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הודעה על תיקון היתר כללי להעבדה במנוחה 
השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות 

לטיפול בזקנים או בילדים )הוראת שעה(
לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951

ומנוחה,  עבודה  שעות  לחוק   15 סעיף  לפי  מודיע  אני 
התשי"א-11951 )להלן - החוק(, כי בתוקף סמכותי2 לפי סעיפים 
במנוחה  להעבדה  הכללי  ההיתר  את  תיקנתי  לחוק  ו–14   )4(11
השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות לטיפול 

בזקנים ובילדים3 )להלן - ההיתר(, כלהלן:  

תיקון סעיף 3

בסעיף 3)א( להיתר -   .1

במשך  יזומה  שינה  "לצורך  יבוא  בסופה   ,)5( בפסקה   )1(
לא פחות משעתיים, למעט במקרים חריגים שבהם לא 

יתאפשר הדבר";

אחרי פסקה )7( יבוא:  )2(

של  הרפואה  למינהל  יעביר  חולים  בית  מנהל    )8("  
משרד הבריאות דיווח על מחלקות של בית החולים 
בפסקה  כאמור  החריגים  המקרים  תדירות  שבהן 
יציין  חדשה  שיטה  לפי  הראשון  בדיווח  גבוהה;   )5(
המנהל את שיטת הדיווח והניטור שעל פיה מסר את 
הדיווחים,  את  ירכז  הרפואה  מינהל  כאמור;  דיווחו 

ויעבירם  לאגף ההסדרה אחת לשלושה חודשים."

תחילה

תחילתה של פסקה )8( בסעיף 3)א( להיתר, כנוסחה בסעיף   .2
זו  הודעה  של  פרסומה  מיום  חודשים   3 זו,  להודעה   )2(1

ברשומות. 

תוקף 

3.  תוקפה של הודעה זו למשך תוקפה של ההודעה על תיקון 
ההיתר כללי להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות 
בזקנים או בילדים  ובמוסדות לטיפול  במפעלים רפואיים 

)הוראת שעה(4.

כ"ט בטבת התשע"ה )20 בינואר 2015(
)חמ 3-4281(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

ס"ח התשי"א, עמ' 204.  1

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  2

י"פ התשי"א, עמ' 1386; התשע"ג, עמ' 1682.  3

י"פ התשע"ג, עמ' 1682.  4

הסמכת מפקחת רחצה מחוזית 
לפי צו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות 

רחצה מוכרזים(, התשכ"ה-1965

רחצה  מקומות  הסדרת  לצו   1 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
)סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים(, התשכ"ה-11965, 
לוי למפקחת רחצה לעניין  קרין  לי2, אני מסמיך את  שנאצלה 
החופים במחוז המרכז, כמפורט בתוספת הראשונה לצו הסדרת 

מקומות רחצה )מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, 
בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף(, התשס"ד-32004.

ו' בטבת התשע"ה )28 בדצמבר 2014(
)חמ 3-4899(

שוקי אמרני  
המנהל הכללי של משרד הפנים  

ק"ת התשס"ד, עמ' 447.  3

הסמכת מפקח רחצה מחוזי
לפי צו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות 

רחצה מוכרזים(, התשכ"ה-1965

רחצה  מקומות  הסדרת  לצו   1 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
)סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים(, התשכ"ה-11965, 
רחצה  למפקח  אורנשטיין  משה  את  מסמיך  אני  לי2,  שנאצלה 
הראשונה  בתוספת  כמפורט  הצפון,  במחוז  החופים  לעניין 
לצו הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה אסורים ומוכרזים 
סוף(,  ובים  המלח  בים  הירדן,  בנהר  כנרת,  בים  התיכון,  בים 

התשס"ד-32004.

ו' בטבת התשע"ה )28 בדצמבר 2014(
)חמ 3-4899(

שוקי אמרני  
המנהל הכללי של משרד הפנים  

ק"ת התשכ"ה, עמ' 1903.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 7867.  2

ק"ת התשס"ד, עמ' 447.  3

הודעה על החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת 
הפרק השביעי

לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[

ח"פ  בע"מ,  לנשר  הכלכלית  החברה  ונשרים   הואיל 
51-1463218 )להלן - החברה(, היא גוף שעיריית נשר, שהיא גוף 
מבוקר לפי סעיף 9)4( לחוק, מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח 

משולב[1 )להלן - החוק(.

