשות  מתקיים  הוועדה, 
 5 1 עד  יותר הנמצאת במדרג  אחת או 
למדרג הפריפריה כמשמעותו בהחלטת 
באב  כ"ג  מיום   3960 מספר  הממשלה 

התשס"ח )24 באוגוסט 2008(;

ארגון המעסיק אנשים עם מוגבלויות )10%( -  )8(

עם  אנשים  הם  לפחות  מעובדיו  ש–5%  לארגון   
מוגבלות - יינתנו 3 נקודות.

שיעור התמיכה בתחום הפעילות שבסעיף 4)ב( ייקבע  )ב( 
כמפורט  לניקוד  ובהתאם  האלה  המידה  אמות  לפי 

לצדן:

ייחודיות ונחיצות הפעילות  הייחודית - )45%(;   )1(

הניקוד באמת מידה זו, הן מבחינת מדרג הניקוד   
לפי  יינתן  להענקתו,  השיקולים  מבחינת  והן 

האמור בסעיף 6)א()5(;

שילוב כמה לקויות בפעילות הייחודית - )35%(;  )2(

הניקוד באמת מידה זו, הן מבחינת מדרג הניקוד   
לפי  יינתן  להענקתו,  השיקולים  מבחינת  והן 

האמור בסעיף 6)א()4(;

המרחב הגאוגרפי - 20%;  )3(

הניקוד באמת מידה זו יינתן לפי האמור בסעיף   
6)א()7(.

אופן חישוב חלוקת התמיכה  .7

מאמות  אחת  בכל  מוסד  כל  ינוקד  ראשון  בשלב  )א( 
המידה, בסעיפים 66)א( ו–6)ב( בנפרד.

בשלב שני יחושב חלקו היחסי של כל מוסד בכל אחת  )ב( 
מאמות המידה מתוך כלל הניקוד שניתן באותה אמת 

מידה לכלל המוסדות.
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מינוי הרשם לענייני מדבירים
לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016

העיסוק  הסדרת  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016  תברואית,  בהדברה 
ממנה את עובד המשרד להגנת הסביבה, אורי שלום, לרשם 

לענייני מדבירים לפי החוק.

משמש  הממונה  עוד  כל  בתוקפו  יעמוד  זה  מינוי 
בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

כ"א באייר התשע"ו )29 במאי 2016(
)חמ 3-5264(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה                                            

ס"ח התשע"ו, עמ' 548.  1

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מאא/1/145, 
הפרסומים 4175, התשנ"ד, עמ' 1166, מודיעה בזה הוועדה 
 - )להלן  אור–יהודה-אזור  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(, 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
הפרסומים 5603, התשס"ז, עמ' 814, תהיה לקניינה הגמור 
זו  הודעה  פרסום  מיום  יהודה  אור  עיריית  של  והמוחלט 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

)לשעבר   96 ח"ח   ,7215 בגוש  יהודה,  באור  קרקע  חטיבת   
ח"ח 26, מגרש 101 בשלמות לפי תכנית מאא/1/145(.

י' בניסן התשע"ו )18 באפריל 2016(
)חמ 3-4(

עוזי אהרון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אור–יהודה-אזור  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רש/210א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1708, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1337 עמ'  התשל"א, 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  השרון  רמת  ולבנייה  לתכנון 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 

המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
 ,7078 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
והמוחלט של  לקניינה הגמור  7457, תהיה  התשע"ה, עמ' 

עיריית רמת השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברמת השרון, רח' אלחריזי -  

שטח בדונםח"חגוש

65502180.124

65513090.729

הייעוד: דרך.

חטיבת קרקע ברמת השרון, רח' שמואל הנגיד -  

שטח בדונםחלקהגוש

65512822.357   

הייעוד: דרך.

י"א בניסן התשע"ו )19 באפריל 2016(
)חמ 3-4(

אבירם גרובר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ש/445,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4140, 
התשנ"ג, עמ' 4159, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  השומרון,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,2983 עמ'  התשע"ו,   ,7195 הפרסומים  בילקוט 
זכרון  המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

יעקב מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בזכרון יעקב, ששטחה 8,862 מ"ר, המזוהה כגוש   
11298, חלקה 48 בשלמותה; הייעוד: שטח לצורכי ציבור, מבני 

ציבור, דרכים וחניות.

כ"ד באדר ב' התשע"ו )3 באפריל 2016(
)חמ 3-4(

ארנון גלעדי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה השומרון  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ממ/1/934, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2760, 
התשמ"ב, עמ' 165, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף  יהוד-מונוסון  ולבנייה 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6909, התשע"ה, עמ' 675, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית יהוד-מונוסון 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון, המזוהה כ -  

ייעודחלקה בשלמותחלקי חלקהגוש

127 )לשעבר 6685
ח"ח 22, 24, 26 

בגוש 6685(

שצ"פ, שביל

129 )לשעבר 
ח"ח 15 בגוש 
6685 וח"ח 1 

בגוש 6692(

שצ"פ, דרך

132 )לשעבר 
ח"ח 94, 95 בגוש 

)6685

שצ"פ

134 )לשעבר 
ח"ח 86, 87, 92 

בגוש 6685(

שצ"פ, דרך

272 )לשעבר ח"ח 6694
92 בגוש 6694(

דרך

42 )לשעבר ח"ח 6727
10 בגוש 6727(

שצ"פ

43 )לשעבר ח"ח 
10 בגוש 6727(

שצ"פ

44 )לשעבר ח"ח 
10 בגוש 6727(

דרך

א' באייר התשע"ו )9 במאי 2016(
)חמ 3-4(

יעלה מקליס  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מד/3/3, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6354, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1816 עמ'  התשע"ב, 
לסעיף  בהתאם  מודיעין-מכבים-רעות,  ולבנייה  לתכנון 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7203, התשע"ו, עמ' 3425, 
מודיעין- עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מכבים-רעות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע במודיעין-מכבים-רעות -   

גושייעודמגרש
חלקה

בשלמות
חלקי
חלקה

שטח 
)דונמים(

פארק 101
טבע

5875817.704

58776

5876514.749שצ"פ501

587650.231שצ"פ502

80.756, 9, 587310שצ"פ503

587651.953שצ"פ504

58776

5873101.042שצ"פ505

160.939, 587417שצ"פ506

587654.256שצ"פ507

58776

587760.181שצ"פ508

587768.232שצ"פ509

587760.126שצ"פ510

587760.402שצ"פ511

587760.139שצ"פ512

587760.259שצ"פ513

587760.361שצ"פ514

58731016.744שצ"פ515

58765

587761.883שצ"פ516

587764.235שצ"פ517

587767.562שצ"פ518

587586.316שצ"פ519

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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גושייעודמגרש
חלקה

