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הודעה
לפי כללי בתי הדין הדתיים הדרוזיים )סדרי הדיון של הוועדה 

למינוי קאדים מד'הב(, התשס"ח-2008

לפי סעיף 11)א( לכללי בתי הדין הדתיים הדרוזיים )סדרי 
התשס"ח-12008,  מד'הב(,  קאדים  למינוי  הוועדה  של  הדיון 
מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה 

למינוי קאדים מד'הב:

לבית הדין הדתי הדרוזי

רושדי חוסיין אמל מאד'י   

אחסאן חלבי טליע בדר   

עטא עיסמי נאזם סרחאן  

בשיר עזאם ג'דעאן עאמר  

יוסף אסעד ברכאת מנסור  

לבית הדין הדתי הדרוזי לערעורים

הקאדי מד'הב ענתיר מעדי הקאדי מד'הב עמאד אבו ריש 

נאזם סרחאן הקאדי מד'הב כמאל קבלאן 

טליע בדר אמל מאד'י   

עטא עיסמי.

זו,  הודעה  פרסום  ממועד  ימים   20 בתוך  רשאי,  אדם  כל 
לפנות לוועדת המינויים בבקשה מנומקת שלא לבחור במועמד 
שיקול  לפי  בבקשה  תנהג  והוועדה  מד'הב,  קאדי  לכהונת 
דעתה; פניות כאמור יש להעביר למזכיר הוועדה למינוי קאדים 
מד'הב, עורך הדין כמיל מולא, רחוב שלום  הגליל 1, עכו, ת"ד 
האלקטרוני  לדואר  או   ,04-9550757 פקס  באמצעות  או   ,8260 

.camilm@justice.gov.il

ו' בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(
)חמ 3-4191(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

יושבת ראש ועדת המינויים  
1  ק"ת התשס"ח, עמ' 1605.

הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה
לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, 

התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק המאבק בתופעת השימוש 
עם  שהתייעצתי  ולאחר  התשע"ג-12013,  מסכנים,  בחומרים 
הלאומית  הרשות  ראש  יושב  שהסמיכו  המייעצים  הגורמים 
הכללי  והמפקח  באלכוהול  לרעה  ולשימוש  בסמים  למלחמה 

של משטרת ישראל, אני מכריז לאמור:

הגדרות

בהכרזה זו -   .1

לפקודת    הראשונה  בתוספת  כהגדרתה   - מבנית"  "נגזרת 
הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג-21973;

]נוסח  הרוקחים  בפקודת  כהגדרתו   - רשום"  "תכשיר 
חדש[, התשמ"א-31981.

חומרים אסורים בהפצה

החומרים המפורטים להלן הם חומרים אסורים בהפצה:  .2

AL-LADאיי. אל-אל. איי. דיׁ)1(

;6-allyl-6-nor-lysergic acid diethylamide

Carfentanylקארפנטניל)2(

 methyl 1-)2-phenylethyl(-4-)N-phenylpropanamido(
piperidine-4-carboxylate

;Carfentanil;ידוע גם בשם:

4-carbomethoxyfentanyl.

סייג לתחולה

הכרזה זו לא תחול על תכשיר רשום או תכשיר הפטור   .3
)תכשירים(,  הרוקחים  לתקנות   29 תקנה  לפי  מרישום 
לפי  בהפצה  אסורים  חומרים  המכיל  התשמ"ו-41986, 

הכרזה זו.

תוקף

תוקפה של הכרזה זו ל–12 חודשים מיום פרסומה ברשומות.   .4

ו' בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(
)חמ 3-4690(

משה בר סימן טוב  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.  3

ק"ת התשמ"ו, עמ' 906.  4

הודעה על הנחת הצעה להסדרת הספקת המים 
באזור קיצוב 

לפי חוק המים, התשי"ט-1959
התשי"ט-11959,  המים,  לחוק  ו–41   38 לסעיפים  בהתאם 
המים  הספקת  הסדר  לתיקון  הצעה  הנחת  על  מודיע  אני 
)הסדר  המים  כללי  בטיוטת  מפורטת  ההצעה  קיצוב;  באזור 
מפורט לאזור קיצוב( )אזור מעלה הכנסת וסובב כנרת( )תיקון(, 

התשע"ז-2017.

