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מינוי יושב ראש מותב לוועדת עררים
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, ולפי חוק בתי 

דין מינהליים, התשנ"ב-1992

הנאצים,  רדיפות  נכי  לחוק   16 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ז-11957 )להלן - החוק(, ולפי סעיף 5)א( ו–)ב( לחוק בתי 
בית המשפט  נשיאת  ובהסכמת  מינהליים, התשנ"ב-21992,  דין 
העליון, אני מאריכה3 את מינויו של אהרון שדה, שופט של בית 

משפט שלום, ליושב ראש ועדת עררים לפי החוק, במחוז חיפה.

 13( התשע"ו  בטבת  א'  מיום  שנים,  לשלוש  המינוי  תוקף 
בדצמבר 2015(.

ז' באב התשע"ה )23 ביולי 2015(
)חמ 3-100-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשל"ח, עמ' 212.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

י"פ התשע"ג, עמ' 2925.  1

מינוי יושבת ראש לוועדת ערר
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969

)טיפול  הסעד  לחוק  9)ב()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
במפגרים(, התשכ"ט-11969 )להלן - החוק(, אני ממנה את אירית 
מני-גור, שופטת של בית משפט שלום, ליושבת ראש ועדת ערר 

לפי החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ה' באב התשע"ה )21 ביולי 2015(
)חמ 3-228-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"א, עמ' 78.  1

מינוי יושבת ראש לוועדת ערר
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969

)טיפול  הסעד  לחוק  9)ב()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריכה2  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ט-11969  במפגרים(, 
מינויה של שושנה ברגר, שופטת של בית משפט שלום, ליושבת 

ראש ועדת ערר לפי החוק, במחוז חיפה.

 2( התשע"ו  בחשוון  כ'  מיום  שנים,  לשלוש  המינוי  תוקף 
בנובמבר 2015(.

ה' באב התשע"ה )21 ביולי 2015(
)חמ 3-228-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

 
ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"א, עמ' 78.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 1961.   2

מינוי שופט נוער*
לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971

ענישה  )שפיטה,  הנוער  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  המשפטים,  שר  ובהסכמת  התשל"א-11971,  טיפול(,  ודרכי 

מטיל על השופט מנחם פינקלשטיין, לשמש שופט נוער עד תום 
תקופת כהונתו באותה ערכאה.

ז' בתמוז התשס"ה )14 ביולי 2005(
)חמ 3-686-ה1(

אהרן ברק  
נשיא בית המשפט העליון  

* הערה: עקב תקלה מינהלית מתפרסם המינוי ברשומות רק עתה 

ולא בסמוך למועד החתימה.

מינוי סגנית מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

הכנסה1  מס  לפקודת  ו–229   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדת רשות המסים בישראל, 

תמר ברכה, לשמש סגנית מנהל לעניין סעיף 130)א()2( לפקודה.

העובדת  של  פרישתה  עם  אוטומטית  יפוג  המינוי  תוקף 
האמורה.

כ"ז באב התשע"ה )12 באוגוסט 2015(
)חמ 3-768(

משה כחלון  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ה, עמ' 52.  1

אצילת סמכויות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק   269 סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
בכיר  אגף  למנהל  אוצל  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-21965 
סעיף  לפי  סמכויותיי  את  והבנייה  התכנון  דיני  לאכיפת  ארצי 

257א לחוק.

ה' בחשוון התשע"ו )18 באוקטובר 2015(
)חמ 3-715-ה2(

משה כחלון  
שר האוצר  

י"פ התשע"ה, עמ' 7720.  1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450.  2

הודעה על הרשאת פקידי שומה
לפי פקודת מס הכנסה

הכנסה1  מס  לפקודת  ו–229   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
רשות  עובדי  של  הרשאתם  על  מודיע  אני  הפקודה(,   - )להלן 

המסים בישראל, ששמם מפורט להלן, לפי הפקודה:

שם משפחהשם פרטי

עורקבי חדדורד

דניאלדרור

אחד  כל  של  פרישתו  עם  אוטומטית  יפוג  המינוי  תוקף 
מהעובדים המנויים לעיל.

כ"ז באב התשע"ה )12 באוגוסט 2015(
)חמ 3-171-ה1(

משה כחלון  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ה, עמ' 52.  1  
ס"ח התשל"א, עמ' 134.  1



979 ילקוט הפרסומים 7140, כ"ג בחשוון התשע"ו, 5.11.2015 

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
)עדות(1,  אני מרשה בזה את עובדי אגף המכס ומע"מ במשרד 
בקשר  חקירות  לערוך  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  האוצר 

לביצוע עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות שלפיהם:

פקודת המכס2;

חוק סוכני המכס, התשכ"ה-31964;

פקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה(4;

פקודת הכהילים המפוגלים5;

פקודת הייבוא והייצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-61979;

פקודת הטבק7;

חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-81961;

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-92007;

פקודת זכות יוצרים10;

פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-111972;

פקודת סימני סחורות12.

שרון חביב אביעד אברהם אזרזר 

אלון ליכטנשטין גלעד אליאס  

עוז מור אורן בן שבת  

 31( התשע"ו  בטבת  י"ט  יום  עד  זו  הרשאה  של  תוקפה 
במשרתם  משמשים  ההרשאה  מקבלי  עוד  וכל   )2015 בדצמבר 

האמורה.