בשלמות
חלקי
חלקה

שטח 
)דונמים(

587760.383שצ"פ520

טיילת 522
פארק 

טבע

587310 ,9 ,86.786

587417 ,16

58758

פארק 523
טבע

587391032.601

587417 ,16

587578

פארק 524
טבע

587310 ,81.082

5873102.522שב"צ1103

587417

587762.688שב"צ1110

587761.000שב"צ1111

587764.249דרך2030

587761.366דרך2031

587764.045דרך2033

587766.665דרך2034

587651.523דרך2037

587655.425דרך2039

58731016.318דרך2040

58765

587587.505דרך2041

58776

5874176.711דרך2042

58758

58776

5876510.783דרך2043

58776

587760.512דרך2046

587763.703דרך2047

5874172.912דרך2048

587651.604דרך2049

י"ב בניסן התשע"ו )20 באפריל 2016(
)חמ 3-4(

                                                       חיים ביבס
                                         יושב ראש הוועדה המקומית

                                 לתכנון ולבנייה מודיעין-מכבים-רעות

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/8060,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4871, 
התש"ס, עמ' 3257, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הגליל  מעלה  ולבנייה 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6726, התשע"ד, עמ' 2655, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

כסרא-סמיע מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע במעלה הגליל, גוש 19225, חלק מחלקות 24,   
25, 32, 33, 34, 35, 36, 79, 82 )חלקה 19 בעבר(. זיהוי אחר: 

מס' 7 לפי תשריט הפקעה הפ-20130001; ייעוד: דרך.

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה, רח' הברוש 27, 
בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-9977913 טל'  מעונה,  מושב 

בשעות העבודה הרגילות לקבלת קהל.

ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016(
)חמ 3-4(

מושון גבאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/8060,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4871, 
התש"ס, עמ' 3257, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הגליל  מעלה  ולבנייה 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7178, התשע"ו, עמ' 2452, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

כסרא-סמיע מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר כסרא, המזוהה כגוש 19226 -  

ח"ח 4 בשטח של 136 מ"ר )בקירוב(;  

ח"ח 5 בשטח של 85 מ"ר )בקירוב(;  

ח"ח 3 בשטח של 166 מ"ר )בקירוב(;  

ח"ח 8 בשטח של 255 מ"ר )בקירוב(;  

ח"ח 7 בשטח של 153 מ"ר )בקירוב(;  

ח"ח 11 בשטח של 97 מ"ר )בקירוב(;  

ח"ח 12 בשטח של 132 מ"ר )בקירוב(;  

ח"ח 13 בשטח של 20 מ"ר )בקירוב(.  

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 27875-04-16

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ע"ר שמש  בית  ישראל  שמע  עמותת  פירוק   ובעניין 
.58-040221-2

המבקשים: אושרה חריר ואח', ע"י ב"כ עו"ד צחי אלימלך, 
מרח' ז'בוטינסקי 18, ראשון לציון.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

14.7.2016 בשעה 11.30.

כל נושה או משתתף של העמותה 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 13.00 

יום 13.7.2016.

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

צחי אלימלך, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 31171-04-16

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת פתחי עולם, ע"ר 58-023956-4.

המבקשים: שרון ספירא ואח', ע"י ב"כ עו"ד עוזי עמית כהן, 
מהגן הטכנולוגי, מלחה 23, ירושלים 96958.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

14.7.2016 בשעה 11.15.

כל נושה או משתתף של העמותה 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 17.00 

יום 12.7.2016.

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

עוזי עמית כהן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

ייעוד דרך גישה מס' 21, לפי תשריט הפקעה  זיהוי אחר:   
הפ-20150002.

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה, רח' הברוש 27, 
בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-9977913 טל'  מעונה,  מושב 

בשעות העבוד הרגילות לקבלת קהל.

ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016(
)חמ 3-4(

מושון גבאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל  

הודעה לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה באשדוד

ת"ע 45295-03-16
בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ובעניין: הצהרת מותו של הנעדר סירוס קהמרני המתואר 
בהודעה,

16/22, אשדוד,  נהיד פרהנג'יאן, מרח' ההגנה  והמבקשת: 
מרח'  גז,  אברהם  ו/או  דרשן-לייטנר  ניצנה  עו"ד  ב"כ  ע"י 

התע"ש 10, רמת גן 52512, טל' 03-7514175, פקס' 03-7514174.

הודעה

וזה תיאורו של הנעדר לפי הצהרת המבקשת:

סירוס קהרמני

ביותר: אשתו:  הקרובים  בני משפחתו  של  והכתובות  השמות 
אשדוד;   ,16/22 ההגנה  מרח'  פרהנג'יאן,  נהיד  המבקשת, 
ואורי  אשדוד   ,24/31 ביאליק  מרח'  קהרמני,  אילן  ילדיו: 
קהרמני,  בני  אחיו:  אשדוד;   ,16/22 ההגנה  מרח'  פרהנג'ן, 
קיומרס  ישראל,  חולון,   ,7/3 תמרי  נחמיה  האלוף  מרח' 
קהרמני, מרח' מפרץ שלמה 51/2, חולון, ישראל, מוהתרם 
איברהים  ישראל,  חולון,   ,42/2 אהרונוביץ'  מרח'  קהרמני, 
קהרמני נעדר גם הוא - ובקשה בעניינו מוגשת במקביל 

לבית המשפט בירושלים.

מקום לידתו ותאריך לידתו: קרמשנה, אירן, אוקטובר 1956.

מקום מגוריו הרגיל: קרמנשה, אירן.

מקום מגוריו הידוע האחרון: קרמנשה, אירן.

אזרחותו: אירנית.

עיסוקו: עצמאי, צלם.

התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה שהנעדר עדיין בחיים 
טהראן  את  עזב   12.2.1997 ביום  אז:  נמצא  שבו  והמקום 
לזאהדאן, עיר ליד גבול פקיסטן )מקום מפגש אשר נקבע 

על ידי אנשי המוסד(.

בזה  מתבקש  הנ"ל,  הנעדר  על  ידיעות  לו  שיש  מי  כל 
או  דיפלומטית  נציגות  לכל  או  המשפט  לבית  להמציאן 
קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם 
בית  לפני  יתייצב  המוות  להצהרת  להתנגד  הרוצה  מעוניין, 
המשפט, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, 
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או 
מדינת  של  קונסולרי  או  דיפלומטי  נציג  לפני  הודעה  ימסור 
ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית 

המשפט החלטה כטוב בעיניו.

שלום אלמליח, מזכיר בית המשפט 
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בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 9309-02-16

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

ח"פ בע"מ,  תעשיות  רמיקס  ש.ח.ר  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-229682-3

והמבקש: אנטולי אולשנסקי, ע"י ב"כ עו"ד ארנולד ורקליס, 
מרח' לח"י 2א, ת"ד 2125, קרית ים 2912002, טל' 04-8754389, 

פקס' 04-8758600.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.2.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.7.2016 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 
ביום   8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.3.7.2016

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 26.6.2016.

