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 הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות 
הממשלה וניהולן

לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()3(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
לחוק–יסוד:  16)ג(  לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  התשס"א-12001, 
הממשלה2, קבעה הממשלה, כי השר ישראל כ"ץ יזמן את ישיבות 
הממשלה וינהלן, בעת העדרו של ראש הממשלה מהארץ, מיום 
י' בשבט התשע"ו )20 בינואר 2016( עד יום י"ב בשבט התשע"ו 

)22 בינואר 2016(.

על פי סעיף 9)ב( לחוק הממשלה, התשס"א-2001, נמסרה 
הודעה לכנסת.

ט' בשבט התשע"ו )19 בינואר 2016(
)חמ 3-3281-ה25(

אביחי מנדלבליט   
מזכיר הממשלה  

1  ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

 הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות
הממשלה וניהולן

לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()3(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001, כי בהתאם לסעיף 16)ג( לחוק–יסוד: הממשלה2, 
יזמן את ישיבות  קבעה הממשלה, הודעה כי השר משה יעלון 
הממשלה וינהלן, בעת העדרו של ראש הממשלה מהארץ, ביום 

י"ח בשבט התשע"ו )28 בינואר 2016(.

על פי סעיף 9)ב( לחוק הממשלה, התשס"א-2001, נמסרה 
הודעה לכנסת.

י"ח בשבט התשע"ו )28 בינואר 2016(
)חמ 3-3281-ה25(

אביחי מנדלבליט   
מזכיר הממשלה  

1  ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

הודעה על אצילת סמכות הממשלה לראש הממשלה
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

לסמכותה  בהתאם  החליטה,  כי הממשלה  בזה,  מודיעים 
לפי סעיף 33)א( לחוק–יסוד: הממשלה1, לאצול לראש הממשלה 
את סמכות הממשלה לפי סעיף 15א)ב()2( לחוק שירות המדינה 
אחד  או  למי שהוא  משרות  לייעד  )מינויים(, התשי"ט-21959, 

מהוריו נולדו באתיופיה, בדגש על משרות אקדמאיות.

הממשלה,  לחוק–יסוד:  33)ג(  סעיף  לפי  סמכותה  מכוח 
הסמיכה הממשלה את ראש הממשלה לאצול סמכות זו לנציב 

שירות המדינה.

כ"א בשבט התשע"ו )31 בינואר 2016(
)חמ 3-17-ה1(  

אביחי מנדלבליט   
מזכיר הממשלה  

1  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

2  ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

הודעה על מילוי מקום של שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()6(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001 )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה, בהתאם 
לסעיף 24)א( לחוק–יסוד: הממשלה2, כי השר ישראל כ"ץ ימלא 
בינואר   25( ט"ו בשבט התשע"ו  מיום  הביטחון,  מקום שר  את 

2016( עד יום י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016(.

בהתאם לסעיף 9)ב( לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016(
)חמ 3-3281-ה3(

אביחי מנדלבליט   
מזכיר הממשלה  

1  ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

הודעה על מילוי מקום של שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()6(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001 )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה, בהתאם 
לסעיף 24)א( לחוק–יסוד: הממשלה2, כי השר ישראל כ"ץ ימלא 
בפברואר   9( התשע"ו  בשבט  ל'  מיום  הביטחון,  שר  מקום  את 

2016( עד יום ה' באדר א' התשע"ו )14 בפברואר 2016(.

בהתאם לסעיף 9)ב( לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

כ"ח בשבט התשע"ו )7 בפברואר 2016(
)חמ 3-3281-ה3(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

1  ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951

נכסי  לחוק  6)א()2(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
הממשלה  החליטה  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951  המדינה, 
לאומי-אזרחי  לשירות  ברשות  המשרות  נושאי  את  להרשות 
בכל  הממשלה  את  לייצג  להלן,  המפורטים  הרשות(   - )להלן 
עסקה מן העסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו–5 לחוק, למעט 
עסקאות במקרקעין, בתחום הפעילות של הרשות ותפקידו של 
המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם, ולחתום בשם 

המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

המנהל הכללי של הרשות יחד עם חשב משרד החקלאות   )1(
ופיתוח הכפר או סגנו - בלא הגבלה בסכום;

משרד  חשב  עם  יחד  הרשות  של  הכללי  המנהל  סגן   )2(
החקלאות ופיתוח הכפר או סגנו - עד לסכום של 500,000 

שקלים חדשים.