עיקרו של התיקון המוצע הוא ביטול האפשרות להגדלת 
למטרות  ואספקתם  הפקתם  את  להתיר  שניתן  המים  כמויות 
חקלאות באזור זה בשנת 2017 ושינוי הכמות המינימלית שיש 

להבטיח את זרימתה בכל עת בגשר הפקק.

ההצעה הונחה במקומות המפורטים להלן, וכל אדם רשאי 
להגיש  רשאי  מעוניין  כל  האמורה;  בהצעה  חינם  שם  לעיין 
למועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב את עמדתו בכתב  
פקס' באמצעות  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים  שישים   בתוך 

 ;council@water.gov.il 03-6369750, או באמצעות דוא"ל בכתובת
יש לאשר את דבר קבלת העמדה בטל' 03-6369600/5.

בסיוון  י"א  יום  הוא  התנגדויות  להגשת  האחרון  המועד 
התשע"ז )5 ביוני 2017(, בשעה 12:00; לאחר המועד האמור, לא 

יתקבלו עוד עמדות.

 
ס"ח התשע"ג, עמ' 221.   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526; ק"ת התשע"ז,    2 

עמ' 684.  
 

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331.
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רשות המים רשאית לפרסם באתר האינטרנט של הרשות 
הממשלתית למים ולביוב העתק מן העמדות שיתקבלו.

ואלה המקומות שבהם הופקדה ההצעה:

משרדי הרשות הממשלתית למים ולביוב:    )1(

בתל אביב, רח' המסגר 14;   -

בנשר, השירות ההידרולוגי, רח' התעשייה 8;  -

בירושלים, השירות ההידרולוגי, רח' יפו 234;  -

משרדי ארגונים יציגים וארגונים צרכניים:  )2(

התאחדות החקלאים, שד' שאול המלך 8, תל–אביב-יפו;      -

התאחדות האיכרים, רח' קפלן 8, תל–אביב-יפו;  -

האיחוד החקלאי, דרך פתח תקווה 80, תל–אביב-יפו;  -

מחלקת ההתיישבות של תנועת חרות, רח' המלך ג'ורג'   -
38, תל אביב;

רח'   אביב;  תל   ,29 המרד  רח'  התעשיינים,  התאחדות   -
הרב קוק 12, ירושלים;

מרכז השלטון המקומי, רח' הפטמן 3, תל אביב;  -

ארגון המועצות האזוריות, המרכז החקלאי, שד' שאול    -
המלך 8, תל אביב;

מקורות חברת מים בע"מ, רח' לינקולן 9, תל אביב;  -

המועצה הישראלית לצרכנות, רח' מזא"ה 76, תל אביב;  -

הרשות להגנת הצרכן בהסתדרות, בית הוועד הפועל,   -
רח' ארלוזורוב, תל אביב;

הרשות לתכנון חקלאי, משרד החקלאות ופיתוח הכפר,   -
בית דגן;

ארגון עובדי המים, ת"ד 10206, פתח תקווה 49002;  -

התנועה הקיבוצית, רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, תל אביב   -
;69733

תנועת המושבים, אגף המשק, רח' לאונרדו דה וינצ'י 19,   -
תל אביב 69733;

סובב  תאגיד  משרדי  והביוב,  המים  תאגידי  פורום   -
שפרעם, ת"ד 329, שפרעם 20200;

או  כולו  נמצא,  שתחומן  המקומיות  הרשויות  משרדי   )3(
מקצתו, באזור הקיצוב;

)4(    המשרדים המחוזיים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

ג' בניסן התשע"ז )30 במרס 2017(
משה גראזי    )חמ 1179—3-ה2( 
                                           יושב ראש מועצת הרשות

                                     הממשלתית למים ולביוב )בפועל(

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

אני  התשנ"ב-11992,  המפלגות,  לחוק   12 לסעיף  בהתאם 
רשמתי,   ,)2017 במרס   26( באדר התשע"ז  כ"ח  ביום  כי  מודיע 
לפי סעיף 7 לחוק האמור, את המפלגה שלהלן בפנקס המפלגות:

"אני ואתה - מפלגת העם הישראלית".