ל' בתשרי התשע"ו )13 באוקטובר 2015(
)חמ 3-279-ה1(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.  2

ס"ח התשכ"ה, עמ' 16.  3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74.  4

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88.  5

דיני מדינת ישראל נוסח חדש 32, עמ' 625.  6

דיני מדינת ישראל נוסח חדש 5, עמ' 100.  7

ס"ח התשכ"א, עמ' 64.  8

ס"ח התשס"ח, עמ' 38.  9

חוקי א"י, כרך א', עמ' 364.  10

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511.  11

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 889.  12

צו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 

התשנ"ו-1996

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(,   - )להלן  התשנ"ו-11996  מעצרים(,   - אכיפה  )סמכויות 
אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול 
 אשר מונו לקציני ביקורת גבולות לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 

עיכוב  בסמכויות  להלן,  המפורטים  התשי"ב-21952,  לישראל, 
ומעצר שבהן יוכלו לעשות שימוש במסגרת תפקידם, כדלקמן:

סמכויות עיכוב לפי סעיפים 67)א( ו–68 לחוק;  )1(

סמכות מעצר לפי סעיף 23)ב( לחוק.  )2(

סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה 
בתחנות גבול:

יוסף יוסי עמר טטיאנה לרמן  

לי אני זיו שלגי  

נטלי בריימן איתן עמר  

עליזה אוהב עמי

בטבת  י"ט  יום  עד  זה  סמכויות  הענקת  צו  של  תוקפו 
התשע"ו )31 בדצמבר 2015( וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים 

בתפקידם.

כ"ח בתשרי התשע"ו )11 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2849(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  2

הודעה על תיקון ההיתר הכללי להעסקת עובדים 
בשמירה בשעות נוספות )הוראת שעה(

לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951

ומנוחה,  עבודה  שעות  חוק   15 סעיף  לפי  מודיע  אני 
סעיף  לפי  סמכותי2  בתוקף  כי  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951 
11)3( לחוק תיקנתי את ההיתר הכללי להעסקת מאבטחים בענף 

השמירה3 )להלן - ההיתר(, כלהלן:

החלפת סעיף 3

במקום סעיף 3 להיתר יבוא:  .1

"תוקף  

 30( התשע"ו  בכסלו  י"ח  יום  עד  זה  היתר  של  תוקפו   .3  
בנובמבר 2015(."

כ"א בחשוון התשע"ו )3 בנובמבר 2015(
)חמ 3-4281(

אריה מכלוף דרעי  
                                        שר הכלכלה

ס"ח התשי"א, עמ' 204.  1

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  2

י"פ התשע"ו, עמ' 298.  3

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ו-11966, אני ממנה את ניקול אלייב, מספר רישום 23999, 

לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור, בעיריית אשדוד.

ו' בחשוון התשע"ו )19 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1769(

חיים כץ  
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.  1
 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.  1
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מינויו של אורי להב, נציג חברי הסגל האקדמי של מוסדות 
ספקי  נציגת  רליס,  לימוני  ברכה  של  ומינויה  גבוהה  להשכלה 

המים3 - בטלים.

א' בחשוון התשע"ו )14 באוקטובר 2015(
)חמ 3-4818(

משה בר סימן טוב  
                                      המנהל הכללי של משרד הבריאות

י"פ התשע"ד, עמ' 6050.  3

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב
לפי תקנות תכנון משק החלב )מנגנון לעדכון מחירים מזעריים 

של ליטר חלב(, התשע"ב-2012

משק  תכנון  לתקנות  9)א(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
חלב(,  ליטר  של  המזעריים  המחירים  לעדכון  )מנגנון  החלב 
התשע"ב-12012, אני מודיע כי המחיר הרבעוני לרבעון שתחילתו 

ביום י"ח בתשרי התשע"ו )1 באוקטובר 2015(, הוא כלהלן:

היחידה
מחיר ליחידה

בשקלים חדשים

מחיר ליחידה כולל 
ההיטל בשקלים 

חדשים

1.92101.95330ליטר חלב

32.4920ק"ג חלבון

17.4957ק"ג שומן

0.19210.2244ליטר נוזלים

י"א בתשרי התשע"ו )24 בספטמבר 2015(
)חמ 3-4463(

שלמה בן אליהו  
המנהל הכללי של משרד  
החקלאות ופיתוח הכפר  

ק"ת התשע"ב, עמ' 1002; י"פ התשע"ה, עמ' 6973.  1

הודעה בדבר הכרזה על אסון טבע
לפי תקנות פיצוי נפגעי אסון טבע )קביעת זכאות לפיצויים 

ושיעורם(, התשנ"ב-1991

)קביעת  בהתאם לתקנה 3 לתקנות פיצוי נפגעי אסון טבע 
כי  מודיע  אני  התשנ"ב-11991,  ושיעורם(,  לפיצויים  זכאות 
טבע  אסון  נפגעי  פיצוי  לחוק  1א)א(  סעיף  לפי  בתוקף סמכותה 
התשמ"ט-21989,  לחקלאות(,  לתשתיות  נזקים  בשל  )פיצוי 
הכריזה הממשלה, בהחלטת ממשלה מס' 513 מיום י"ט באלול 
תופעות  על  ההחלטה(,   - )להלן   )2015 בספטמבר   3( התשע"ה 
הטבע שהתרחשו בתאריכים ובאזורים המפורטים להלן ובהתאם 
ההידרולוגי  השירות  במפות  שסומנו  החריגים  לתחומים 

והשירות המטאורולוגי המצורפות להחלטה, כעל אסון טבע:

אזור האירועתאריך האירוע

 מיום ח' בטבת התשע"ד 
)11 בדצמבר 2013( עד יום 

 י"א בטבת התשע"ד
)14 בדצמבר 2013(

אזור הנגב המערבי

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ו-11966, אני ממנה את נעמה אילן, מספר רישום 28259, 

לעובדת סוציאלית במחוז ירושלים, לעניין החוק האמור.