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

ארנולד ורקליס, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 53127-03-16

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

ובעניין פירוק חברת סגיע הובלות - כוח אדם והשקעות 
בע"מ, ח"פ 51-472796-5,

והמבקש: חסן סעדי, ע"י ב"כ עו"ד מוחמד סעדי, ת"ד 6034, 
בסמת טבעון 36008, טל' 052-8458999, פקס' 1535-28458999.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.7.2016 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   16.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.27.6.2016

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 27.6.2016.

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

סעדי מוחמד, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 17114-04-16

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

שיניים  השתלות  חיוך  די.פי.אס.  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-416213-0,

והמבקשת: אנה אבדישוב, ע"י ב"כ עו"ד יובל אלון, מרח' 
בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר 2, קומה 23, בני ברק.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.2.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.7.2016 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 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 1.7.2016.

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

יובל אלון, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 16696-04-16

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

ח"פ בע"מ,  גרופ  ג'יי.בי.אל  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-461496-5

שפירא- קרן  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
אביב  תל   ,72 רוזן  פנחס  רח'  נאמן,  דין  עורכי  משרד  אטינגר, 

.6951294

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.7.2016 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 
 15.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 6.7.2016.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 29.6.2016.

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

קרן שפירא-אטינגר, עו"ד  
באת כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 40352-05-16

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

ובעניין פירוק חברת הוולי-ווד בע"מ, ח"פ 51-439392-5,

והמבקשים: אליהו מני ואח', ע"י ב"כ עו"ד יצחק עוקשי, 
 מרח' דרך הבנים 82, ת"ד 554, פרדס–חנה-כרכור 3710501, טל'

052-6619607, פקס' 03-7624669.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.5.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.7.2016 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 25.6.2016.

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

יצחק עוקשי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פש"ר 7955-03-16

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

מרכז  עקיבא  אולפן  למען  פירוק עמותת האגודה  ובעניין 
ללימוד השפה העברית, ע"ר 58-004620-9.

המבקשים: אסתר בקרמן ואח', מרח' מאיר אבנר 15, נתניה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.6.2016 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

יום 14.6.2016.

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

אסתר בקרמן, המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 5561-05-16

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

ובעניין פירוק חברת אקלימטק בע"מ, ח"פ 51-427610-4,

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 64719-03-16

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

ובעניין פירוק חברת מוריה התקוה בע"מ, ח"פ 51-420159-9*,

והמבקשים: מהדי חמודה וענאן חמודה, ע"י ב"כ עו"ד ורו"ח 
 ,04-9915148 טל'   ,24064 עכו   ,65/1 עמי  בן  מרח'  עבוד,  א'  אלי 

.985148@gmail.com פקס' 04-9914658, דוא"ל

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.6.2016 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 14.00 

ביום 28.6.2016.

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

 אלי א' עבוד, עו"ד, רו"ח
             בא כוח המבקשים

 *  הערה: ההודעה פורסמה בילקוט הפרסומים 7256, התשע"ו, 
    עמ' 5680, ומתפרסמת בשנית בשל תיקון טעות.

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 31313-04-16

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

ח"פ בע"מ,  דהאמשה  מנצור  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-146953-8

פדר  אופיר  עו"ד  ב"כ  ע"י  לינהרט,  שיר  ציפי  והמבקשת: 
ואח', מרח' יד חרוצים 19, ת"ד 699, אזור תעשייה פולג, נתניה 

.4210602

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.7.2016 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 3.7.2016.

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

אופיר פדר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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רואי שטכלברג משרד עורכי דין
)ח"פ 51-431709-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.2.2016, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיורא רואי, מרח' 

בן מרדכי 12, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיורא רואי, מפרק

ק.פ.ן. נהריה בע"מ
)ח"פ 51-192753-5(

)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 4.3.2016, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח רונן משה, 

מרח' געתון 30, נהריה, טל' 09-9926894/5, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן משה, רו"ח, מפרק

גני רות 1994 בע"מ
)ח"פ 51-199330-5(

)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 13.3.2016, התקבלה 
סילבר,  רפאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' שמריהו לוין 21, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רפאל סילבר, מפרק

סיני  אליאס  עו"ד  ב"כ  ע"י  כנס,  מרקוס  סלמון  והמבקש: 
 ,52 בגין  רובין, מדרך מנחם  ו/או אליק  ו/או כרמית ברנשטיין 
מגדל סונול, קומה 18, תל אביב 6713701, טל' 03-7513000, פקס' 

.03-7513300

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.5.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.7.2016 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 מ–14 ימים לפני מועד 

הדיון.

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

סיני אליאס, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

לילי נכסים )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-113687-1(

)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 3.7.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' זרחין 10, 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי סיימון, מפרק

מ.ר.ג. חברה ליעוץ וניהול השקעות בע"מ
)ח"פ 51-220586-5(

)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 
18.2.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה גבריאל, מרח' 

שיר השירים 166, אלקנה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה גבריאל, מפרק
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דרור ומיכאל כץ בע"מ
)ח"פ 51-412980-8(

)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 
החלטה  התקבלה   ,2.5.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור כץ, מרח' אנקור 28, 

רמת השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דרור כץ, מפרק

דוברי ע.ל.א ניהול )1994( בע"מ
)ח"פ 51-196968-5(

)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 4.5.2016, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי קרטה, 

מרח' הגליל 10ב, הרצליה, טל' 053-2460807, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסי קרטה, עו"ד, מפרק

פ.ס - מרכז רפואי שיקומי בע"מ
)ח"פ 51-298186-1(

)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 
החלטה  התקבלה   ,5.5.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי פוגץ', מרח' רחל 23, כפר 

סבא, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צבי פוגץ', מפרק

דורכא בע"מ
)ח"פ 51-278935-5(

)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 27.3.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  חורי,  עזרא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ביאליק 71, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עזרא חורי, עו"ד, מפרק

אקפר ניהול, השקעות ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-171623-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.4.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איילת ברקוביץ, מרח' 

ישעיהו משורר 4, פתח תקווה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

איילת ברקוביץ, עו"ד, מפרקת

אייץ אנד אייץ שיווק מזון )י.מ.( בע"מ
)ח"פ 51-256478-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.5.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
רחמים- הילה  עו"ד  ד"ר  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

אנגל, מרח' פרוג 8, תל אביב, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ד"ר הילה רחמים-אנגל, עו"ד, מפרקת
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החברה לניהול קופת התגמולים של עובדי הסוכנות 
היהודית לא"י 2007 בע"מ

)ח"פ 51-399140-6(

)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 15.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף ריכטר, ממשרד 
 י. ריכטר, יוגב ושות', רח' אגריפס 42, ירושלים, טל' 02-6247141,

פקס' 02-6247144, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף ריכטר, עו"ד, מפרק

איסרמדטור בע"מ
)ח"פ 51-488096-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.5.2016, התקבלה 
ולמנות את עו"ד שי אבני,  החלטה לפרק את החברה מרצון 