כ"ח באדר התשע"ז )26 במרס 2017(
)חמ 3-2424-ה1(         אייל גלובוס

                                           רשם המפלגות
                                           ראש רשות התאגידים

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.  1

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 58485-02-17

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

בע"מ,  ומימון  השקעות   10 תשואה  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-403188-9, 

להסדר  כנאמן  תפקידו  בתוקף  גיסין,  גיא  עו"ד  והמבקש: 
נושים לחברת תשואה 10 בע"מ )בהסדר נושים(, בעצמו וע"י 
ב"כ ממשרד גיסין ושות', עורכי דין, רח' הברזל B38, תל אביב 

69710, טל' 03-7467777, פקס' 03-7467700.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בתל–אביב-יפו  המחוזי  המשפט 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 7.5.2017 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   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.23.4.2017

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

גיא גיסין, עו"ד, נאמן  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 15317-03-17

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

ח"פ  בע"מ,  ספורט  נת  טריידינג  חברת  פירוק   ובעניין 
51-448928-5

משרד  לב,  מנדב  לב,  נדב  עו"ד  הזמני,  המפרק  והמבקש: 
עורכי דין, רח' שפעל טל 3-1, מגדל השחר, גבעתיים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.4.2017 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   14.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.13.4.2017

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

נדב לב, עו"ד  
מפרק זמני  
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התקבלה   30/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
מוזס,  בית   ,74 רוטשילד  שדרות  מרח'  יניב,  יהושע  רונן   עו"ד 

תל–אביב-יפו 6578517, 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 ייענה. 

 30/07/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

רונן יהושע יניב, עו"ד, מפרק 

די.גי.סי. טק )טכנולוגיות עיבוד ביהלומים וקריסטל( 
 )ח"פ 513570846(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   20/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דב  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 

טאובר, מרח' גורדון 16, רעננה, 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 ייענה. 

 28/05/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

דב טאובר, מפרק 

צבע בתנועה )1994( בע"מ 
 )ח"פ 512063678(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מיקו מנחם, מרח' הירשנברג 17, תל–אביב-יפו, 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 ייענה. 

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

ד.מ. מרכז חרום וטרינרי בע"מ 
 )ח"פ 514709724(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   31/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב 

גאנז, מרח' שד' ויצמן 18, רמת השרון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 14/05/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

זאב גאנז, מפרק 

קור פסגות בגולן בע"מ 
 )ח"פ 513850990(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   27/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

קינן, מרח' המדע 8, רחובות, 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 ייענה. 

 28/05/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

משה קינן, מפרק 

אוברלאפ יו.אס.איי בע"מ 
 )ח"פ 515344976(

)בפירוק מרצון(

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

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



4855 ילקוט הפרסומים 7479, ז' בניסן התשע"ז, 3.4.2017 

רני שפירא אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 512833823(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקצ 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   28/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, 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 ייענה. 

 28/05/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת 

פרי סל ייבוא ושיווק בע"מ 
 )ח"פ 515005700(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   02/04/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סרגיי 

פורמן, מרח' נתנזון איסר 9, ירושלים, 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 ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/09/2017 
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, רח' יפו 47, ירושלים )בתוך חנות 
מחסן סלולר(, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 
סרגיי פורמן, מפרק 

אורי גלעד שירותי רוקחות בע"מ 
 )ח"פ 514910116(

)בפירוק מרצון(

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

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

 28/05/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

מיקו מנחם, עו"ד, מפרק 

י.ט. מונטאנא בע"מ 
 )ח"פ 512965229(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   26/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

עזיז אבו אלניל, מרח' יפת 94, תל–אביב-יפו, 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 ייענה. 