ו' בחשוון התשע"ו )19 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1769(

חיים כץ  
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.  1

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
התש"ך-11960, אני משנה את מינויה של הרשומה מטה לעובדת 

סוציאלית לעניין החוק האמור:

"המועצה  במקום   ,11473 רישום  מספר  כחלון2,  נורית 
האזורית מרום הגליל" יבוא "המועצה המקומית מגדל".

ו' בחשוון התשע"ו )19 באוקטובר 2015(
)חמ 3-142(

חיים כץ  
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1

י"פ התשס"ג, עמ' 4116.  2

מינוי ממונה למועצה הדתית קריית עקרון
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ב2( לחוק שירותי הדת היהודיים 
גדסי  אלדד  את  ממנה  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח 
לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה על המועצה הדתית 

קריית עקרון במקומו של גבריאל רחמים2.

תוקף המינוי מיום ו' בחשוון התשע"ו )19 באוקטובר 2015(.

ו' בחשוון התשע"ו )19 באוקטובר 2015(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 2115.  2

מינויים לוועדה מייעצת לאיכות מי שתייה
לפי תקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתייה 

ומיתקני מי שתייה(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי תקנה 35 לתקנות בריאות העם )איכותם 
התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה(, התשע"ג-12013, 
של  האקדמי  הסגל  חברי  נציג  שיינדורף,  חיים  את  ממנה  אני 
המים,  ספקי  נציג  עזרא,  שי  ואת  גבוהה,  להשכלה  מוסדות 

לחברים בוועדה מייעצת לאיכות מי שתייה2.
                                      

ק"ת התשע"ג, עמ' 1394.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 6050.  2

              
ק"ת התשנ"ב, עמ' 424.  1

ס"ח התשמ"ט, עמ' 20; התשס"ו, עמ' 309.  2
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לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 56229-06-15

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

ח"פ בע"מ,  השקעות  אי.בי.אנ.די  חברת  פירוק   ובעניין 
51-356361-9, מרח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן,

שלום  עו"ד  ב"כ  ע"י  בלנדר,  )עמי(  עמיחי  והמבקש: 
ניסים דני  ו/או  יריב  הראל  ו/או  גינדס  אהוד  ו/או   גולדבלט 

ו/או  עין-דר  רהב  ו/או  מיכאל  חי  ו/או  ינאי-נוה  אתי  ו/או 
ליאת צרפתי שלום ו/או הדס מהרשק קופפרמן ו/או ענר דסקלו 
ו/או קרן מימון ו/או מור לוי ו/או ליהיא יבלונקה, מגולדבלט 
גינדס יריב, עורכי דין, רח' דרך מנחם בגין 7 )בית גיבור ספורט(, 
דוא"ל  ,03-7549934 פקס'   ,03-7549933 טל'   ,5268102 גן   רמת 

.ggy@ggy-law.com

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.6.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.12.2015, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 26.11.2015.

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

אהוד גינדס, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 58359-06-15

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

ובעניין פירוק עמותת ער"ן - עזרה ראשונה נפשית ת"א 
ע"ש ד"ר א. זסלני, ע"ר 58-003686-1,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.6.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

13.12.2015, בשעה 8.30.

אזור האירועתאריך האירוע

 מיום ח' באייר התשע"ד
 )8 במאי 2014( עד יום

 ז' באייר התשע"ד
)7 במאי 2014(

אזור הערבה

י"ד בחשוון התשע"ו )27 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2207-ה1(

                                                 מועמר חאג'-יחיא
המנהל                                    

משרד החקלאות ופיתוח הכפר  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית משפט המחוזי בירושלים

פר"ק 36569-09-15

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

ובעניין פירוק עמותת המכון לקליטה ועליה מרחבי תבל 
מייסודם של חסידי גור, ע"ר 58-011702-6,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.9.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

24.12.2015, 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית משפט המחוזי בירושלים
פר"ק 36642-09-15

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

ולפרסום,  למחקר  אלקודס  אגודת  עמותת  פירוק  ובעניין 
ע"ר 58-012898-1,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.9.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

24.12.2015, בשעה 11.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
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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 למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 58396-06-15

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

ובעניין פירוק עמותת הילה המרכז לחינוך היהודי )ע"ש 
קדושי ביאליסטוק(, ע"ר 58-002443-8,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.6.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

13.12.2015, 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 58438-06-15

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

ובעניין פירוק עמותת שמעתין - בטאון המורים במקצועות 
קודש במוסדות חינוך, ע"ר 58-001589-9,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.6.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

13.12.2015, 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 7758-07-15

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

ובעניין פירוק עמותת איגוד יצרני האמרלד בישראל, ע"ר 
,58-001687-1

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

16.12.2015, 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 7787-07-15

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

ובעניין פירוק עמותת קרן אמריקה-ישראל לרפואה, ע"ר 
,58-000293-9

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

16.12.2015, 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה.
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העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 7813-07-15

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

דמורקטית(,  )ישראל חפשית  י.ח.ד.  עמותת  פירוק  ובעניין 
ע"ר 58-004903-9,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

16.12.2015, 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 24678-07-15

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

תקליטים  מוכרי  ארגון   - אמיתי  עמותת  פירוק  ובעניין 
בישראל, ע"ר 58-001031-2,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

23.12.2015, בשעה 9.00.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 24708-07-15