ההרשאות הקודמות לנושאי משרות ברשות - בטלות.

י"ח בשבט התשע"ו )28 בינואר 2016(
)חמ 3-9-ה1(

אביחי מנדלבליט   
מזכיר הממשלה  

1  ס"ח התשי"א, עמ' 52; התשל"ג, עמ' 150; התשס"ט, עמ' 329.
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הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–76ג)9()ב(   53 סעיפים  לפי  בזה,  מודיעים 
והבנייה, התשכ"ה-11965, כי הממשלה אישרה תכניות מיתאר 

ארציות אלה:

כפרי  במרקם  למלונאות  תכנית   - ארצית  מיתאר  תכנית   .1
בנפות באר שבע וגולן - תמ"א 1/12/א;

תכנית מיתאר ארצית - רצועת קווי חשמל ראשיים מאזור   .2
צפון השרון לגליל מזרחי ותחמ"ג גליל - תמ"א 10/ג/6;

תכנית מיתאר ארצית - פסולת מוצקה - תמ"א 2/4/16;  .3

תכנית מיתאר ארצית - הוספת שימוש לצנרת דלק בתחום   .4
 - מפורטות  בתכניות  המאושרות  טבעי  גז  צנרת  רצועות 

תמ"א 2/37;

תכנית מיתאר ארצית - שימושים ופעולות בשמורות טבע   .5
ובגנים לאומיים - תמ"א 4/8;

תכנית לתשתית לאומית - תחנת כוח צומת אנרגיה - תת"ל 55.  .6

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-697-ה6(

אביחי מנדלבליט   
מזכיר הממשלה  

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

הודעה על הכרה בתוספות קבועות
 לפי חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל )גמלאות( 

]נוסח משולב[, התשמ"ה-1985

לחוק   5 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  בזה,  מודיעים 
]נוסח משולב[,  )גמלאות(  לישראל  שירות הקבע בצבא ההגנה 
התשמ"ה-11985, החליטה הממשלה להכיר בתוספות המפורטות 

להלן כתוספות קבועות, החל במועדים המפורטים להלן:

תוספת השכלה, תוספת השכלה ישימה ותוספת השכלה   )1(
ישימה למהנדס כמשמעותן בסיכום הבין–משרדי בין צה"ל 
לבין משרד האוצר מיום כ"ז באלול התשס"ח )10 בספטמבר 
באוקטובר   1( התשס"ח  בתשרי  י"ט  מיום  יוכרו   -  )2007

2007( וישולמו לחייל שהיה זכאי להן ערב פרישתו;

תוספת מקצועית כמשמעותה בסיכום מבנה שכר הנגדים   )2(
ערב  לה  זכאי  שהיה  לחייל  ותשולם  תוכר   - בצה"ל 

פרישתו, וזאת החל במועד פרישתו;

תוספת צבירת שיעור תמריץ כמשמעותה בסיכום מבנה   )3(
שכר הנגדים בצה"ל - תוכר ותשולם לחייל שהיה זכאי 

לה ערב פרישתו, וזאת החל במועד פרישתו.

כ"ו בטבת התשע"ו )7 בינואר 2016(
)חמ 3-5200(

אביחי מנדלבליט   
מזכיר הממשלה  

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 142.

הודעה בדבר תיקון התוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

לחוק   23 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף  כי  בזה,  מודיעים 
החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  )מינויים(,  המדינה  שירות 

כך  לחוק,  שבתוספת2   17 פרט  את  לתקן  הממשלה  החליטה 
קבילות  "נציב  יבוא  הציבור"  תלונות  על  "הממונה  שבמקום 

הציבור למקצועות רפואיים".

ד' בשבט התשע"ו )14 בינואר 2016(
)חמ 3-1173-ה2(

אביחי מנדלבליט   
מזכיר הממשלה  

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשס"ג, עמ' 110.