 31/05/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

עזיז אבו אלניל, עו"ד, מפרק 

נצר ארד בע"מ 
 )ח"פ 513041392(

)בפירוק מרצון(

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   02/04/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, 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 ייענה. 

 28/05/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת 
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התקבלה   28/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 

גלעד, מרח' האגוז 3, קריית אונו, 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 ייענה. 

 02/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אורי גלעד, מפרק 

גאסול אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 515523447(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   02/04/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונתן 

ריכטר, מרח' עין הוד 69, עין הוד 3089000, 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 ייענה. 

 18/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.         

יונתן ריכטר, מפרק

הגרעין נדל"ן בע"מ 
 )ח"פ 514595172(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21/03/2017 
עמיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

כהן, מרח' שונית 6א, נס ציונה, 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.

עמיר כהן, מפרק 

נט איי אל סחר בע"מ 
 )ח"פ 514820455(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
יעקב פינקוביץ, מרח' יצחק איכילוב 10, פתח תקווה 4946124, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב פינקוביץ, עו"ד, מפרק 

מכבסת בית ישראל-אורנים בע"מ 
 )ח"פ 514929751(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/03/2017 
ברוך  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מבורך דבן, מרח' מגיני הגליל 53, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

ברוך מבורך דבן, מפרק 

שיווק ישיר מוצפי בע"מ 
 )ח"פ 514640747(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/03/2017 
ברוך  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מבורך דבן, מרח' מגיני הגליל 53, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

ברוך מבורך דבן, מפרק 
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אפקים שירותי בריאות בע"מ 
 )ח"פ 511743023(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 08/01/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 

רימר, מרח' הדס 9, ראש העין, 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 רימר, מפרק 

יורוטרנס משלחים בינלאומיים בע"מ 
 )ח"פ 510829104(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/03/2017 
יוסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

זיטוני, מרח' הפרחים 29, ראש העין 4858541, 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.

יוסף זיטוני, מפרק 

ר.ע.מ.ח. שרותי חשבונאות בע"מ 
 )ח"פ 512111618(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22/03/2017 
עומר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אבו רעד, מרח' שכ קחאוש, אום אל פחם, 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.

עומר אבו רעד, מפרק 

רם ק.ד. איטום ובידוד 2000 בע"מ 
 )ח"פ 512909672(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 02/04/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בטי 

אשורי, מרח' דרך אבא הלל 7, 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.

בטי אשורי, עו"ד, מפרקת 

חלקה 37 בגוש 6205 סופרמרקט בע"מ 
 )ח"פ 510189921(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אריה רואש, מרח' ששת הימים 28, בני ברק, 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 רואש, עו"ד, מפרק 

חלקה 367 בגוש 6205 סופרמרקט בע"מ 
 )ח"פ 510190275(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אריה רואש, מרח' ששת הימים 28, בני ברק, 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 רואש, עו"ד, מפרק 
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דנאל אחזקות והשקעות )92( בע"מ 
 )ח"פ 511650574(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/03/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון 

סובול, מרח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

ירון סובול, עו"ד, מפרק

פמיליביז בע"מ 
 )ח"פ 515100808(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13/05/2017 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רגב עזריאל, מפרק

פנג'יאה פלטפורמות מיחשוב בע"מ 
 )ח"פ 514374206(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21/05/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' יגאל  
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,120 אלון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רם אפרתי, עו"ד, מפרק

באזטייפ מדיה בע"מ 
 )ח"פ 515215291(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 01/06/2017 בשעה 11:00,  אצל משרד עו"ד 
אפשטיין רוזנבלום מעוז )ERM(, רח' ארלוזורוב 111, תל–אביב-
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 

הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 
פנקסים ובניירות של החברה.