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

ובעניין פירוק עמותת "רעות" - יד לנפגעי יח' ד.צ. 3626, 
ע"ר 58-003662-2,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

23.12.2015, בשעה 9.00.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 24749-07-15

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

ובעניין פירוק העמותה האגודה לקידום התיירות בישראל 
ע"ר 58-001078-3,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

23.12.2015, בשעה 9.00.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  
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בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 23182-09-15

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

ח"פ בע"מ,  דסק  טריידינג  סרב  דיל  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-435116-2

ואח', ע"י ב"כ עו"ד אייל בוטון,  וינשטיין  רונן  והמבקשים: 
מרח' פלאוט 8, רחובות 76706, טל' 08-9477094, פקס' 08-9477095.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.9.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2.12.2015, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00 

ביום 25.11.2015.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 18.11.2015.

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

אייל בוטון, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 23236-09-15

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

ח"פ בע"מ,  )פ.פ.(  סיילס  אקס  אף  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-438482-5

בוטון,  אייל  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  גפן-שפר  רון  והמבקשים: 
מרח' פלאוט 8, רחובות 76706, טל' 08-9477094, פקס' 08-9477095.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.9.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2.12.2015, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00 

ביום 25.11.2015.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 18.11.2015.

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

אייל בוטון, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 40260-09-15

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

לנערים  לסייע  עמותה   - ג'מאל  עמותת  פירוק  ובעניין 
במצוקה )במעון מגן נוף הרים ירכא(, ע"ר 58-046084-8,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.9.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.12.2015, בשעה 9.00.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 46148-09-15

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

ח"פ בע"מ,  איכות  יציקות  תפן  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-468685-6

והמבקשים: ירון רשף לוי ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש ו/או 
יובל ארד ו/או תומר דוד, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 )קומה 

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.10.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.12.2015, 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 26.11.2015.

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

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 15952-07-15

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

ובעניין פירוק חברת אקסטל מערכות ויזואליות בע"מ, ח"פ 
,51-269476-1

מסיקה שמיר  כנרת  עו"ד  ב"כ  ע"י  יוחאי,  שרון   והמבקש: 
ים, טל'  ו/או עדי שוורץ, מרח' שד' העצמאות 38, ת"ד 95, בת 

03-5080088, פקס' 077-7080882.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.12.2015, 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 
לפני  ימים  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

הדיון.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 23.11.2015.

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

כנרת שמיר מסיקה, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 8430-08-15

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

ח"פ בע"מ,  ישראל  אנטיסאן  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-470612-6

)עובדי  ואח'  נתנאל  אביאל  )יחיא(  ניסים  והמבקשים: 
החברה(, ע"י ב"כ עו"ד אריאל טוקוב, מרח' המלאכה 39, חולון 

58855, טל' 077-4030295, פקס' 077-4030294.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.8.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.12.2015, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

.10.12.2015

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

אריאל טוקוב, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 17894-10-15

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

בננות  ושיווק  הבחלה  אלחנן  ספז  חברת  פירוק  ובעניין 
ופירות בע"מ, ח"פ 51-207111-9,

והמבקש: משה ארזואן, ע"י ב"כ עו"ד ארז בורג, מרח' נתנזון 
5, חיפה.

בקשה  הוגשה   12.10.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

20.12.2015, 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.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי לעשות כן על ידי הגשת 
הודעה בכתב לבית המשפט לא יאוחר מיום 6.12.2015, בשעה 

.8.30

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.13.12.2015

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

ארז בורג, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 42053-05-15

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

ח"פ בע"מ,  רוולושיין  פייב  אקס  חברת  פירוק   ובעניין 
51-379786-0, מרח' גיסין 75, פתח תקווה,

רונקין,  יואב  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  ראובן  אשל  והמבקשים: 
טל'  ,6423914 אביב  תל  ויצמן,  מרכז  מגדל   ,14 ויצמן   מרח' 

03-6952017, פקס' 03-52888012.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.5.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.12.2015, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

לפני הדיון.

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

יואב רונקין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 25046-10-15

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

ח"פ בע"מ,  תפעול  מרוייאס  גני  חברת  פירוק   ובעניין 
51-477986-7, מרח' האלופים 1, נס ציונה,

והמבקשות: 1. ג.ת. שיווק בן בקר בע"מ, ח"פ 51-434679-0; 
2. ערן פלדמן שיווק מוצרי בשר בע"מ, ח"פ 51-458622-1, ע"י 
ב"כ עו"ד חנן חדד, ממשרד חריף, חדד ושות', רח' ז'בוטינסקי 33, 

רמת גן, טל' 03-6005444, פקס' 03-5426095.

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 

6.12.2015, 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.

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

ביום 29.11.2015.

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 38800-10-15

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

ח"פ בע"מ,  מרקט  טבע  בריאות  עדן  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-333020-9

הורנשטיין נ'  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי   והמבקשים: 
ו/או ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין, מרח' אבן גבירול 121, 

ת"ד 22242, תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

בקשה  הוגשה   20.10.2015 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 

22.12.2015, 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 13.00 

ביום 15.12.2015.

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

אלון ש' הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 5393-09-15

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

ח"פ בע"מ,  אסטק  ליין  פרו  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-359279-0

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

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.9.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.12.2015, 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 22.11.2015.