2  י"פ התשס"ח, עמ' 3520 ועמ' 3978 )4532(;התשס"ט, עמ' 2965; 

התש"ע, עמ' 128 ועמ' 3230; התשע"א, עמ' 1270, עמ' 2402, 
עמ' 4832, עמ' 5165, עמ' 5852, עמ' 6314 ועמ' 6466; התשע"ב, 
עמ' 1970 ועמ' 3952; התשע"ג, עמ' 750; התשע"ד, עמ' 5784 
 ,5988 עמ'   ,3042 עמ'   ,646 עמ'   ,2 עמ'  התשע"ה,   ;6698 ועמ' 
עמ' 6456, עמ' 6484, עמ' 7136, עמ' 7940, עמ' 8156, עמ' 8644; 

התשע"ו, עמ' 2856.

הודעה על הרחבת הפטור ממכרז למשרות ביטחוניות 
במשרד המודיעין

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, על פי הצעת ועדת 
ט'  מיום   377 מס'  הדברים  לזיכרון  )בהתאם  המדינה  שירות 
בשבט התשע"ו )19 בינואר 2016(( ובהמשך להחלטת הממשלה 
מס' 2817)חכ/109( מיום כ"ט בשבט התשע"א )3 בפברואר 2011( 
)להלן - החלטה 2817(, החליטה הממשלה להרחיב את הפטור 
מחובת המכרז הקבועה בסעיף 19 לחוק שנקבע בהחלטה 2817, 
כך שכלל המשרות הביטחוניות במשרד המודיעין יהיו פטורות 

ממכרז.

לכלל  הגיוס  הליך   ,2817 ובהחלטה  לעיל  האמור  אף  על 
מיוחד  הליך  באמצעות  ייעשה  ממכרז  הפטורות  המשרות 
כמפורט בהחלטת הממשלה מס' 1086 מיום כ"ה בשבט התשע"ו 

)4 בפברואר 2016(.

רשימת המשרות הביטחוניות הפטורות ממכרז תגובש בין 
משרד המודיעין לבין נציבות שירות המדינה.

כ"ח בשבט התשע"ו )7 בפברואר 2016(
)חמ 3-274(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשנ"ג, עמ' 110.

מינוי עובד אחראי
לפי חוק כלי הירייה, התש"ט-1949

הירייה,  כלי  לחוק  10א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התש"ט-11949, אני ממנה את אמיר שלום, לעובד אחראי לצורך 
קבלת רישיון מיוחד להחזרת כלי ירייה שנועד לצורכי ביטחון, 

בקשר לתפקידו במשרד הביטחון, במקום גולן טננבאום2.

כתב מינוי זה יהיה בתוקף עד יום ו' בתמוז התשע"ז )30 
ביוני 2017( וכל עוד העובד האמור מכהן בתפקידו הנוכחי, לפי 

המאוחר מביניהם.

י"א בשבט התשע"ו )21 בינואר 2016(
)חמ 3-497-ה4(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

1  ס"ח התש"ט, עמ' 143; התשי"ד, עמ' 149; התשל"ח, עמ' 124.

2  י"פ התשע"ה, עמ' 7396.

 
1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.
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אני מסמיך את אונס זועבי-מיעארי לעניין תקנה 3 לתקנות, כל 
עוד היא משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

כ"ב בשבט התשע"ו )1 בפברואר 2016(
)חמ 3-828-ה1(

ישראל דנציגר   
מנהל כללי של  

המשרד להגנת הסביבה   

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

מפלגות,  מימון  לחוק  ו–8ג   8 3א,  לסעיפים  בהתאם 
על  הודעה  בזה  מתפרסמת  החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973 
עדכון סכומים עקב השינוי במדד המחירים לצרכן, והם יהיו 

מיום כ"א באדר א' התשע"ו )1 במרס 2016(, כלהלן:

 סעיף
הנושאבחוק

 סכום מעודכן
בשקלים חדשים

 מימון תשלומים לצוות3א
הפרלמנטרי

7,294,500

1,000תרומה לסיעה8)ב(

2,300תרומה לסיעה בשנת בחירות8)ג(

תרומה במקרה של ויתור על 8ג
מימון

124,800

ח' באדר א' התשע"ו )17 בפברואר 2016(
)חמ 3-66-ה5(

חיים אבידור  
   חשב הכנסת

ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשע"ה, עמ' 52; י"פ התשע"ה, עמ' 3907.  1