שניר חסין, מפרק

בר גוריון ישראל בע"מ 
 )ח"פ 514314426(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17/05/2017 בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' המסגר 
26, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אברהם גוטליב, עו"ד, מפרק 

אלף שמשות בע"מ 
 )ח"פ 514043496(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29/05/2017 בשעה 09:00, אצל עו"ד יהושע גליקס, 
רח' מזיא 3א, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
דב רביב, מפרק 

קיטרינג גת בע"מ 
 )ח"פ 511279069(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28/05/2017 בשעה 18:00, במשרדי עו"ד חן-דוד 
ושות', רח' עומרים 9, עומר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דוד עזוז, עו"ד, מפרק

יד עזרת אבינו 
 )ע"ר 580572014(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   28/03/2017 ביום  שהתכנסה 
 ,26 חרמון  מרח'  תורג'מן,  משה  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

מבשרת ציון, למפרק העמותה.
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אור הגליל בע"מ
)ח"פ 51-212896-8(

)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   ,1.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוחמד 

עאבד, מת"ד 50637, טל' 052-6424213, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2017, בשעה 
16.00, אצל עו"ד עלי זועבי, בניין אלוופא סנטר, ת"ד 50099, נצרת 
16000, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
מוחמד עאבד, מפרק

אקונט אינטגריישן בע"מ
)ח"פ 51-298352-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,052-4347907 טל'  השרון,  רמת   ,22 ויצמן  משד'  סרוסי,  בנימין 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בנימין )בני( סרוסי, עו"ד, מפרק

צ'ופה קרוואנ'ס
)ח"פ 51-497349-4(

)בפירוק מרצון(

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

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

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה תורג'מן, מפרק 

כוכב השיער בע"מ
)ח"פ 51-524988-6(

)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   ,12.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
עדו נחום, מרח' הסורג 1, קומה 4, ירושלים, טל' 072-2345342, 

למפרק החברה.

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

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

 ,11.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  17.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדו נחום, עו"ד, מפרק

פאי נצרת בע"מ
)ח"פ 51-430773-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוחמד 

עאבד, מת"ד 50637, טל' 052-6424213, למפרק החברה.

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

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

 ,30.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל עו"ד עלי זועבי, בניין אלוופא סנטר, ת"ד 50099, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,16000 נצרת 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

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

נאדר ג'יריס, עו"ד, מפרק

י. אמון מינימרקט בע"מ
)ח"פ 51-299065-6(

)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   ,21.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'   ,21911 כרמיאל   ,291 ת"ד   ,3/1 הגליל  מרח'  ג'יריס,  נאדר 

04-8113845, 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.

 ,23.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,11.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נאדר ג'יריס, עו"ד, מפרק

מאישחר בע"מ
)ח"פ 51-514600-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 22.3.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונתן ווידן, מרח' 

בקעת בית נטופה 12, כפר סבא, למפרק החברה.

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

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

 ,25.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יונתן ווידן, מפרק

א.מ.כלבו בניין )2010( בע"מ
)ח"פ 51-446030-2(

)בפירוק מרצון(

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

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

התקבלה   ,15.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב 
למפרק   ,052-2648888 טל'  השרון,  הוד   ,10 התמר  מרח'  ברקאי, 

החברה.

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

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

 ,16.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב ברקאי, מפרק

חנוש בע"מ
)ח"פ 51-497522-6(

)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   ,20.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרקת   ,050-7696114 טל'  נהריה,   ,3 הטופח  מרח'  ברק,  תמר 

החברה.

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

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

 ,20.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תמר ברק, עו"ד, מפרקת

הוריזון פתרונות טכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-522104-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'   ,21911 כרמיאל   ,291 ת"ד   ,3/1 הגליל  מרח'  ג'יריס,  נאדר 

04-8113845, 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.