מרח' כצנלסון 27א, קריית אתא, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי אבני, עו"ד, מפרק

קרסו המרכז האינטגרטיבי לטיפול בכאב בע"מ
)ח"פ 51-326913-4(

)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 16.5.2016, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי סרנגה, מרח' 

יגאל אלון 159, תל אביב, טל' 03-6096646, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסי סרנגה, עו"ד, מפרק

קרן - קרדיט ניהול )2009( בע"מ
)ח"פ 51-433236-0(

)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 15.5.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  מילר,  יוסף  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

פרוג 8, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף מילר, עו"ד, מפרק

ש.ר.ג. )צעצועים( יבוא ויצוא בע"מ
)ח"פ 51-241009-3(

)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 15.5.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  מילר,  יוסף  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

פרוג 8, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף מילר, עו"ד, מפרק

מסדר זיהוי ודאי בע"מ
)ח"פ 51-463530-9(

)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 15.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמוס אופק, מת"ד 72, 

כרם בן שמן 73112, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמוס אופק, עו"ד, מפרק
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וקסמן גוברין טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-394258-1(

)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 
22.5.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל גוברין, מרח' 

המתנחלים 6, גני יהודה 50905, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יגאל גוברין, מפרק

דידי אגרון השקעות בע"מ
)ח"פ 51-458803-7(

)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 23.5.2016, התקבלה החלטה 
 ,15 היער  מרח'  דיל,  ירון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

קדימה 6092000, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון דיל, מפרק

מדימט משחקים )1987( בע"מ
)ח"פ 51-122243-2(

)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 25.5.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  קפלן,  עמית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

התע"ש 20, בית הפעמון, כפר סבא, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמית קפלן, עו"ד, מפרק

ג'י.איי.איי סקיוריטי בע"מ
)ח"פ 51-487217-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אנה משה, אצל משרדי 
פרל, כהן, צדק, לצר ברץ, רח' דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, 

המגדל העגול, קומה 18, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אנה משה, עו"ד, מפרקת

בורגר קינג ישראל בע"מ
)ח"פ 51-419223-6(

)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 17.5.2016, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דובב, 

מרח' ויצמן 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אשר דובב, עו"ד, מפרק

ב.ו.ב השקעות בע"מ
)ח"פ 51-256542-5(

)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 18.5.2016, התקבלה החלטה 
רן כהן, מרח' שאול  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 

המלך 35, ת"ד 18138, תל אביב 61181, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רן כהן, עו"ד, מפרק
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ויסאם ג'. אסמר, מרח' 
פלי"ם 5, חיפה 31336, למפרק החברה.

ויסאם ג'. אסמר, עו"ד, מפרק

ביגל נאש בע"מ
)ח"פ 51-090378-4(

)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 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.4.2016, התקבלה החלטה  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דן להט, מרח' ויסוצקי 6, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דן להט, עו"ד, מפרק

שאלה של נימוס בע"מ
)ח"פ 51-215745-4(

)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 14.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יובל ארד, מרח' דרך 

גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1, רמת גן 52573, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יובל ארד, עו"ד, מפרק

אי.אס.אר. דינטל בע"מ
)ח"פ 51-448359-3(

)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 24.3.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  והיב,  ח'טיב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

חטין 1, ת"ד 1440, סח'נין 3081000, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

יומנגס גרופ בע"מ
)ח"פ 51-532082-8(

)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 25.5.2016, התקבלה החלטה 
 ,36 הארז  מרח'  בכר,  גל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מושב בורגתה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גל בכר, מפרק

מעשה בעץ בע"מ
)ח"פ 51-253828-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2016, התקבלה החלטה 
ממושב  בכר,  יהודית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

בורגתה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

יהודית בכר, מפרקת

פארק אנד ווש בע"מ
)ח"פ 51-482642-9(

)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 
1.5.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור זיני, מרח' 

בלפור 27/5, נהריה, למפרק החברה.

ליאור זיני, מפרק

עינת מדיקל דיאגנוסטיקה )1999( בע"מ
)ח"פ 51-275232-0(

)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 9.5.2016, התקבלה החלטה 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

משה אבידר, עו"ד, מפרק

א.י.ר אנרגיה פיננסית בע"מ
)ח"פ 51-436473-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.5.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  צדיקי,  אסתר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לילך 2, נס ציונה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אסתר צדיקי, עו"ד, מפרקת

נכנסת יצאת בע"מ
)ח"פ 51-455264-5(

)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 
החלטה  התקבלה   ,1.5.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק, מת"ד 5805, 

הרצליה 46157, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל מייק, עו"ד, מפרק

גולד-ביר יבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-475622-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.5.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
ברגר-שכטר,  רחל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' סוקולוב 11, ת"ד 134, הרצליה 46101, טל' 09-9509063, פקס' 

09-9509062, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

והיב וחיד ח'טיב, עו"ד, מפרק

מ.ל. ניו האוס בע"מ
)ח"פ 51-455509-3(

)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 12.4.2016, התקבלה החלטה 
 ,5 זכריה  מרח'  ממן,  דנה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 15 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

דנה ממן, מפרקת

חלקה 208 בגוש 6158 בע"מ
)ח"פ 51-037929-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.4.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאת בנימיני, מרח' 

אבא הלל 15, רמת גן, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ליאת בנימיני, עו"ד, מפרקת

בן יקר ר.י. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-314592-0(

)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 18.4.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה אבידר, מרח' 
אגוז 2, מרכז מסחרי נווה אילן, יבנה, טל' 08-9430303, למפרק 

החברה.

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

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

מצליח נדב פרטוק, עו"ד, מפרק

מגאנ - חברה לניהול והשקעות
)ח"פ 51-244990-1(

)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 
החלטה  התקבלה   ,5.5.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח איתן מונד, מרח' יד 

חרוצים 12, תל אביב 67778, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתן מונד, רו"ח, מפרק

גו טניס בע"מ
)ח"פ 51-377587-4(

)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 
החלטה  התקבלה   ,8.5.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  קחלון,  מיכל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 ,75218 לציון  ראשון   ,1 קומה  כרמית,  נווה  בניין   ,65  ז'בוטינסקי 

טל' 03-9653140, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיכל קחלון, עו"ד, מפרקת

הרצליה 118 בע"מ
)ח"פ 51-015398-4(

)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 
החלטה  התקבלה   ,9.5.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צפורה הרצליך, מרח' 

הארבעה 24, תל אביב, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רחל ברגר-שכטר, עו"ד, מפרקת

רוזקאר השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-202769-9(

)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 
החלטה  התקבלה   ,2.5.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  שפירא,  ארז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוטשילד 3, תל אביב 6688106, 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.