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 24995-10-15

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

ח"פ בע"מ,  תפעול  בברנר  הגבעה  חברת  פירוק   ובעניין 
51-477997-4, מגבעת ברנר 6094800,

 והמבקשות: 1. ג.ת. שיווק בן בקר בע"מ, ח"פ 51-434679-0.
 ,51-458622-1 ח"פ  בע"מ,  בשר  מוצרי  שיווק  פלדמן  ערן   .2
ע"י ב"כ עו"ד נפתלי נשר ו/או חנן חדד ו/או בועז חריף, מרח' 
שמריהו לוין 4, חיפה 33101, טל' 04-8677567, פקס' 04-672990.

בקשה  הוגשה   14.10.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

10.4.2016 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 למבקשות הודעה על רצונו זה.

מינוי וביטול מינוי חבר ועדת ערר
לפי פקודת מסילות הברזל ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 46ב1)ד( לפקודת הברזל ]נוסח 
את  ממנים  אנו  הפקודה(,   - )להלן  התשל"ב-11972  חדש[, 
אנסטסיה הראל לנציגת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, 

בוועדת הערר לפי הפקודה, במקומה של נעה אבירם2.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ח' באדר א' התשע"ו )17 בפברואר 2016(
)חמ 3-3255-ה1(

משה כחלון       ישראל כ"ץ 
שר האוצר שר התחבורה והבטיחות בדרכים 

 
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; התשע"ג, עמ' 14.

2  י"פ התשע"ד, עמ' 5464.

הסמכת רשות מוסמכת
לפי חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984

הניקיון,  שמירת  לחוק  8)א(   סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984 )להלן - החוק(, אני מסמיך את שוני גולדברגר 

לרשות מוסמכת לעניין סעיף 8 לחוק.

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

י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1823-ה3(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה  

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 142; התשנ"ב, עמ' 22.

הסמכת מנהל
לפי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, 

התשנ"א-1990

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות רישוי עסקים )סילוק 
אני  התקנות(,   - )להלן  התשנ"א-11990  מסוכנים(,  חומרים 
2)ב(, כל עוד  לעניין תקנה  גלברג למנהל  מסמיך את סטיליאן 

הוא משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

כ"ד בשבט התשע"ו )3 בפברואר 2016(
)חמ 3-828-ה1(

ישראל דנציגר   
מנהל כללי של  

המשרד להגנת הסביבה   
1  ק"ת התשנ"א, עמ' 22.

הסמכה
לפי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, 

התשנ"א-1990

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות רישוי עסקים )סילוק 
התקנות(,   - )להלן  התשנ"א-11990  מסוכנים(,  חומרים  פסולת 

 
1  ק"ת התשנ"א, עמ' 22; התשנ"ד, עמ' 843.
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יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק פורת, מפרק

יו.מועלם בע"מ
)ח"פ 51-429210-1(

)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   ,15.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אורי מועלם, מרח' ז'בוטינסקי 155, רמת גן, למפרק החברה.

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

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

 ,20.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי מועלם, מפרק

מיכאלי ל.ע.ד. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-423917-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

נעמה מיכאלי, מרח' נחל חילזון 5, ניצן ב', 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.

 ,20.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, 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.

נעמה מיכאלי, מפרקת

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

ביום 3.4.2016.

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

חנן חדד, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 13339-02-16

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

והשקעות  פיתוח  בניה  אלפר  אריה  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-152554-5,

והמבקשים: דב בילורובסקי ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש 
 ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני /ואו עידן קמרי
 ,)18 )קומה   1 ב.ס.ר  2, מגדל  גוריון  בן  ראבד, מרח'  רפאל  ו/או 

רמת גן 52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.2.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.4.2016 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 12.00 

ביום 31.3.2016.

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

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

א.ד.ר. פורת ניהול ייזום והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-285047-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
יצחק פורת, מרח' אורי צבי גרינברג 11, תל אביב, למפרק החברה.