כנציב  תפקידי  מילוי  לצורכי  לי  דרוש  והדבר  והואיל 
תלונות הציבור;

לפיכך, אני מחליט, בתוקף סמכותי לפי סעיף 36)2( לחוק, 
להחיל על החברה את הוראות הפרק השביעי לחוק, שעניינו 
בירון  יוני  של  תלונתו  בירור  לצורך  הציבור,  תלונות   בירור 

על החברה.

ט בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(
)חמ 3-463-ה2(

                                                יוסף חיים שפירא
                                     מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

ס"ח התשי"ח, עמ' 92.  1

הודעה על עדכון סכום
לפי חוק–יסוד: משק המדינה

)להלן -  בהתאם לסעיף 3ג)ה( לחוק–יסוד: משק המדינה1 
93)ו( לתקנון הכנסת2, אני מודיע כי עקב  ולסעיף  חוק היסוד( 

 
ק"ת התשכ"ה, עמ' 1903.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 7867.  2 
ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשס"ג, עמ' 498; י"פ התשע"ד, עמ' 3128.  1

י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התשע"ב, עמ' 5730.  2
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שינוי במדד המחירים לצרכן השתנה הסכום הנקוב בהגדרות 
3ג)ד(  בסעיף  תקציבית"  ו"הסתייגות  תקציבית"  חוק  "הצעת 
 )2015 בינואר   1( התשע"ה  בטבת  י'  מיום  והוא  היסוד,  לחוק 

6,100,322 שקלים חדשים.

י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(
)חמ 3-4494(

חיים אבידור  
          חשב הכנסת

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי 
לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993

חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש אוקטובר 

2014 היה 3.60 אחוזים.

ו' בטבת התשע"ה )28 בדצמבר 2014(
)חמ 3-2468(

ערד מאי  
מנהל היחידה למידע ולדיווח  

ס"ח התשנ"ג, עמ' 174.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי 
 30( התשע"ה  בטבת  ח'  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
בדצמבר 2014(, בתיק בד"א 033/2014, החליט להטיל על משה 
במקצוע  מעיסוק  של השעיה  עונש   ,9106 מס'  רישיון  מיימרן, 

עריכת הדין לתקופה של שמונה חודשים.

 ,36/2011 בד"מ  בתיק  תוקף ההשעיה, מתחילת השעייתו 
באדר  ט'  יום  עד   )2014 ביולי   1( התשע"ד  בתמוז  ג'  ביום 

התשע"ה )28 בפברואר 2015(.

ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 64.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי 
של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום י"ח בכסלו התשע"ה )10 
בדצמבר 2014(, בתיק בד"א 083/2014, החליט להטיל על עורך 
דין אורי נבו בן זינו, רישיון מס' 20525, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של חמישה עשר חודשים.

בדצמבר   10( התשע"ה  בכסלו  י"ח  מיום  ההשעיה  תוקף 
2014( עד יום ל' באדר א' התשע"ו )10 במרס 2016(.

ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 64.  1

הודעה בדבר השעיית חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי 
התשע"ה  בכסלו  כ"ג  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
על  להטיל  החליט   ,081/2014 בד"א  בתיק   ,)2014 בדצמבר   15( 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,22356 מס'  רישיון  דוידוביץ,  שרה 
לכל  במצטבר  שנים  עשר  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע 
משמעתיים  בהליכים  עליה  שהושת  אחר  השעיה  עונש 

והרשעות קודמות.

כ"ה בכסלו התשע"ה )17 בדצמבר 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 64.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בחשוון  י"ז  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,018/2014 בד"מ  בתיק   ,)2014 בנובמבר   10( התשע"ה 
19413, עונש של השעיה  גרוסמן, רישיון מס'  להטיל על מוטי 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבעה חודשים.

בנובמבר   10( התשע"ה  בחשוון  י"ז  מיום  ההשעיה  תוקף 
2014( עד יום י"ח באדר התשע"ה )9 במרס 2015(.

י"ג בטבת התשע"ה )4 בינואר 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 64.  1

הודעה בדבר השעיית חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום ה' בכסלו התשע"ה  
)27 בנובמבר 2014(, בתיק בד"מ 141/2013, אילנית טפלר, רישיון 
הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,31294 מס' 

לתקופה של 10 שנים במצטבר לכל עונש אחר שהוטל עליה.

י"ט בכסלו התשע"ה )11 בדצמבר 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 64.  1

הודעה בדבר השעיית חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 

 
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 64.  1
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אילנית טפלר, רישיון מס' 31294, עונש של הוצאה מן הלשכה 
לצמיתות במצטבר לכל עונש אחר שהוטל עליה.

ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
               סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר הוצאת חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ' בחשוון התשע"ה 
על  להטיל  החליט   ,139/2014 בד"מ  בתיק   ,)2014 בנובמבר   13(
אילנית טפלר, רישיון מס' 31294, עונש של הוצאה מן הלשכה 

לצמיתות במצטבר לכל עונש אחר שהוטל עליה.

ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 64.  1

הודעה בדבר הוצאת חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ' בחשוון התשע"ה 
על  להטיל  החליט   ,140/2013 בד"מ  בתיק   ,)2014 בנובמבר   13(
אילנית טפלר, רישיון מס' 31294, עונש של הוצאה מן הלשכה 

לצמיתות במצטבר לכל עונש אחר שהוטל עליה.

ח' בטבת התשע"ה )30 בדצמבר 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 64.  1

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
אבן  במושב  ומצויה  הואיל  נגועים  אזורים  להלן  המפורטים 

מנחם מחלת הניוקסל:

אילון,  אדמית,  אבירים,  שומרה,  שתולה,  זרעית,  מושב 
כפר  יערה,  חורפיש,  חוסן,  הילה,  גורנות הגליל,  גורן,  אלקוש, 
ורדים, מנות, מעונה, מעיליא, מעלות תרשיחא, מתת, נטועה, 
וכל מקום אחר הנמצא  צוריאל,  פסוטה,  יעקב, עראמשה,  עין 

ברדיוס של 10 קילומטרים ממושב אבן מנחם.

כ"ז בטבת התשע"ה )18 בינואר 2015(
)חמ 3-126(

רוני עוזרי  
ממלא מקום מנהל    

השירותים הווטרינריים  
ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.  1

של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום ה' בכסלו התשע"ה  
על  להטיל  החליט   ,142/2013 בד"מ  בתיק   ,)2014 בנובמבר   27(
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,31294 מס'  רישיון  טפלר,  אילנית 
במקצוע עריכת הדין לתקופה של 10 שנים במצטבר לכל עונש 

אחר שהוטל עליה.

י"ט בכסלו התשע"ה )11 בדצמבר 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
               סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר קיצור השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי 
 24( התשע"ה  בטבת  ב'  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
בדצמבר 2014(, בתיק בד"א 065/2014, החליט לקצר את עונש 
ההשעיה שהוטל על מאגד מסאלחה, רישיון מס' 17012, בתיק 

בד"מ 11/12 משלושים חודשים לשישה חודשים.

בהתאם לאמור לעיל, השעייתו תסתיים ביום י"ט בתשרי 
התשפ"ג )14 באוקטובר 2022(.

ב' בטבת התשע"ה )24 בדצמבר 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 64.  1

הודעה בדבר קיצור השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי 
 9( התשע"ה  בכסלו  י"ז  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
בדצמבר 2014(, בתיק בד"א 049/2014, החליט לקצר את עונש 
ההשעיה שהוטל על עבדאללה עבדאללה, רישיון מס' 22961,  
עשר  לחמישה  חודשים  וארבעה  מעשרים   ,27/12 בד"מ  בתיק 

חודשים.

בהתאם לאמור לעיל, השעייתו תסתיים ביום ח' באב התשע"ז 
)31 ביולי 2017(.

ב' בטבת התשע"ה )24 בדצמבר 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 64.  1

הודעה בדבר הוצאת חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ' בחשוון התשע"ה 
על  להטיל  החליט   ,138/2013 בד"מ  בתיק   ,)2014 בנובמבר   13(

 
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 64.  1
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שרית דיאמנט, עו"ד, מפרקת

נופית אקולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-485921-4(

)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 19.11.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי ליגטי, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
הודעה זו, לנמרוד אלבו, באמצעות עו"ד אורן סלעי, מדרך בר 

יהודה 52, נשר.

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

צבי ליגטי, מפרק

ד"ר עזרא יחיאל
)ח"פ 51-329306-8(

)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 8.12.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  עזרא,  יחיאל  ד"ר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יהושע 84/11, עפולה, 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.

ד"ר יחיאל עזרא, מפרק

אורלי בונג'ק בע"מ
)ח"פ 51-271924-2(

)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 11.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורלי בונג'ק, מרח' אבוקה 

11, תל אביב 69086, למפרקת החברה.