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

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 15034-09-15

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

 ובעניין פירוק חברת א.מ. משקאות פלוס )2014( בע"מ, ח"פ
,51-506818-7

והמבקש: שי כהן, ע"י ב"כ עו"ד שלי נחום, מרח' יגאל אלון 
96, בית אמפא TLV, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.9.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.12.2015, 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   13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.24.11.2015

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
קודם  ימים   14 הוא  התנגדות  כתב  להגשת  האחרון  המועד 

למועד הדיון.

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

שלי נחום, עו"ד  
באת כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 22648-07-15

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

ייזום והשקעות בע"מ,  ובעניין פירוק חברת א.מ. אליסיה 
ח"פ 51-277745-9, מרח' הנמר 29, אשקלון,

ועמוס בוקרה קבלנים בע"מ, ח"פ  יצחק  והמבקשת: חברת 
51-055767-1, מרח' רש"י 31, רמת גן, ע"י ב"כ עו"ד יאיר צילר, 
פקס'  ,03-6512276 טל'   ,58280 חולון  ב',  כניסה   ,39 שנקר   מרח' 

.03-6512280

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

24.12.2015, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 14.12.2015.

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

יאיר צילר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 40344-09-15

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

כדורסל,  שבע  באר  ע.ל.ה.  הפועל  עמותת  פירוק  ובעניין 
ע"ר 58-041316-9,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.9.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

24.12.2015, בשעה 9.00.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 14234-08-15

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

ח"פ בע"מ,  ואטורי  ניסים  אלונים  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-486963-5

והמבקשים: חנה מטלובסקי ואח', ע"י ב"כ עו"ד שמואל פלד, 
מרח' מוטה גור 7, פתח תקווה 4952801.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.8.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

16.2.2016, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 9.2.2016.

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

שמואל פלד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 13342-07-15

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

ערד,  תורניים  חינוך  פירוק עמותת רשת מוסדות  ובעניין 
ע"ר 58-009735-0,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

24.12.2015, בשעה 9.00.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  
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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.

אהוד שניידר, עו"ד, מפרק

א.ע סנפיר בע"מ
)ח"פ 51-253497-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, רח' 
סופי של המפרק, המראה  דוח  הגשת  לשם  עכו,   ,39 אנילביץ 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד קנטור, עו"ד, מפרק  

פתרונות מתקדמים בגומי בע"מ
)ח"פ 51-279710-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
11.00, במשרדי המפרק,  12.12.2015, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  7, רמת  בגין  רח' מנחם 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהוד גינדס, מפרק  

קופידוחי בע"מ
)ח"פ 51-361296-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2015, בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  30, רמת  תובל 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גישרמו אהרון גלר, מפרק  

די אם סוליטר בע"מ
)ח"פ 51-461871-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2015, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' 

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 41511-10-15

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

ח"פ בע"מ,  ושינוע  הובלות  תמיר  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-405819-7

והמבקש: צבי טייב, ע"י ב"כ עו"ד רונן קמרי, משד' בן גוריון 
דוא"ל   ,153-8-6539825 פקס'   ,03-6539825 טל'  אשקלון,   ,18/7

.ronenkamari@walla.com

בקשה  הוגשה   21.10.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 28.1.2016, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

רונן קמרי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

ללון בע"מ
)ח"פ 51-474811-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  אצל המפרקת,   ,10.00 1.1.2016, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  פרדס–חנה-כרכור,   ,1 קומה   ,1 הבנים  דרך 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מיכאל זלנסקי, מפרק  

סאטורן השקעות ומימון )1997( בע"מ
)ח"פ 51-247860-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ראול  רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,17.1.2016 ביום  תתכנס 
ולנברג 18, בניין D, רמת החייל, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 

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

אליהו רון, מפרק  

סטרונגריי בע"מ
)ח"פ 51-502948-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,8.00 בשעה   ,15.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי  דוח  לשם הגשת  לציון,  ראשון   ,15/12 גלילי  ישראל  רח' 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

דידי רוקח, רו"ח, מפרק  

ספיד גלובל נטוורקינג בע"מ
)ח"פ 51-403140-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 16.12.2015, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' תובל 30, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן כהן, מפרק  

ביטלבוטל בע"מ
)ח"פ 51-450940-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
איתן  במשרדי   ,16.30 בשעה   ,20.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,10 אבן  אבא  שד'  ושדות,  מהולל 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דניאל שמואלי, מפרק  

עוז אורגני בע"מ
)ח"פ 51-413154-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.12.2015, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 

גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  30, רמת  תובל 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף בן שלום, מפרק  

שימרון - אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-261044-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 15.12.2015, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' הירקון 113, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון בן ארי, מפרק  

טליה גושן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-291862-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ברק,  בני   ,23 כוכבא  בר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רו"ח דניאל ברוסילובסקי, מפרק  

מחצבות המלך שלמה בע"מ
)ח"פ 51-283323-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ברק,  בני   ,23 כוכבא  בר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רו"ח דניאל ברוסילובסקי, מפרק  

דירוג מקוריות בע"מ
)ח"פ 51-466244-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2015, בשעה 18.00, אצל המפרק, רח' 
שפיגלמן 16, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
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של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,2 ויצמן  רח'  דין,  עורכי 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל שחר, עו"ד, מפרק  

אסטל טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-274193-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 31.12.2015, בשעה 10.00, במשרדי באי כוח 
אסיה,  בית   ,4 ויצמן  רח'  ושות',  נאמן  פוקס,  הרצוג,   החברה, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר דובב, עו"ד, מפרק  

אי.אם.איי פאן בע"מ
)ח"פ 51-396905-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10.00, במשרד עו"ד 
שי הראל, רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו"ד  
בא כוח החברה