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



ילקוט הפרסומים 7226, ל' באדר א' התשע"ו, 10.3.2016  4336

עבודי ג. הסעות והספקת כח אדם בע"מ
)ח"פ 51-278169-1(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,14.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
מזור, מרח' המלאכה 23, פארק אפק, ראש העין,  דוד   את עו"ד 

טל' 09-7433766, פקס' 09-7451408, 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.

 ,21.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,18.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד מזור, עו"ד, מפרק

א.ק. אבטל בע"מ
)ח"פ 51-373653-8(

)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   ,31.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
אילן שרעבי, מרח' הזית 76, חמד, טל' 03-6470088, 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.

 ,30.4.2016 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.

אילן שרעבי, מפרק

נור הלה שרותים פיננסיים בע"מ
)ח"פ 51-345985-9(

)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   ,24.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סלמאן 

עאמר, מכפר ג'וליס 2498000, טל' 054-5570582, 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.

 ,24.6.2016 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.

סלמאן עאמר, מפרק

טומי נדשי - עורך דין
)ח"פ 51-325227-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את   ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,04-8625313 טל'  חיפה,   ,2 פלי"ם  מרח'  נדשי,  טומי  עו"ד 

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.

 ,30.6.2016 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.

טומי נדשי, עו"ד, מפרק

שיווק בקליק ר.ד.ד בע"מ
)ח"פ 51-479802-4(

)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   ,24.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
דרור פלומין, מרח' הבנים 32, רמת השרון, טל' 03-5490772, 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2016, 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.

דרור פלומין, מפרק
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י.פ. מאטריקס שירותי תקשורת וניהול בע"מ
)ח"פ 51-298961-7(

)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   ,17.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רם תורן, מרח' מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, 

קומה 39, תל אביב, טל' 03-6913999, 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 3.7.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רם תורן, עו"ד, מפרק

אורלי בוקצין בע"מ
)ח"פ 51-497217-3(

)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   ,28.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר 
קריטי, מרח' שד' שאול המלך 8, תל אביב, טל' 03-6735554, 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 
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.

ניר קריטי, עו"ד, מפרק

א.ס. אסרא הובלות בע"מ
)ח"פ 51-448994-7(

)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   ,24.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סעיד 
ריא, מת"ד 12206, סח'נין 30810, טל' 052-5444369, למפרק  אבו 

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 10.7.2016, בשעה 
16.30, אצל עו"ד זבידאת עומר, רח' ראשי, סכנין, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סעיד אבו ריא, מפרק

אי.בי.ג'י.אס. בע"מ
)ח"פ 51-321008-8(

)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   ,18.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  רחובות,   ,47/3 הראשון  הנשיא  מרח'  שושן,  בן  אהרון 

052-4467036, למפרק החברה.

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

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

 ,20.7.2016 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.

אהרון בן שושן, מפרק

ורדית מיכאלי - ייעוץ, הדרכות ואימון בע"מ
)ח"פ 51-386844-8(

)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   ,22.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
ורדית ויקי מיכאלי הירש, מרח' אריק לביא 1/23, נתניה, טל' 

054-4445202, 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.

 ,21.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
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בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ורדית ויקי מיכאלי הירש, מפרקת

גן איתן בע"מ
)ח"פ 51-397197-8(

)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 
למפרק   ,077-5377010 טל'  אביב,  תל   ,7 ריב"ל  מרח'  סלע,  דגן 

החברה.

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

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

 ,29.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  13.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דגן סלע, עו"ד, מפרק

ק.ק. ניהול ופיתוח 2010 בע"מ
)ח"פ 51-449347-7(

)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   ,28.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי קובה, 

מרח' מנדס 19, תל השומר, 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 1.5.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי קובה, מפרק

ד"ר יצחק פרידמן נכסים בע"מ
)ח"פ 51-151298-0(

)בפירוק מרצון(

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

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

 ,28.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
יצחק פרידמן, מרח' שמואל שניצר 1/12, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק פרידמן, מפרק

ד"ר יצחק פרידמן, מקרקעין )1992( בע"מ
)ח"פ 51-171960-1(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,29.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
יצחק פרידמן, מרח' שמואל שניצר 1/12, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק פרידמן, מפרק

גב על רהיטים )2007( בע"מ
)ח"פ 51-397941-9(

)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   ,21.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

רועי בלסיאנו, מרח' נתנזון 5, חיפה, 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.