הודעה על מינוי חברי ועדת ערר לארנונה עיריית 
יקנעם עילית

לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 
התשל"ו-11976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מועצת עיריית יקנעם עילית, בישיבתה מיום כ"ט באב 
)25 באוגוסט 2014(, ועדת ערר לעניין החוק האמור,  התשע"ד 

בהרכב של שלושה חברים, כמפורט להלן:

עורך הדין שי חמו - יושב ראש

עורך הדין שון בן יצחק - חבר

עורכת הדין רוניה רובינשטיין - חברה.

י"ד בטבת התשע"ה )5 בינואר 2014(
)חמ 3-265-ה1(

סימון אלפסי  
ראש עיריית יקנעם עילית  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

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

י.ב. השקעות שבע בע"מ
)ח"פ 51-391113-1(

)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   ,30.12.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בן דיין 

יעקב, ת"ד 5561, באר שבע, 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.

 ,31.5.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
באר שבע, לשם   ,30 קק"ל  רח'  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
בן דיין יעקב, מפרק

ג.ע.ש חברה מרכזית לשיווק מוצרי הנעלה ואופנה
)ח"פ 51-239353-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.11.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרית דיאמנט, מרח' 
בקעת צין 7/15, כפר סבא, טל' 050-7322997, למפרקת החברה.
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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.

אלון רסקי, עו"ד, מפרק

ד.ל.לנגפורד גלובל הולדינג בע"מ
)ח"פ 51-476884-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיטל לנגפורד, מרח' 

כנרת 5, בני ברק, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיטל לנגפורד, עו"ד, מפרקת

פ.מ. פתרונות מידיים בע"מ
)ח"פ 51-252571-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.12.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שליו מלכה-

לוי, מרח' השופטים 13/2, ת"ד 3023, גן יבנה, טל' 08-8673281, 
למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שליו מלכה-לוי, עו"ד, מפרקת

פולדן בע"מ
)ח"פ 51-369558-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל בן–חור, מרח' 

ויסוצקי 6, תל אביב, למפרק החברה.

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

אורלי בונג'ק, מפרקת

בוריס ודניאל לוינשטיין חברה להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-045080-2(

)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 14.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד לוינשטיין, מרח' סמטת 

הי"ח 5, הוד השרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד לוינשטיין, מפרק

מ.ד.ע.ן )כריה וחציבה( בע"מ
)ח"פ 51-246103-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.12.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריה שפירא, 
מרח' ליאונרדו דה וינצ'י 13, תל אביב, טל' 03-5259050, 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.

אריה שפירא, עו"ד, מפרק

וסקומד בע"מ
)ח"פ 51-408974-7(

)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 22.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלון רסקי, מדרך בן 

גוריון 1, בני ברק, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גולן בוכריס, עו"ד, מפרק

ירוק מערכות מיזוג אויר חכמות בע"מ
)ח"פ 51-501782-0(

)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 1.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף אוסלקה, מרח' 

מנחם בגין 23, תל אביב, טל' 073-7961496, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אסף אוסלקה, עו"ד, מפרק

פיל בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-749772-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.1.2015, התקבלה החלטה 
גרוס  אצל  אופק,  דניאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות', מרכז עזריאלי 1, הבניין 

העגול, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, לידי עו"ד עומר אורלב, בכתובת הנ"ל.
דניאל אופק, מפרקת

איי.די.אס. מערכות הגנה חדשניות בע"מ
)ח"פ 51-467604-8(

)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 4.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאיר מינטוס, מרח' 

היצירה 3, רמת גן, טל' 03-6243366, 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.

אריאל בן–חור, עו"ד, מפרק

השטיח המעופף מימון והשקעות 1998 בע"מ
)ח"פ 51-263202-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2014, 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 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה כהן, עו"ד, מפרק

שייק יזמות בע"מ
)ח"פ 51-465259-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2015, התקבלה החלטה 
בוכריס, מרח'  גולן  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

המלך ג'ורג' 16ג, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גולן בוכריס, עו"ד, מפרק

קליקה כל הדילים בע"מ
)ח"פ 51-456721-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2015, התקבלה החלטה 
בוכריס, מרח'  גולן  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

המלך ג'ורג' 16ג, ירושלים, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר מינטוס, עו"ד, מפרק

ס.ג.כ. שיווק והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-261480-1(

)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 4.1.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  סידס,  אברהם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

טולוקסקי 6, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם סידס, מפרק

איי. סי. מסכים דיגיטליים בע"מ
)ח"פ 51-476398-6(

)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 5.1.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  בן–נר,  רן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקוביץ' 4, תל אביב 64238, טל' 03-6099166, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רן בן–נר, עו"ד, מפרק

קידוגו בע"מ
)ח"פ 51-413243-0(

)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 5.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

ל.ב. ישי בע"מ
)ח"פ 51-146768-0(

)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 5.1.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  נדאף,  עיאד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שפרינצק 1, עפולה, 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.