מירן החברה לניהול עסקים בע"מ
)ח"פ 51-245968-6(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10.00, במשרד עו"ד 
שי הראל, רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו"ד  
בא כוח החברה

בבה ייצור ושווק רהיטים בע"מ
)ח"פ 51-257705-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 17.00, במשרד 

גלגלי הפלדה 11, הרצליה,  לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רינת מחלב-שצ'ופק, עו"ד, מפרקת  

מאסט סקיוריטי ישראל )2003( בע"מ
)ח"פ 51-345103-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 22.12.2015, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח' 
הלל 18, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון האן, עו"ד, מפרק  

מסט סקיוריטי בע"מ
)ח"פ 51-326930-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 22.12.2015, בשעה 9.30, במשרד המפרק, רח' 
הלל 18, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון האן, עו"ד, מפרק  

נכסי תנובה בע"מ
)ח"פ 51-094646-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.12.2015, בשעה 11.00, במשרדי ש' פרידמן 
ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אריאל שחר, עו"ד, מפרק  

קומפוזיה בע"מ
)ח"פ 51-347393-4(

)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 28.12.2015, בשעה 11.00, במשרדי ש' פרידמן ושות', 
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סופי של המפרק, המראה  דוח  יפה 28, חדרה, לשם הגשת  הלל 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נסים גאן, מפרק  

ריילסטאר בע"מ
)ח"פ 51-125662-0(

)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 11.10.2015, התקבלה החלטה 
ממושב  זילברפניג,  יפתח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אלמגור, 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.

יפתח זילברפניג, מפרק

ריילסטאר בע"מ
)ח"פ 51-125662-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2015, בשעה 9.00, אצל המפרק, מושב 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אלמגור, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יפתח זילברפניג, מפרק  

לה ברון "סטרלה" בע"מ
)ח"פ 51-287456-1(

)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 12.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דגנית אביב, מרח' יעלים 20, 

מיתר, 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.

דגנית אביב, מפרקת

המפרק, רח' לוינסון 12, גדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידן ליטמן, עו"ד, מפרק  

וירטואל מינדס בע"מ
)ח"פ 51-280116-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 10.1.2016, בשעה 13.00, במשרד המפרק, רח' 
יגאל אלון 65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר שוהם, עו"ד, מפרק  

ארט אבטו בע"מ
)ח"פ 51-280372-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 13.1.2016, בשעה 9.00, במשרד המפרקת, רח' 
דולפין 10, בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דפנה מנגד, עו"ד, מפרקת  

יש בשר ד.י.מ. בע"מ
)ח"פ 51-474894-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,13.00 בשעה   ,20.1.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
האלון 51, אורנית, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר הס, מפרק  

נ.י.ש בע"מ
)ח"פ 51-126069-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,10.2.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
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סורס שירותי מחשוב בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 511918823(

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 11/10/2015 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'   ,6432222 תל–אביב-יפו   ,50 דיזנגוף   מרח'  שמחי,  שאול  

03-6209933, למפרק  החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

שאול שמחי, עו"ד, מפרק

אמ.איי.אס ישראל גרופ בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514524487(

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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28/10/2015 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן טמיר, מרח' 
שער העמקים 3, הוד השרון, טל' 03-6777294, 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.

אילן טמיר, מפרק

מד קונקט שירותי אינטרנט בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514776830(

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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28/10/2015 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן טמיר, מרח' 
שער העמקים 3, הוד השרון, טל' 03-6777294, 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.

אילן טמיר, מפרק

לה ברון "סטרלה" בע"מ
)ח"פ 51-287456-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2015, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' 
יעלים 20, מיתר, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דגנית אביב, מפרקת  

נעים בגולן בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514437375(

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 27/10/2015  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
   ,6209809 תל–אביב-יפו   ,111 ארלוזורוב  מרח'  סנדק,  שמריהו 

טל' 03-7446606, 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.

שמריהו סנדק, עו"ד, מפרק

אור זיו הום טק בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514113174(

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 1/11/2015  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
   ,6209809 תל–אביב-יפו   ,111 ארלוזורוב  מרח'  סנדק,  שמריהו 

טל' 03-7446606, 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.

שמריהו סנדק, עו"ד, מפרק



993 ילקוט הפרסומים 7140, כ"ג בחשוון התשע"ו, 5.11.2015 

פ.ט.ג.ג אודיוטק בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 512206301(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה    29/10/2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון פיק, מרח' 

מייש 10, זכרון יעקב, טל' 04-6291670, למפרק  החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

שמעון פיק, מפרק

שי אשכנזי המרכז הארצי לפיצויים בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 513780668(

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   13/09/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את שי  חוקי לפרק את החברה מרצון  החלטה במניין 
 ,050-7557738 טל'  תל–אביב-יפו,   ,14 ויצמן  מרח'  אשכנזי, 

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 09/12/2015  
בשעה 10:00 במשרדי המפרק, ברח' ויצמן 14, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.         

שי אשכנזי, מפרק

אימוירה בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514166909(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   16/09/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
רן   את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
בליצר, מרח' החשמונאים 9, רמת גן, טל' 050-7557738, 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 15/12/2015  
רמת   ,9 החשמונאים  ברח'  המפרק,  במשרדי   10:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן. 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.         

רן בליצר, מפרק

א.י סמארט אינווסטמנטס בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514630375(

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   18/10/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן 
ירדני, מרח' מלכי יהודה 9, הרצליה, טל' 050-7557738, 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 15/12/2015  
הרצליה.   ,9 יהודה  מלכי  ברח'  המפרק,  במשרדי   10:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.         