 ,24.5.2016 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.

רועי בלסיאנו, עו"ד, מפרק
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מירובסקי,  רעות  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי 
מרח' כרמל 1, רחובות, טל' 052-8971338, 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.

 ,23.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, 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.

רעות מירובסקי, עו"ד, מפרקת

ש.ע. גל השקעות בע"מ
)ח"פ 51-429747-2(

)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   ,28.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

טל מייק, מת"ד 5805, הרצליה, למפרק החברה.

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

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

 ,25.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק

עופר נועם עבודות עפר ופיתוח
)ח"פ 51-113109-6(

)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   ,28.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

עופר נועם, ממושב עזריה 58, למפרק החברה.

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

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

 ,28.6.2016 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.

עופר נועם, מפרק

גבי רובין החזקות בע"מ
)ח"פ 51-291877-2(

)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   ,24.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יניב אליעזר, מרח' בן סרוק 3, הרצליה 46490, טל' 054-4373759, 

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 6.6.2016, 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.

יניב אליעזר, עו"ד, מפרק

סנס טכנולוגיות מידע בע"מ
)ח"פ 51-291875-6(

)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   ,25.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יניב אליעזר, מרח' בן סרוק 3, הרצליה 46490, טל' 054-4373759, 

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 6.6.2016, 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.

יניב אליעזר, עו"ד, מפרק

נדל"ן היובל בע"מ
)ח"פ 51-329134-4(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  לסעיפים 321)א(  בזה הודעה בהתאם  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה 
הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 21.2.2016, התקבלה החלטה במניין 
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
בן אבי, מרח' התמרים 15, ראש פינה, טל' 04-6938945,  שלמה 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2016, בשעה 
9.00, אצל רפי חן, רח' חטיבת יפתח 14, הוד השרון, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

שלמה בן אבי, עו"ד, מפרק

א. מיכל יעוץ והכוונה לגיל השלישי בע"מ
)ח"פ 51-402519-6(

)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   ,25.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
בן אבי, מרח' התמרים 15, ראש פינה, טל' 04-6938945,  שלמה 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2016, בשעה 
9.00, אצל מיכל חן, רח' חטיבת יפתח 14, הוד השרון, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

שלמה בן אבי, עו"ד, מפרק

א. עודד בע"מ
)ח"פ 51-375044-8(

)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   ,21.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל 
עודד, מרח' הרב קוק 17, כפר סבא 4437526, טל' 050-4543323, 

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.

לבונטין 3 בע"מ
)ח"פ 51-378757-2(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,28.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את אורי הולצמן, מרח' ארלוזורוב 111, תל אביב 6209809, טל' 

03-6092020, למפרק החברה.

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

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

 ,28.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, אצל רוזנבלום הולצמן, רואי חשבון, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אורי הולצמן, רו"ח, מפרק

אס.אם.אס. אופיסר בע"מ
)ח"פ 51-396878-4(

)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   ,22.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

נועם לנדו, מרח' בן יהודה 39, הרצליה, 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.

 ,30.6.2016 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.

נועם לנדו, מפרק

בית יוסף מוסד לחולים כרונים בע"מ
)ח"פ 51-097585-7(

)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   ,25.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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דינה - ביז סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-478933-8(

)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   ,26.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דינה 
טל' 054-4422635, למפרקת  רדינג 18/20, תל אביב,  קידר, מרח' 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2016, בשעה 
סופי של  דוח  12.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דינה קידר, עו"ד, מפרקת

רמי - ביז סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-478934-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 26.2.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם מוסברג, 

מרח' רידינג 18/20, תל אביב, טל' 052-8505509, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם מוסברג, מפרק

איי. אמ. בי החברה הישראלית למבנים יבילים בע"מ
)ח"פ 51-384153-6(

)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 23.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  מזיוב,  אבירם  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.7.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל עודד, מפרק