ארז שפירא, עו"ד, מפרק

חריש-די בע"מ
)ח"פ 51-409885-4(

)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 
החלטה  התקבלה   ,3.5.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  דוידי,  איל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איל דוידי, עו"ד, מפרק

תימרי בע"מ
)ח"פ 51-434864-8(

)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 3.5.2016, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מצליח נדב פרטוק, מרח' בן 

גוריון 34, רמת גן, טל' 03-6121674, למפרק החברה.

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

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

אריאל שחר, עו"ד, מפרק

מריו לזניק תרשיש בע"מ
)ח"פ 51-183451-7(

)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 11.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל שחר, אצל ש' 
פרידמן ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל שחר, עו"ד, מפרק

אספן משאבי אנוש בע"מ
)ח"פ 51-177305-3(

)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 11.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל שחר, אצל ש' 
פרידמן ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל שחר, עו"ד, מפרק

רפאל אהרונזון החזקות )2006( בע"מ
)ח"פ 51-387896-7(

)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 15.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב שברגולד, מרח' 

דוד המלך 1, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צפורה הרצליך, עו"ד, מפרקת

פט-דנט אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-330225-7(

)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 
החלטה  התקבלה   ,9.5.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  דיאב,  זקי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

קרמניצקי 14, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זקי דיאב, עו"ד, מפרק

מיכל ארגון אירועים בע"מ
)ח"פ 51-269741-8(

)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 10.5.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  רומנו,  משה  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

ראול וולנברג 4, תל אביב, 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.

משה רומנו, רו"ח, מפרק

מריו לזניק ניהול נכסים בע"מ
)ח"פ 51-184200-7(

)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 11.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל שחר, אצל ש' 
פרידמן ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

בת–אל יניב איתן, עו"ד, מפרקת

מולדת תיירות ונופש בע"מ
)ח"פ 51-127569-5(

)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 15.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יורם ארן, מרח' המלך 

ג'ורג' 16ג, ירושלים, טל' 02-6244677, 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.

יורם ארן, עו"ד, מפרק

נ.ת.ב.מ. בע"מ
)ח"פ 51-266699-1(

)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 15.5.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  רותם,  ראובן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
דרך השלום 53, מגדל הורד, קומה 23, גבעתיים 53454, למפרק 

החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ראובן רותם, עו"ד, מפרק

מזרחי וסגל סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-372791-7(

)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 16.5.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  מודחי,  חגית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אוסישקין 4, רחובות, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

יעקב שברגולד, עו"ד, מפרק

11 מערב בע"מ
)ח"פ 51-332687-6(

)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 15.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידו פרישתא, ממגדל 

עזריאלי 5, תל אביב 6702501, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עידו פרישתא, עו"ד, מפרק

פריון טכנולוגיות רפואיות בע"מ
)ח"פ 51-407151-3(

)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 15.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ד"ר רוי בר–קהן, ממגדל 

עזריאלי 5, תל אביב 6702501, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ד"ר רוי בר–קהן, עו"ד, מפרק

דל קרול בע"מ
)ח"פ 51-512334-7(

)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 15.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בת–אל יניב איתן, מרח' 

אלרואי 10, נווה צדק, תל אביב 61547, למפרקת החברה. 

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

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

עמרי יקיר, עו"ד, מפרק

סבן חסויות בע"מ
)ח"פ 51-256523-5(

)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 17.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון לוי, מרח' ראול 
ולנברג 18, בניין D, קומה 6, רמת החייל, תל אביב 6971915, טל' 

03-5689000, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דורון לוי, עו"ד, מפרק

ר.א.ש. מור )1994( בע"מ
)ח"פ 51-196848-9(

)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 17.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר מור, אצל עו"ד זאב 

גולדוין, מושב נהלל, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זאב גולדוין, עו"ד
בא כוח המפרק

רו-אל יזמות בע"מ
)ח"פ 51-460265-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיה זנגביל, מרח' הדר 37, 

הרצליה, למפרקת החברה.

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

חגית מודחי, עו"ד, מפרקת

פרץ שאשא אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-478037-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.5.2016, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל שאשא, 
מרח' הרצל 13, ראשון לציון, טל' 03-9506716, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיל שאשא, עו"ד, מפרק

בוני רקת ייזום )1996( בע"מ
)ח"פ 51-238013-0(

)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 16.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עופר לנקרי, מרח' יוחנן 

בן זכאי 1, טבריה, טל' 04-6790110, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עופר לנקרי, עו"ד, מפרק

מ.ס. רצבי הי טק השקעות בע"מ
)ח"פ 51-134344-4(

)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 16.5.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  יקיר,  עמרי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הארבעה 21, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף נעימי, עו"ד, מפרק

בי.די.או. אינטרנשיונל יעוץ מנהלי בע"מ
)ח"פ 51-101222-1(

)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 
החלטה  התקבלה   ,17.5.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר רבינוביץ, מרח' המרד 27, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר רבינוביץ, מפרק

סלטנא דיאם טריידינג בע"מ
)ח"פ 51-412377-7(

)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 17.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא הדר, משד' אבא 

אבן 10, הרצליה 4612002, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא הדר, עו"ד, מפרק

קומפוזיט מכשירים רפואיים בע"מ
)ח"פ 51-529036-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.5.2016, 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 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מאיה זנגביל, מפרקת

ריבר פלואו בע"מ
)ח"פ 51-413246-3(

)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 17.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מורן נחשוני, מרח' יהודה 
למפרק   ,03-6421118 טל'   ,6920607 אביב  תל   ,27/12 הנשיא 

החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מורן נחשוני, מפרק

ע.עמרני אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-218400-3(

)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 17.5.2016, התקבלה החלטה 
ולמנות את עדי עמרני, מרח' אח"י  לפרק את החברה מרצון 

מבטח 73, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עדי עמרני, מפרק

נעימי יוסף חברה לבנין בע"מ
)ח"פ 51-088449-7(

)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 17.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף נעימי, מרח' הקציר 5, 

פתח תקווה, למפרק החברה.
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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.

עידן ריבה, עו"ד, מפרק

בררון עסקים בע"מ
)ח"פ 51-385261-6(

)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 9.3.2016, התקבלה החלטה 
אבא  מרח'  שולמן,  בועז  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

בועז שולמן, מפרק

גיא מונרוב שירותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-396995-6(

)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 18.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא מונרוב, מרח' רות 10, 

רמת גן, למפרק החברה.

גיא מונרוב, מפרק

שיווק מנצח
)ח"פ 51-448769-3(

)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 
התקבלה   ,7.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
עדו נחום, מרח' הסורג 1, קומה 4, ירושלים, טל' 072-2345342, 

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.