אורן ירדני, מפרק

טי.ווי. גולדשטיין יועצים בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514531052(

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   06/09/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 
גולדשטין, מרח' שד' העצמאות 22, בת ים, טל' 050-7557738, 

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. 
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/12/2015  
בת   ,22 העצמאות  שד'  ברח'  המפרק,  במשרדי   10:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המפרק, המראה  סופי של  דוח  הגשת  לשם  ים. 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.         

אורי גולדשטיין, מפרק

מ.א.ט. גולד תכנון פיננסי בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 513180174(

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 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
  06/09/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
טל' ים,  בת   ,22 העצמאות  שד  מרח'  גולדשטיין,  אורי   את 

050-7557738, 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 15/12/2015  
בשעה 10:00 במשרדי המפרק, שד' העצמאות 22, בת ים ברח' 
שד' העצמאות 22, בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.         

אורי גולדשטיין, מפרק 

י.מ. סגולה יעוץ ויזום בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 512471152(

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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 29/10/2015  התקבלה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  ,9418808 ירושלים   ,29 היסוד  קרן  מרח'  יהושע,   ישראל  

02-6257751, 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 21/03/2016  
29ב,  היסוד  קרן  ברח'  מרקס,  יעקב  עו"ד  אצל    10.00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים. 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.         

ישראל יהושע, מפרק 

 יהודה גור - חברה לניהול פרויקטים
יזמות וכ"א בע"מ 

)בפירוק מרצון(

)ח"פ  513200683(

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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 22/10/2015  התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'  ,7632605 רחובות   ,2 מאיר  ויסגל  דרך  מרח'  פרץ,   אלדר  

08-9583444, 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 30/03/2016  
בשעה 10:00,  במשרדי אלדר פרץ ושות' - משרד עורכי דין  ברח' 
דרך ויסגל מאיר 2, רחובות. לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.         

אלדר פרץ, עו"ד, מפרק 

וניר אולסטיל 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 513825653(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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   28/10/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רבקה עברון, מרח' ארלוזורוב 111, תל–אביב-יפו 6209809, טל' 

03-7446606, למפרקת  החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת 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 28/03/2016  
 0722757509 במס'  וטלפונית  סנדק,  עו"ד  אצל    ,10:00 בשעה 
קוד 1111, רח' ארלוזורוב 111, תל–אביב-יפו. לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

רבקה עברון, עו"ד, מפרקת
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נ.פ.א.ר. השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-410654-1(

)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 
התקבלה   ,19.7.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם רובין, מרח' 

השלווה 25, סביון, 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.

אברהם רובין, מפרק

איפרמן יועצים בע"מ
)ח"פ 51-263051-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.8.2015, התקבלה החלטה 
יעקב(  )זיגמונד  שלמה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

איפרמן, מרח' הפרדס 10, קריית אונו 5552568, 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 הראל, עו"ד
בא כוח החברה

אספקלריה - זגגות, מראות ומיסגור תמונות בע"מ
)ח"פ 51-169501-7(

)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 
ביום 30.8.2015, התקבלה החלטה  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של 
 ,8147 ת"ד  שקד,  אהרון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

תל אביב 6108101, 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 הראל, עו"ד
בא כוח החברה

צ'יסמריו, מורל, נפתלי בע"מ
)ח"פ 51-259696-6(

)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 
החלטה  התקבלה   ,3.9.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  צ'יסמריו,  ליאור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

שרת 48/1, תל אביב 6219003, 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.

שחר שוורץ, עו"ד
בא כוח החברה

אס.ג'י. - אינטרנט קום בע"מ
)ח"פ 51-439873-4(

)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 
התקבלה   ,3.9.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
מרח'  שוקרון,  אבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק   החלטה 

לוי אשכול 74, 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.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

אינטרנט סטראטג'י גרופ בע"מ
)ח"פ 51-312285-3(

)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 
התקבלה   ,3.9.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
מרח'  שוקרון,  אבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק   החלטה 

לוי אשכול 74, 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.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה
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תשתיות תבל 2000 בע"מ
)ח"פ 51-294178-2(

)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 
1.10.2015, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם זבדי, מרח' 

הרצל 16/7, הוד השרון, טל' 054-4368044, 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.

אברהם זבדי, מפרק

ברדלי בע"מ
)ח"פ 51-216757-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום בן אהרון, מרח' מעלה 

השחרור 21, חיפה, 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 בן אהרון, מפרק

בית המצבר לרכב בע"מ
)ח"פ 51-266732-0(

)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 4.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום בן אהרון, מרח' מעלה 

השחרור 21, חיפה, 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 בן אהרון, מפרק

יוסי כספי יעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 51-291880-6(

)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 20.9.2015, התקבלה החלטה 
ממגדל  בר–קהן,  רוי  ד"ר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

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

יוסי כספי החזקות 2000 בע"מ
)ח"פ 51-291879-8(

)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 20.9.2015, התקבלה החלטה 
ממגדל  בר–קהן,  רוי  ד"ר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

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

דיבון - אחזקות וניהול בע"מ
)ח"פ 51-181592-0(

)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 20.9.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בנימין אוריאל אריכא, 

מרח' שלמה המלך 46, נתניה, 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.

בנימין אוריאל אריכא, עו"ד, מפרק
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א.ע. אזרן השקעות ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-426346-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.10.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  פלדה,  יובל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החושלים 4, כניסה ב', הרצליה פיתוח, 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.