אחים חאסי בע"מ
)ח"פ 51-392867-1(

)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   ,20.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
וסאם עזאם, מרח' פלי"ם 2, חיפה 33095, טל' 04-9501649, 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 8.7.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

וסאם עזאם, עו"ד, מפרק

סטרימינג ארה בע"מ
)ח"פ 51-463851-9(

)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   ,1.3.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה 
למפרק   ,052-2314484 טל'   ,5647803 יהוד   ,5/3 בגין  מרח'  גרוס, 

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  המפרק,  אצל   ,14.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

גלעד קירשנבוים, מפרק

מעונות חלקה 435 בגוש 10035 בע"מ
)ח"פ 51-057030-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  רביץ,  דניאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מאנה 21, תל אביב 64363, טל' 052-2785877, 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.

דניאל רביץ, עו"ד, מפרק

מנחם אבירם נכסים בע"מ
)ח"פ 51-151181-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא  החברות 
מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2016, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעימה אבירם, מרח' 

דיזנגוף 50, 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.

נעימה אבירם, מפרקת

גן ונחלה בע"מ
)ח"פ 51-023327-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
28.2.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את כרמי שלו, מקיבוץ 

נווה איתן, 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.

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.

אבירם מזיוב, עו"ד, מפרק

ליה שוקולד אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-452241-6(

)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 23.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  מזיוב,  אבירם  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

ז'בוטינסקי 7, 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.

אבירם מזיוב, עו"ד, מפרק

נ.ר. ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-118613-2(

)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 23.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה כהן, מרח' יפו 21, 

חיפה, טל' 04-8300100, 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 כהן, עו"ד, מפרק

אימייז טכנולוגיות הדמיה בע"מ
)ח"פ 51-423538-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  קירשנבוים,  גלעד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

לאה אמסטר 5, פתח תקווה, 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 המפרקת הנ"ל.

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

אנדראה סיט-לוי, עו"ד, מפרקת

דקורטיב יבוא ושווק ל.ג. בע"מ
)ח"פ 51-150672-7(

)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 29.2.2016, התקבלה החלטה 
ניסים  רוני אלמולי, מרח'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

אלוני 17, 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.

רוני אלמולי, מפרקת

אי. די. אל. אדלימו נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-499678-4(

)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   ,1.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד, רו"ח, ליאור פיק, מרח' 

הנחושת 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.

ליאור פיק, עו"ד, רו"ח, מפרק

יעל ג. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-441135-4(

)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 
התקבלה   ,26.11.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב שטרן, מרח' 

התעשייה 16, נשר, למפרק החברה.

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

כרמי שלו, מפרק

הרזיה ובריאות אקטיביים בע"מ
)ח"פ 51-464791-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב לוי, מרח' הכלנית 27, 

נופים 44841, 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.

יעקב לוי, מפרק

אריבה אוזון בע"מ
)ח"פ 51-359583-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
28.2.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי אורון, מרח' 
אופנהיימר 6, תל אביב, ואת מירב פישלזון, מרח' ברזאני 12, 

דירה 5, תל אביב, למפרקי החברה.

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

זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

אורי אורן     מירב פישלזון
מ פ ר ק י ם

סי.די.פי פיתוחים רפואיים בע"מ
)ח"פ 51-284175-0(

)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   ,29.2.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אנדראה סיט-לוי, מרח' 
למפרקת   ,03-9385509 טל'  תקווה,  פתח   ,10312 ת"ד   ,7 התנופה 

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 המפרקת הנ"ל.

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

רבקה וקסלר, מפרקת

גולדברג קידר נכסים בע"מ
)ח"פ 51-395569-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

ק"ם 71א, רמת החייל, 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.

אלי קלמרו, עו"ד, מפרק

סופיה הס בע"מ
)ח"פ 51-001593-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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

שטרן 5, הרצליה, טל' 09-9587831, 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.

רות-שרה עמבור, מפרקת

ג'י.איי. מושונס בע"מ
)ח"פ 51-449136-4(

)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 28.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  אלעד,  קובי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הסיפן 35, רמת השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זאב שטרן, מפרק

גרינביט שירותי תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-496126-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.1.2016, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלום לוי, 
מרח' נבטים 4, קומה 4, פתח תקווה 4956103, 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.