 ,13.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  17.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדו נחום, עו"ד, מפרק

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

טופ הפקות כנסים ואירועים בע"מ
)ח"פ 51-395259-8(

)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 19.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה לוי, מרח' דקל מ"ר 3, 

מודיעין-מכבים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה לוי, מפרק

סטודיו פיפאנו בע"מ
)ח"פ 51-450243-4(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.5.2016, התקבלה 
אליהו,  סמדר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' סיתוונית 12, כרמיאל 2166326, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

סמדר אליהו, מפרקת

ביאנקה זיקוק נפט בע"מ
)ח"פ 51-379621-9(

)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 19.5.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  ריבה,  עידן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לינקולן 20, תל אביב, למפרק החברה.
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למפרק   ,03-9522255 טל'  חולון,   ,8 החורטים  מרח'  כהן,  הילן 
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 1.8.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  כהן,  בלה  אצל   ,9.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הילן כהן, מפרק

סטאר דיאמונד גרופ )1992( בע"מ
)ח"פ 51-166734-7(

)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  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
התקבלה   ,8.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אלעזר קמפל, מרח' הר דפנה 24, סביון, 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 8.8.2016, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלעזר קמפל, מפרק

יוני-יולי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-249245-5(

)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  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
התקבלה   ,8.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אלעזר קמפל, מרח' הר דפנה 24, סביון, 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 8.8.2016, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלעזר קמפל, מפרק

נור אלדין פלסט בע"מ
)ח"פ 51-505256-1(

)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 
התקבלה   ,17.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

חגאזי נור אלדין, מרח' יהושפט 7, עכו, 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.

 ,17.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, 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.

חגאזי נור אלדין, מפרק

קוויק שוטס בע"מ
)ח"פ 51-510973-4(

)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  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
88, תל אביב 67891, טל'  עו"ד אודי דנהירש, מרח' יגאל אלון 

03-6218222, פקס' 03-6218200, 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.

 ,17.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

פוליאר חברה לסוליות בע"מ
)ח"פ 51-060374-9(

)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 
התקבלה   ,31.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
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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.

 ,10.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא נועם, עו"ד, מפרק

נ.א.מ. מאפים בע"מ
)ח"פ 51-365916-9(

)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  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
התקבלה   ,13.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,03-5622033 טל'  גן,  רמת   ,7 הלל  אבא  מרח'  מלמד,  אבירם 

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.

 ,14.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, 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.

אבירם מלמד, מפרק

יצור עמודים דקורטיביים בע"מ
)ח"פ 51-312256-4(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 20.4.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורי טובים, מרח' 

התמר 2, נס ציונה, טל' 050-5071003, 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.

 ,21.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורי טובים, מפרק

סטאר דיאמונד ישראל החזקות )2004( בע"מ
)ח"פ 51-356820-4(

)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  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
התקבלה   ,8.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אלעזר קמפל, מרח' הר דפנה 24, סביון, 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 8.8.2016, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלעזר קמפל, מפרק

קסטום אם.אס.אס.
)ח"פ 51-423517-5(

)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 
התקבלה   ,29.10.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  אשקלון,   ,31 דירה   ,26 שפירא  משד'  ליטבינסקי,  דוד 

054-6477867, 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 9.8.2016, 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 ליטבינסקי, מפרק

בתיה ואלי בורובסקי אחזקות )1994( בע"מ
)ח"פ 51-194974-5(

)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 
התקבלה   ,10.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

גיא נועם, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרק החברה.
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 דוד ביטון, מרח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 41, רמת גן, 
טל' 03-6134101, 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.

 ,11.9.2016 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.

דוד ביטון, עו"ד, מפרק

עץ התוכנה בע"מ
)ח"פ 51-274035-8(

)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 
התקבלה   ,15.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

צח הורוביץ, מרח' שמריהו לוין 5, כפר סבא, 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.

 ,14.9.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, 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.

צח הורוביץ, מפרק

אלפא תיירות רפואית בע"מ
)ח"פ 51-407364-2(

)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 
התקבלה   ,15.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

יצהר, מרח' השלוה 24, סביון, למפרק החברה.

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

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

 ,15.9.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  יצהר,  זאב  אצל   ,16.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל יצהר, מפרק

ג'ובס מדיה בע"מ
)ח"פ 51-3419102-3(

)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 
התקבלה   ,19.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי גלמן, 
אצל נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', עורכי דין, רח' תובל 5, תל אביב 

6789717, טל' 03-6235000, 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.

 ,24.8.2016 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.

אבי גלמן, מפרק

בסט פודפיקס בע"מ
)ח"פ 51-473925-9(

)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 
התקבלה   ,1.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אופק בלאיש, מרח' הנחל 1, אשקלון, טל' 08-6725592, 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 1.9.2016, 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.

אופק בלאיש, מפרק

וסט פתרונות הגנה מקרינה בע"מ
)ח"פ 51-530661-1(

)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 
התקבלה   ,10.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
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בר יואב, מרח' ההדס 4, ת"ד 75, טל' 054-4777575, עדנים, 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.

 ,16.9.2016 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.

בר יואב, מפרק

קבוצת סקלר - אחזקה, ניהול ושירותים בע"מ
)ח"פ 51-507937-4(

)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 
התקבלה   ,18.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
לירון סקלר, מת"ד 29311, תל אביב 6129201, טל' 055-2255522, 

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.

 ,19.9.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.30, אצל המפרק, רח' יהודה הלוי 38, יהוד, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

לירון סקלר, מפרק

פלאיי הפקות בע"מ
)ח"פ 51-441690-8(

)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 
התקבלה   ,17.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יוליה ברסון-לוי, מרח' רוטשילד 2, אור עקיבא, טל' 04-6555235, 

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 19.9.2016, בשעה 
11.00, במשרד המפרקת,  בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 

בילבר בע"מ
)ח"פ 51-354987-3(

)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 
התקבלה   ,15.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רינת בובליל-קדש, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 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.

 ,15.9.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, 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.

רינת בובליל-קדש, עו"ד, מפרקת

ש.א. המתמיד 2000 בע"מ
)ח"פ 51-296432-1(

)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 
התקבלה   ,16.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
לינדה מסלם, מרח' אלומות 12, ת"ד 1369, אזור תעשייה עומר, 

טל' 08-6909500, 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 16.9.2016, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לינדה מסלם, מפרקת

בר יואב נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-246798-6(

)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 
התקבלה   ,6.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
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תאדילון השקעות בע"מ
)ח"פ 51-375842-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
יעל קנטור, מרח' בלקינד 3, תל אביב, טל' 054-4502555, 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.

 ,6.10.2016 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.

יעל קנטור, מפרקת

מובאדוונס בע"מ
)ח"פ 51-393937-1(

)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 
התקבלה   ,10.5.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
טל' 03-6138722,  בני ברק,  ז'בוטינסקי 168,  יואל אנסבכר, מרח' 

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.

 ,10.10.2016 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.

יואל אנסבכר, רו"ח, מפרק

איי אס יזמות בע"מ
)ח"פ 51-489053-2(

)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 

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

יוליה ברסון-לוי, עו"ד, מפרקת

קלינט-ווד בע"מ
)ח"פ 51-244478-7(

)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 
התקבלה   ,10.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,03-5663222 טל'  אביב,  תל   ,15 יבנה  מרח'  ביינרט,  ישי 

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.