עיאד נדאף, עו"ד, מפרק

אי או אל מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-470550-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיה בר–און, מרח' בן 

גוריון 2, רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיה בר–און, עו"ד, מפרקת

חברה לרישומים של הבנק הבינלאומי הראשון 
לישראל בע"מ

)ח"פ 51-025203-4(

)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 6.1.2015, התקבלה החלטה 
פיקסלר,  יהודה  עקיבא  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

משד' רוטשילד 42, תל אביב, למפרק החברה.
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מצרופה  רובין,  גבריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
3085000, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גבריאל רובין, מפרק

ראיה גנוס בע"מ
)ח"פ 51-425165-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי בן דן, מרח' המייסדים 

16, כפר סבא, טל' 054-4539284, 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.

איתי בן דן, מפרק

מגבות ועוד בע"מ
)ח"פ 51-475675-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי בן–ארי, מרח' רב אשי 

2, תל אביב 69395, למפרק החברה.

אורי בן–ארי, מפרק

מגבות ועוד בע"מ
)ח"פ 51-475675-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.3.2015, בשעה 10.30, אצל המפרק, רח' רב אשי 
2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי בן–ארי, מפרק

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.

עקיבא יהודה פיקסלר, מפרק

קומנדו אנד קוצ' בע"מ
)ח"פ 51-491516-4(

)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 8.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סנדרה אטלין, מרח' 
גיבורי ישראל 7, אזור התעשייה פולג, נתניה, טל' 09-8357555, 

למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

סנדרה אטלין, עו"ד, מפרקת

ביו מדיוסט גרופ בע"מ
)ח"פ 51-302621-1(

)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 11.1.2015, התקבלה החלטה 
מצרופה  רובין,  גבריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

3085000, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גבריאל רובין, מפרק

חברה לייזום בקריית ביאליק )1997( בע"מ
)ח"פ 51-255813-1(

)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 11.1.2015, התקבלה החלטה 
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תתכנס ביום 18.3.2015, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' המגדל 
19, קיסריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון רונן, מפרק

אקסיקור טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-458083-6(

)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 25.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל חלק-שטמלר, מרח' 

הראשונים 19/10, כפר סבא, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מיכאל חלק-שטמלר, מפרק

אקסיקור טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-458083-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה   ,15.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הראשונים 19/10, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל חלק-שטמלר, מפרק

ד. תומר שירותי חשבונאות בע"מ
)ח"פ 51-323794-1(

)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 1.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור מירון, מרח' ברנר 8, 

כפר סבא, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דרור מירון, מפרק

ג. בלד חברה לבניין בע"מ
)ח"פ 51-425390-5(

)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 23.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שריף גנאיים, מבאקה אל 

גרבייה, 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.

שריף גנאיים, מפרק

ג. בלד חברה לבניין בע"מ
)ח"פ 51-425390-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 23.3.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, באקה 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  גרבייה, לשם הגשת  אל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שריף גנאיים, מפרק

ביטרקס בע"מ
)ח"פ 51-138720-1(

)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 5.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון רונן, מרח' המגדל 19, 

קיסריה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון רונן, מפרק

ביטרקס בע"מ
)ח"פ 51-138720-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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מרח'  ברקוביץ,  ברנרד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ההגנה 38/5, הרצליה, 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.

ברנרד ברקוביץ, מפרק

איכות מוצרי בשר בני ובניו בע"מ
)ח"פ 51-304554-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.3.2015, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' ההגנה 
38/5, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ברנרד ברקוביץ, מפרק

אלי פניגשטיין בע"מ
)ח"פ 51-082333-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.12.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון פניגשטיין, 

מרח' פינס 23, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמעון פניגשטיין, מפרק

אלי פניגשטיין בע"מ
)ח"פ 51-082333-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
פינס  רח'  המפרק,  אצל   ,20.00 בשעה   ,10.3.2015 ביום  תתכנס 
23, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון פניגשטיין, מפרק