שלום לוי, עו"ד, מפרק

קיו אינטראקטיב מרקטינג בע"מ
)ח"פ 51-319932-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  וינטראוב,  ג'סיקה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מנחם בגין 52, מגדל סונול, קומה 20, 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.

ג'סיקה וינטראוב, מפרקת

עומרים חברה לנכסים בע"מ
)ח"פ 51-214940-2(

)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 24.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה וקסלר, מרח' חפץ ישה 2, 

תל אביב, למפרקת החברה.
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  כתנאני,  אברהים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המשחררים 80/38, באר שבע, למפרק החברה.

אברהים כתנאני, מפרק

מרכל הנגב בע"מ
)ח"פ 51-227096-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  כתנאני,  אברהים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המשחררים 80/38, באר שבע, למפרק החברה.

אברהים כתנאני, מפרק

כתנאני אברהים )2001( בע"מ
)ח"פ 51-317850-9(

)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 29.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  כתנאני,  אברהים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המשחררים 80/38, באר שבע, למפרק החברה.

אברהים כתנאני, מפרק

דורון צמרון בע"מ
)ח"פ 51-321961-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי הירש, מרח' ויצמן 32, 

תל אביב, למפרק החברה.

אבי הירש, מפרק

איי.אר.ג'י. חדשנות בע"מ
)ח"פ 51-431460-8(

)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 6.3.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יזהר חגי, משד' הנשיא 111, 

חיפה, למפרק החברה.

יזהר חגי, 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.

קובי אלעד, עו"ד, מפרק

כרמל ארט בע"מ
)ח"פ 51-072783-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  גרינברג,  שלמה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

העצמאות 61, 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.

שלמה גרינברג, מפרק

סיגניפיי בע"מ
)ח"פ 51-522422-8(

)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 28.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  ללימינה,  אילן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

כורזים 13, תל אביב, למפרק החברה.

אילן ללימינה, מפרק

הכח בנגב הובלות וסחר בע"מ
)ח"פ 51-335694-9(

)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 29.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  כתנאני,  אברהים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המשחררים 80/38, באר שבע, למפרק החברה.

אברהים כתנאני, מפרק

א.ע. המעיין מסחר בנגב בע"מ
)ח"פ 51-299392-4(

)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 
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המפרק,  במשרדי   ,11.30 בשעה   ,1.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גן 5251108, לשם הגשת דוח סופי של  ז'בוטינסקי 35, רמת  רח' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק פלדמן, עו"ד, מפרק

תגר - יעוץ פיננסי, בנייה והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-162176-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קומטקס  חברת  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,1.5.2016 ביום  תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,7 האומנים  רח'  בע"מ,  יועצים 
סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

משה חיים         ציון גיספאן
                                                  מ פ ר ק י ם

קאנוטק בע"מ
)ח"פ 51-494767-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.5.2016, בשעה 9.00, במשרד עורכי דין ברנע ושות', 
רח' הרכבת 58, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרים גודינגר, מפרקת

איי.סי.סי - אפלייד סל קייר בע"מ
)ח"פ 51-193511-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,3.5.2016 ביום  תתכנס 
היצירה 3, בית ש.א.פ., רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ורוניקה ראובני, עו"ד, מפרקת

א.ס. הום דיזיין בע"מ
)ח"פ 51-371763-7(

)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 10.8.2015, התקבלה החלטה 
טוב, מרח' צבי  יום  ולמנות את ספר  לפרק את החברה מרצון 

גנות 4, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 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.

ספר יום טוב, מפרק

א.ס. הום דיזיין בע"מ
)ח"פ 51-371763-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
בן  עו"ד  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,24.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,20 פינסקר  לייב  יהודה  רח'  אריה, 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ספר יום טוב, מפרק

נ. צדר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-213733-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.4.2016, בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, 
רח' יגאל אלון 96, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לידיה גינו, עו"ד, מפרקת

יוחנן הופמן החזקות )פוטו פוינט( בע"מ
)ח"פ 51-274614-0(

)בפירוק מרצון(

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