 ,25.9.2016 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.

ישי ביינרט, עו"ד, מפרק

שמשדנט המרכז לצילומי שיניים דיגטליים בע"מ
)ח"פ 51-540114-9(

)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 
התקבלה   ,11.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אהרן פרובר, מרח' הרב קוק 24, בני ברק, טל' 054-5238270, 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.

 ,1.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, 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.

אהרן פרובר, עו"ד, מפרק
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פיתגורס טכנולוגיות חינוכיות ומדעיות )2009( בע"מ 
 )ח"פ 514295468(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרד   ,09:00 בשעה   18/07/2016 ביום  תתכנס 
דרך בגין 132, עזריאלי 3, מגדל משולש, קומה 36, תל–אביב-
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

אסי רוטברט, עו"ד, מפרק

חמית הנפקות 4 בע"מ 
 )ח"פ 513796797(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31/07/2016 בשעה 10:00, אצל אמפא קפיטל, רח' 
ספיר 1, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נינה אלוני, עו"ד, מפרקת

חמית הנפקות 5 בע"מ 
 )ח"פ 513796789(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31/07/2016 בשעה 10:00, אצל אמפא קפיטל, רח' 
ספיר 1, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נינה אלוני, עו"ד, מפרקת

חמית הנפקות 6 בע"מ 
 )ח"פ 513956284(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31/07/2016 בשעה 10:00, אצל אמפא קפיטל, רח' 
ספיר 1, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נינה אלוני, עו"ד, מפרקת

התקבלה   ,8.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד עמית ארבל, מרח' סמטת קדש 10, גני תקווה 559000, טל' 

054-4574443, 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.

 ,10.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
שמואל,   גבעת   ,7 עציון  גוש  רח'  המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

עמית ארבל, עו"ד, מפרק

זנו ז'ק בע"מ
)ח"פ 51-375937-3(

)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 
התקבלה   ,11.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
זנו ז'ק, מרח' כנרת 11, דירה 10, אשדוד, טל' 053-7722003, 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.

 ,11.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, 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.

זנו ז'ק, מפרק

אמינוסטאר בע"מ 
 )ח"פ 513396465(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14/07/2016 בשעה 10:00, אצל עו"ד יעקב מרקס 
רח' קרן היסוד 29ב, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רפאל ברקן, מפרק



ילקוט הפרסומים 7277, כ"ה באייר התשע"ו, 2.6.2016  7518

זריהן, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, טל' 08-9477080, למפרק 
החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31/07/2016 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.   

עמרם זריהן, מפרק

ר.מ.ה זריהן בע"מ 
 )ח"פ 513014506(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה 
הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 30/05/2016 התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמרם זריהן, מרח' מנחם 

פלאוט 10, רחובות, טל' 08-9477080, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 31/07/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  רונן,  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.   

עמרם זריהן, מפרק

נלדש נכסים והשקעות בע"מ 
 )ח"פ 513105007(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   29/05/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
הרצל אסולין, מרח' הצורן 4א, נתניה, טל' 09-8354938, למפרק 

החברה.

דן-שיראז השקעות בע"מ 
 )ח"פ 513849224(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 01/08/2016 בשעה 10:30, אצל המפרקת, רח' 
החילזון 5, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יעל בן דוד, עו"ד, מפרקת

א.ג. שילוביות טכנולוגית בע"מ 
 )ח"פ 513982249(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 05/09/2016 בשעה 12:00, אצל עו"ד רוזנברג 
אברמוביץ שנלר, רח' דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אברהם יצחק אברמוביץ, עו"ד, מפרק

אל. סי. מחשבים בע"מ 
 )ח"פ 512134248(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 05/09/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,155 ז'בוטינסקי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

חיים סוכוצ'בסקי, עו"ד, מפרק

מיגון אקטיבי בע"מ 
 )ח"פ 512706748(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   30/05/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמרם 
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עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'  ,67021 תל–אביב-יפו   ,132 בגין  דרך  מרח'  שנלר,   נתנאל 

03-6081451, 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.

נתנאל שנלר, עו"ד, מפרק

אופיר צברי השקעות )1977( בע"מ 
 )ח"פ 512477613(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29/05/2016 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל' תל–אביב-יפו,   ,52 בגין  דרך  מרח'  מרקוביץ,  שירה   עו"ד 

03-6557070, 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.

שירה מרקוביץ, עו"ד, מפרקת 

צברי יובל נאמנויות בע"מ 
 )ח"פ 513506394(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29/05/2016 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל' תל–אביב-יפו,   ,52 בגין  דרך  מרח'  מרקוביץ,  שירה   עו"ד 

03-6557070, 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.

שירה מרקוביץ, עו"ד, מפרקת 

פטר ואיירין בע"מ 
 )ח"פ 514018217(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 29/09/2016 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.   

הרצל אסולין, רו"ח, מפרק 

נכסי אלירז ועדי בע"מ 
 )ח"פ 514955913(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20/01/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נדב 
מאיוסט, מרח' קרן היסוד 45, קריית ביאליק, טל' 04-8400040, 

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.

נדב מאיוסט, עו"ד, מפרק 

להקת מחול מריה קונג 
 )ע"ר 580510097(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   23/05/2016 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את אודי יהודה טויזר, מרח' קריית מדע 

11, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אודי יהודה טויזר, עו"ד, מפרק 

דה סקאי איז דה לימיט )1998( בע"מ 
 )ח"פ 512604489(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23/05/2016 
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שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31/05/2016 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'  ,52520 גן  רמת   ,7 ז'בוטינסקי  מרח'  מזיוב,  אבירם   עו"ד 

03-5663636, 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.

אבירם מזיוב, עו"ד, מפרק 

שטיפסט בע"מ 
 )ח"פ 513833624(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31/05/2016 
רוני  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
קפלן, מרח' מעונות ברונפמן 17/2, ירושלים, טל' 052-9207464, 

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.

רוני קפלן, מפרק 

 סקין-קר המרכז לטיפולים קוסמטיים
מתקדמים בע"מ 

 )ח"פ 514193267(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/05/2016 
מרק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק   ,08-9475000 טל'  רחובות,   ,5 אופנהיימר  מרח'  לנדאו, 

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.

מרק לנדאו, מפרק 

ביטבוקס בע"מ 
 )ח"פ 515033413(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/05/2016 התקבלה 
אלכסנדר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

כהן, מרח' בן יהודה 32, 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.

אלכסנדר כהן, עו"ד, מפרק

ג'י.איי.אל חברה להנדסה בע"מ 
 )ח"פ 511490278(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/05/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן 
 ,03-5624456 טל'  תל–אביב-יפו,   ,48 בגין  דרך  מרח'  ליבוביץ, 

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.