ד. תומר שירותי חשבונאות בע"מ
)ח"פ 51-323794-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ברנר  רח'  המפרק,  אצל   ,15.00 בשעה   ,15.3.2015 ביום  תתכנס 
8, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דרור מירון, מפרק

אלל בית הנגר בע"מ
)ח"פ 51-175208-1(

)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 25.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר אלל, ממושב גיאה 

43, ד"נ חוף אשקלון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עופר אלל, מפרק

אלל בית הנגר בע"מ
)ח"פ 51-175208-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
16.00, באזור תעשייה הצפוני,  תתכנס ביום 16.3.2015, בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשקלון, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עופר אלל, מפרק

איכות מוצרי בשר בני ובניו בע"מ
)ח"פ 51-304554-2(

)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 1.1.2015, התקבלה החלטה 
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תתכנס ביום 18.3.2015, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' הר סיני 
31, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חגית זינגר, מפרקת

פדר קהן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-467462-1(

)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 7.1.2015, התקבלה החלטה 
אמנון  משד'  קהן,  שחר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ותמר 4, הרצליה, 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.

שחר קהן, מפרק

פדר קהן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-467462-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אמנון  שד'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,18.3.2015 ביום  תתכנס 
סופי של המפרק, המראה  דוח  4, הרצליה, לשם הגשת  ותמר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שחר קהן, מפרק

דב קפה בע"מ
)ח"פ 51-382664-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן אביטן, ממושב רמות 

נפתלי 17, 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.

איתן אביטן, מפרק

נ.י. ביוטי סאן בע"מ
)ח"פ 51-433484-6(

)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 4.1.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  שארב,  אבו  נימר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אוסקר שינדלר 6/15, באר שבע, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נימר אבו שארב, מפרק

נ.י. ביוטי סאן בע"מ
)ח"פ 51-433484-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.3.2015, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' אוסקר 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שבע,  באר   ,6/15 שינדלר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נימר אבו שארב, מפרק

ברבן לחיות בסטייל בע"מ
)ח"פ 51-476746-6(

)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 7.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חגית זינגר, מרח' הר סיני 

31, רעננה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

חגית זינגר, מפרקת

ברבן לחיות בסטייל בע"מ
)ח"פ 51-476746-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את רואי ויזנר, אצל האצ'יסון 
כנרות, רח' הצורן 8, אזור תעשייה פולג, נתניה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רואי ויזנר, מפרק

מגסנס בע"מ
)ח"פ 51-326695-7(

)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 
האצ'יסון  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,18.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הגשת  לשם  נתניה,  פולג,  תעשייה  אזור   ,8 הצורן  רח'  כנרות, 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
רואי ויזנר, מפרק

לד שואו בע"מ
)ח"פ 51-413034-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר דרייפוס, מרח' סמטת 

אהרון 6, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאיר דרייפוס, מפרק

לד שואו בע"מ
)ח"פ 51-413034-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
סמטת  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,18.3.2015 ביום  תתכנס 
אהרון 6, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר דרייפוס, מפרק

דב קפה בע"מ
)ח"פ 51-382664-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.3.2015, בשעה 9.00, אצל המפרק, מושב רמות 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,17 נפתלי 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן אביטן, מפרק

קלאודקפה סיסטם בע"מ
)ח"פ 51-494096-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.1.2015, התקבלה החלטה 
זגורי, מרח' חובבי  לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהוד 

ציון 38/7, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אהוד זגורי, מפרק

קלאודקפה סיסטם בע"מ
)ח"פ 51-494096-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
חובבי  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,18.3.2015 ביום  תתכנס 
ציון 38/7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהוד זגורי, מפרק

מגסנס בע"מ
)ח"פ 51-326695-7(

)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 6.1.2015, התקבלה החלטה 
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תתכנס ביום 17.3.2015, בשעה 10.00, במשרדי עו"ד צבי קופמן, 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,8 שניאור  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל דיין, מפרק

ג'וני ממושלי אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-260729-2(

)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 15.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ואניה צדקה, מרח' העיט 3, 

רעננה, טל' 054-4513353, 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.