יובל פלדה, עו"ד, מפרק

אינטרנט כח בע"מ
)ח"פ 51-496036-8(

)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 15.10.2015, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלון רום, משד' 

אבא אבן 10, הרצליה, 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.

אלון רום, עו"ד, מפרק

משווקי הגליל לבנין )1991( בע"מ
)ח"פ 51-163750-6(

)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 16.10.2015, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את הנא עבד, ת"ד 20, 

כפר ירכא 24967, 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.

הנא עבד, מפרק

פנת מאנה חן בע"מ
)ח"פ 51-006011-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עינבל לוי-גבע, מרח' 

הוברמן 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.

עינבל לוי-גבע, עו"ד, מפרקת

לבנה שירות מפעלים עבודות מתכת וצנרת בע"מ
)ח"פ 51-174344-5(

)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 12.10.2015, התקבלה 
מרח'  כהן,  משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק   החלטה 

מנוחה ונחלה 23, רחובות, 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, מפרק

ד.ר. ישראלימד בע"מ
)ח"פ 51-445697-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
ביום 13.10.2015, התקבלה החלטה  של החברה הנ"ל, שהתכנסה 
מרח'  מנגד,  דפנה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

דולפין 10, בת ים, 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.

דפנה מנגד, עו"ד, מפרקת
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נכסי ניבית חברה לנכסים בע"מ
)ח"פ 51-095379-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.10.2015, התקבלה החלטה 
משד'  רלוי,  ליאור  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוטשילד 45, תל אביב, טל' 03-7109191, 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 רלוי, עו"ד, מפרק

א.ר. פרדוסן יזמות בע"מ
)ח"פ 51-416052-2(

)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 22.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמית מור, מרח' תובל 5, 

תל אביב 6789717, 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 מור, עו"ד, מפרק

מעופים יעוץ כלכלי 1992 בע"מ
)ח"פ 51-164575-6(

)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 26.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל אלדור, מרח' העוגן 4, 

הרצליה פיתוח, 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 אלדור, מפרק

אלרם הנעה סולארית בע"מ
)ח"פ 51-465442-5(

)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 19.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פרוספר מאיר ביטון, מרח' 

הסחלב 1, צורית, 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.

פרוספר מאיר ביטון, מפרק

דלקור אינטרנשיונל גרופ בע"מ
)ח"פ 51-199333-9(

)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 20.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר הס, מרח' האלון 51, 

אורנית, 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.

מאיר הס, מפרק

משכנות יפו בע"מ
)ח"פ 51-216343-7(

)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 20.10.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונה חורש, אצל ב"כ עו"ד 

ניר יוסף, רח' דרך הים 16, חיפה, 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.

יונה חורש, מפרק
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ויבייס נטוורקס בע"מ
)ח"פ 51-467789-7(

)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   ,15.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזריה 
ארנון, מרח' בועז 1, רמת השרון, טל' 055-896070, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2015, 
תל   ,13 פרנקפורד  רח'  גימשיד,  יובל  עו"ד  אצל   ,13.00 בשעה 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
עזריה ארנון, מפרק

בילדינגזה בע"מ
)ח"פ 51-398830-3(

)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   ,20.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דוד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 

פלינט, מרח' הזמיר 26, רעננה, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2015, 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
דוד פלינט, מפרק

אינטליגנתיק בע"מ
)ח"פ 51-134213-1(

)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   ,17.8.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

שראל פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-371970-8(

)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 6.10.2015, התקבלה החלטה 
 ,185 ת"ד  דוידי,  צביקה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מושב נחושה, עמק האלה, למפרק החברה.

צביקה דוידי, מפרק 

אודי טל משאבי אנוש
)ח"פ 51-263858-6(

)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   ,6.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל 

ביטון, מרח' בלינסון 20/7, נתניה, למפרק החברה.

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

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

 ,6.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יחיאל ביטון, מפרק

דור )מ.א.י( נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-217352-7(

)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   ,6.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל 

ביטון, מרח' בלינסון 20/7, נתניה, למפרק החברה.

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

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

 ,6.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יחיאל ביטון, מפרק
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 ,15.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9.00 בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אשרת הורבט, עו"ד, מפרקת

שטכל-גליק השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-115103-7(

)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   ,15.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-5624456 טל'  אביב,  תל   ,48 בגין  מנחם  מדרך  ליבוביץ,  רונן 

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.

 ,20.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.30 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

הראל אומבריה בע"מ
)ח"פ 51-396183-9(

)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 
כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית  באסיפה 
את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה   ,20.10.2015 ביום 
בגין  מנחם  מרח'  תורן,  רם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה 
טל' אביב,  תל   ,39 קומה  משולש,  מגדל  עזריאלי,  מרכז   ,132 

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.

 ,10.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, במשרד המפרק, 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.
רם תורן, עו"ד, מפרק

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניצה 
 ,052-3317731 טל'  השרון,  הוד   ,3 הידידות  מרח'  אביגדורי, 

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 17.12.2015, 
בשעה 14.00, אצל עו"ד ישי דב גלילי, מרח' החשמונאים 105, 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניצה אביגדורי, מפרקת

משוגעת )2010( שירותי הסעדה בע"מ
)ח"פ 51-453819-8(

)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   ,26.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ילוז  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין  החלטה 

גמליאל, מרח' בן יהודה 68, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31.12.2015, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ילוז גמליאל, מפרק

או. אייצ' 3 בע"מ
)ח"פ 51-501914-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.5.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אשרת הורט, משד' דוד המלך 26, תל אביב, טל' 050-2834863, 

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.