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק 

אמ.די. אל )או.אל.אי( בע"מ 
 )ח"פ 514802396(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31/05/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן בר-
למפרק   ,03-7538338 טל'  סירקין,  כפר   ,30 אפק  דרך  מרח'  און, 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אורן בר-און, מפרק 

די אנד אס משקאות בע"מ 
 )ח"פ 515149177(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/05/2016 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'  ,42504 נתניה   ,20 ישראל  גבורי  מרח'  טטרו,  אהרון   עו"ד 

09-8653311, 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 טטרו, עו"ד, מפרק 

רוט את עמר חשבונאות וניהול בע"מ 
 )ח"פ 513986828(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25/05/2016 
רוני  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
עמר, מרח' חרושת 74, קריית ביאליק, טל' 04-8758003, 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.

רוני עמר, מפרק 

שלושה אנשים גבוהים 
 )ח"פ 514994565(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29/05/2016 
רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אורנה רוזנזון, מרח' בריכות שלמה 6, נווה דניאל 9090900, טל' 

02-9669500, 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.

אורנה רוזנזון, רו"ח, מפרקת 

שלושה אנשים גבוהים 
 )ח"פ 514994565(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

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

שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/05/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נמרוד 
יצחק גרובר, מרח' פעמי אביב 28, גבעת ח"ן, טל' 09-8800690, 

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.

נמרוד יצחק גרובר, מפרק 

יש-עד חברה להשקעות בבניין בע"מ 
 )ח"פ 512675125(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29/05/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אסף שפירא, מרח' בית הדפוס 12, ירושלים, טל' 02-6519191, 

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.

אסף שפירא, עו"ד, מפרק 

החברה לניהול מגדל היהלום בע"מ 
 )ח"פ 511851750(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/05/2016 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'  ,42504 נתניה   ,20 ישראל  גבורי  מרח'  טטרו,  אהרון   עו"ד 

09-8653311, 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 טטרו, עו"ד, מפרק 

בית ציון - הפעלה וניהול בע"מ 
 )ח"פ 511707184(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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אורגנו אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-253266-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,10.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' פנחס לבון 30, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי חבוש, עו"ד, מפרק  

טו בי טרוניקס יו אר גרופ בע"מ
)ח"פ 51-394530-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,10.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' פנחס לבון 30, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי חבוש, עו"ד, מפרק  

איטופ אפ בע"מ
)ח"פ 51-313867-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,11.00 בשעה   ,10.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל חי, מפרק  

פרפקט פרטנרס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-429486-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.7.2016, בשעה 8.30, אצל המפרק, רח' דרך מנחם 
בגין 52, מגדל סונול, קומה 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.

גבריאל רובנבך, עו"ד, מפרק  

הנ"ל תתכנס ביום 01/08/2016 בשעה 09:00 אצל המפרקת, רח' 
דרך בית לחם 152, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורנה רוזנזון, רו"ח, מפרקת

פנצ'ר סנטר בע"מ 
 )ח"פ 513559575(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29/05/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרקת   ,04-6706702 טל'  טבריה,   ,1 אילת  מרח'  נחום,  לירון 

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.

לירון נחום, עו"ד, מפרקת

פנצ'ר סנטר בע"מ 
 )ח"פ 513559575(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18/07/2016 בשעה 09:00, אצל המפרקת, רח' אילת 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  טבריה, לשם הגשת   ,1
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

לירון נחום, עו"ד, מפרקת

0.0 אופיר שירותים ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-207177-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,10.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' פנחס לבון 30, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי חבוש, עו"ד, מפרק  
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סיבל טרומן בע"מ
)ח"פ 51-238811-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26.7.2016, בשעה 11.00, במשרדי המפרקת, רח' 
יגאל אלון 96, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לידיה גינו, עו"ד, מפרקת  

אריאל ניב בע"מ
)ח"פ 51-238106-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.8.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, מושב בורגתה 
4286000, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ניב אריאל, מפרק  

גשר אכסניות בע"מ
)ח"פ 51-121893-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 31.7.2016, בשעה 9.00, במשרדי המפרק, שד' 
ממילא 20, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניסן מגיורא, עו"ד, מפרק  

דילסייל בע"מ
)ח"פ 51-492079-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
עורקבי,  יניב  עו"ד  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,3.7.2016 ביום  תתכנס 
רח' המשביר 4, חולון 5881525, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאור סטון, מפרק  

כספי אוסלקה חלד ניהול בע"מ
)ח"פ 51-468837-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17.7.2016, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, שד' 
רוטשילד 25, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זאב אוסלקה, מפרק  

אוריטק אלקטרוניקס בע"מ
)ח"פ 51-416271-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 21.7.2016, בשעה 12.00, במשרדי החברה, רח' 
החרש 29, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה שילוני, עו"ד, מפרק  

בית ש. פרידמן ושות' בע"מ
)ח"פ 51-194809-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ושות',  פרידמן  ש'  ביום 21.7.2016, בשעה 11.00, במשרדי  תתכנס 
עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל שחר, עו"ד, מפרק  

נובוספק בע"מ
)ח"פ 51-447262-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ליקוורניק,  מיתר,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,24.7.2016 ביום  תתכנס 
גבע, לשם, טל ושות', עורכי דין, רח' אבא הלל סילבר 16, קומה 1, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

סיימון אדר, מפרק  



ילקוט הפרסומים 7277, כ"ה באייר התשע"ו, 2.6.2016  7524
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 14.58 שקלים חדשים 

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

אלי חבוש, עו"ד, מפרק

לבנת ספיר עבודות בניה ועפר בע"מ
)ח"פ 51-406811-3(

)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 
התקבלה   ,14.6.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נמרוד 
בראל, מרח' האורן 65, משמר איילון, טל' 054-4410279, 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.

 ,10.7.2016 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.

נמרוד בראל, מפרק

ת. משאבי אנוש וכוח אדם אבשלום בע"מ
)ח"פ 51-484878-7(

)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 
התקבלה   ,10.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אבשלום תסי, מרח' פינסקר 69/11, תל אביב, טל' 050-4769776, 

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 17.7.2016, בשעה 
13.00, אצל עו"ד אברהם שהבזי, רח' החרושת 16, אור יהודה, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

אבשלום תסי, מפרק

סאנפלאואר השקעות מתחדשות ישראל בע"מ
)ח"פ 51-451205-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חגית הורוביץ, מרח' 

דניאל פריש 3, תל אביב, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

חגית הורוביץ, עו"ד, מפרקת

סאנפלאואר השקעות מתחדשות ישראל בע"מ
)ח"פ 51-451205-2(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דרך  רח'  החברה,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,31.7.2016 ביום  תתכנס 
מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חגית הורוביץ, עו"ד, מפרקת  

ב.ס. פתרונות עסקיים בע"מ
)ח"פ 51-496885-8(

)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 
התקבלה   ,28.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אלי חבוש, מרח' פנחס לבון 30, נתניה, טל' 09-8851234, 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.

 ,10.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 