ואניה צדקה, מפרק

ראולינדה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-153238-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את הילית גנדלמן גורנשטיין, 

מרח' פרידמן שרגא 7, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

הילית גנדלמן גורנשטיין, מפרקת

טיים פור צ'יילד
)ח"פ 51-493279-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלרון גולדנברג )לשעבר 

ישראלי(, מרח' עמק בית שאן 40/1, מודיעין, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

א. ורדינון אחזקות )1995( בע"מ
)ח"פ 51-215153-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.1.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן ורדינון, מרח' 

המגשימים 20, פתח תקוה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דן ורדינון, מפרק

א. ורדינון אחזקות )1995( בע"מ
)ח"פ 51-215153-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,18.3.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המגשימים 20, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דן ורדינון, מפרק

מעדני טוב טעם ר.ס.ל בע"מ
)ח"פ 51-264845-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל דיין, מרח' יהושע בן 

חנניה 71, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, לעו"ד צבי קופמן, רח' שניאור 8, תל אביב.

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

רפאל דיין, מפרק

מעדני טוב טעם ר.ס.ל בע"מ
)ח"פ 51-264845-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

פנחס דלויה, עו"ד, מפרק

סימט בע"מ
)ח"פ 51-109957-4(

)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 28.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן שהם, מרח' הרקפות 

12, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמואל שני, עו"ד
בא כוח המפרק

פרנדס דיי בע"מ
)ח"פ 51-483175-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.12.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל דויטש, 
ממשרד דויטש ושות' - עורכי דין, רח' עמק השושנים 10, נס 

ציונה 7404205, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל דויטש, עו"ד, מפרק

מיקרו אקלים קומפני בע"מ
)ח"פ 51-222554-1(

)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 11.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין סופר, מרח' ל 100, 

צפת, למפרק החברה.

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

אלרון גולדנברג, מפרק

א.ח. דמרי - ניהול ואחזקה )1996( בע"מ
)ח"פ 51-232355-1(

)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 1.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פנחס דלויה, מרח' 

הפלמ"ח 71א, באר שבע, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פנחס דלויה, עו"ד, מפרק

י.ח.דמרי תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-190759-4(

)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 4.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פנחס דלויה, מרח' 

הפלמ"ח 71א, באר שבע, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פנחס דלויה, עו"ד, מפרק

י.ח. דמרי )בניה( אינטרנשיונל )אחזקות 2007( בע"מ
)ח"פ 51-401763-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.12.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פנחס דלויה, 
מרח' הפלמ"ח 71א, באר שבע, טל' 08-6234598, למפרק החברה.

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

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עודד זלצמן, מפרק

א.ש. תמר גלובל אינווסטמנט בע"מ
)ח"פ 51-493215-1(

)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 31.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פינס פחימה, אצל עו"ד גל 

דהן, רח' הארבעה 21, תל אביב 6473921, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
הודעה זו, למשרד בא כוח המפרק, עו"ד גל דהן, לכתובת הנ"ל.

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

פינס פחימה, מפרק

שלל צבעים עתונות בע"מ
)ח"פ 51-256400-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דובב, 

מרח' ויצמן 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אשר דובב, עו"ד, מפרק

ריינקום בע"מ
)ח"פ 51-246521-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דובב, 

מרח' ויצמן 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בנימין סופר, מפרק

נופי הצפון השקעות בע"מ
)ח"פ 51-368484-5(

)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 29.12.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן שמעוני, 

מרח' לינקולן 20, תל אביב, טל' 03-6255555, 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.

ערן שמעוני, עו"ד, מפרק

זברה זום בע"מ
)ח"פ 51-470904-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.12.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב איזרדל, 

מרח' אחד העם 14, תל אביב 6688106, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יניב איזרדל, עו"ד, מפרק

קסראונד מערכות בע"מ
)ח"פ 51-365688-4(

)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 30.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד זלצמן, מרח' הזית 15, 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק עדני, מפרק

ג'יסקו-ישראל-יפן שיתוף פעולה ביטחוני בע"מ
)ח"פ 51-472400-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2015, התקבלה החלטה 
 ,7 הגלבוע  מרח'  שי,  רז  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

קדימה-צורן, 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.

רז שי , מפרק

מאנתור פור יו בע"מ
)ח"פ 51-472010-1(

)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 1.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם פינקלשטיין, מרח' 

הרותם 7, תל מונד, 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.

מנחם פינקלשטיין, מפרק

סאלמבה בע"מ
)ח"פ 51-415052-3(

)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 1.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיה פרובשטיין כהן, מרח' 

יוסף 12, נתניה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אשר דובב, עו"ד, מפרק

כרכום אדום )2005( בע"מ
)ח"פ 51-368607-1(

)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 1.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר לוי, מרח' הכורמים 5, 

ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר לוי, מפרק

א.מ. פרנק בע"מ
)ח"פ 51-368670-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם פרנק, מרח' כסלו 10, 

הוד השרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מנחם פרנק, מפרק

ליאר הנהלת רכוש בע"מ
)ח"פ 51-422837-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק עדני, מרח' הגליל 34, 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלמה תוסייה-כהן, עו"ד, מפרק

חכשורי עבודות עפר בע"מ
)ח"פ 51-271683-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.1.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  שופל,  יאיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פינס 11, ירושלים 9470115, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר שופל, עו"ד, מפרק

דנ–אל השקעות )1987( בע"מ
)ח"פ 51-125414-6(

)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 5.1.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  שופל,  יאיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פינס 11, ירושלים 9470115, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר שופל, עו"ד, מפרק

אשד איילון ייזום בניה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-192217-1(

)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 5.1.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  שופל,  יאיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פינס 11, ירושלים 9470115, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מיה פרובשטיין כהן, מפרקת

נאטשל בע"מ
)ח"פ 51-346826-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.12.2014, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי דנה, ממרכז 

ספיר 6/31, ת"ד 34264, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסי דנה, מפרק

מרוול פארמה בע"מ
)ח"פ 51-489658-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אולג ברודט, ממשרד 
עו"ד אפשטיין רוזנבלום מעוז )ERM(, רח' ארלוזורוב 111, תל 

אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אולג ברודט, עו"ד, מפרק

טכנולוגיות המילניום מ.י. בע"מ
)ח"פ 51-276410-1(

)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 4.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלמה תוסייה-כהן, 

מרח' יפו 99, ירושלים, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גד טולידאנו, מפרק

אטיאס אי אקס בע"מ
)ח"פ 51-399529-0(

)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 5.1.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  אטיאס,  יחיאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

טשרניחובסקי 13, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יחיאל אטיאס, מפרק

מלכות הזהב - חברה לבניה והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-298847-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.1.2015, התקבלה החלטה 
הולנדר,  זאב  ד"ר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

משד' רוטשילד 49, תל אביב, טל' 03-5665005, 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.

ד"ר זאב הולנדר, עו"ד, מפרק

איי נוו פלוס בע"מ
)ח"פ 51-448901-2(

)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 5.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן כספי, מרח' נוף הרים 

83, מבשרת ציון, טל' 02-5344256, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר שופל, עו"ד, מפרק

א.ר.י. עפר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-109563-0(

)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 5.1.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  שופל,  יאיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פינס 11, ירושלים 9470115, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר שופל, עו"ד, מפרק

אגרוקום בע"מ
)ח"פ 51-404997-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.1.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איריס מורנו, מרח' 

סוקולוב 86א, חולון, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

איריס מורנו, עו"ד, מפרקת

י. א. אוריון - חברה ליעוץ בע"מ
)ח"פ 51-191528-2(

)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 5.1.2015, התקבלה החלטה 
חיל  מרח'  טולידאנו,  גד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

משמר 20, תל אביב, למפרק החברה.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אלן ארונסון, עו"ד, מפרק

סיגלית פייננס בע"מ
)ח"פ 51-461707-5(

)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 6.1.2015, לאחר שכל 
מראש,  ימים   21 של  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו  החברים 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביגדור 

וילנץ, מכמון 20112, 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.

אביגדור וילנץ, מפרק

קפה קפה יגאל אלון בע"מ
)ח"פ 51-383494-5(

)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 7.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר שורץ, מרח' מנתור 3, 

מודיעין-מכבים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאיר שורץ, מפרק

מ.ט.י. אילת-אילות מרכז טיפוח יזמות 
)ע"ר 58-028883-5(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 1.1.2015, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד נעמה אילת, מרח' סיטי סנטר 15-16, 

ת"ד 898, אילת 88107, למפרקת העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נעמה אילת, עו"ד, מפרקת

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.

איתן כספי, מפרק

אביב כלבו לבנין ותעשיה בע"מ
)ח"פ 51-189982-5(

)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 6.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה מיארה, מרח' ברקת 

2/24, אשדוד, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלמה מיארה, מפרק

צ.פ.ק. נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-346055-0(

)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 6.1.2015, התקבלה החלטה 
משד'  בוקסר,  יניב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שאול המלך 8, תל אביב, טל' 03-6919997, 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.

יניב בוקסר, עו"ד, מפרק

מלקום בע"מ
)ח"פ 51-195449-7(

)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 6.1.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלן ארונסון, משד' 

דוד המלך 1, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.