 ,23.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,15.00 בשעה 
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המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ויקטוריה ששון, עו"ד, מפרקת

חסדי אברהם צרכניות 2000 בע"מ
)ח"פ 51-301147-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
לציון,   1, ת"ד 16048, ראשון  פרימן  יעקב  ויקטוריה ששון, מרח' 

טל' 054-7279080, 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 15.8.2017, בשעה 
11.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ויקטוריה ששון, עו"ד, מפרקת

אברהם כהן ברח' עלי הכהן בע"מ
)ח"פ 51-353640-9(

)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   ,19.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
לציון,   1, ת"ד 16048, ראשון  פרימן  יעקב  ויקטוריה ששון, מרח' 

טל' 054-7279080, 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 15.8.2017, בשעה 
10.30, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ויקטוריה ששון, עו"ד, מפרקת

א.כ. אברהם כהן יזמות וניהול נכסים בע"מ
)ח"פ 51-344387-9(

)בפירוק מרצון(

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

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

החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 23.3.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלון לוי, 

מרח' הכלנית 8ב, הוד השרון, טל' 09-9550777, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2017, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון לוי, עו"ד, מפרק

מיסוהא בע"מ
)ח"פ 51-539654-7(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
13.3.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,70100 התעופה  שדה  קריית   ,1052 מת"ד  הראל,  יאיר 

054-6904963, למפרק החברה.

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

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

 ,13.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,8.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יאיר הראל, מפרק

א.כ.ח יזמות וניהול נכסים בע"מ
)ח"פ 51-334821-9(

)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   ,19.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
לציון,   1, ת"ד 16048, ראשון  פרימן  יעקב  ויקטוריה ששון, מרח' 

טל' 054-7279080, 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 15.8.2017, בשעה 
13.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
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בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רן בירק, מפרק

הקשת - מפעלי צביעת מתכות בע"מ
)ח"פ 51-345242-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6006464 טל'  גן,  רמת   ,7 הלל  אבא  מרח'  לפק,  שרון  צופי 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.9.2017, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צופי שרון לפק, עו"ד, מפרק

אנדוולק סיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-497784-2(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,19.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
 ,054-5933459 טל'  שבע,  באר   ,8 גלזמן  יוסף  מרח'  צ'ופרין,  בוריס 

למפרק החברה.

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

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

 ,19.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בוריס צ'ופרין, מפרק

פאסיפיק אן.אר בע"מ
)ח"פ 51-476503-1(

)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   ,19.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
לציון,   1, ת"ד 16048, ראשון  פרימן  יעקב  ויקטוריה ששון, מרח' 

טל' 054-7279080, 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 15.8.2017, בשעה 
12.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ויקטוריה ששון, עו"ד, מפרקת

מאור ברבי שיווק ויזמות בע"מ
)ח"פ 51-428412-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,08-6767646 טל'  עומר,   ,11 עומרים  מרח'  סבן,  לירון 

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.

 ,20.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  13.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירון סבן, עו"ד, מפרק

בירק רגבים בע"מ
)ח"פ 51-432756-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
רן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
בירק, מקיבוץ רגבים, ת"ד 94, ד"נ מנשה 37820, טל' 054-3270477, 

למפרק החברה.

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

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

 ,21.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בן פרנקל, עו"ד, מפרק

הנד פרש ישראל בע"מ
)ח"פ 51-278540-3(

)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 14.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים טורגל נושא, מרח' לוי 

אשכול 63ד, תל אביב 69361, 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

א.ר.י.ג. חקלאות ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-160304-5(

)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 14.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל בונדי, ממשק 11, מושב 

חצבה, ערבה תיכונה 86815, 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

בוקר דוראור בע"מ
)ח"פ 51-386500-6(

)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 14.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שיל"ת קריספין, מקניון 

הגליל העליון, ת"ד 42, חצור הגלילית, למפרקת החברה.

המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.2.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי סרנגה, מרח' 

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

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסי סרנגה, מפרק

פז אופק פתרונות תוכנה עסקיים בע"מ
)ח"פ 51-357622-3(

)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 23.2.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פיני פאר, ממצפה אביב 

82, ד"נ משגב 20187, טל' 054-4904105, 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.

שני בוטבול, עו"ד, מפרק

חלקה 2064 בגוש 11195 בע"מ
)ח"פ 51-184582-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.3.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
גדעון  מרח'  כרמל,  מנחם  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

האוזנר 45, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מנחם כרמל, מפרק

אינ.פי.סי איכות סביבה בע"מ
)ח"פ 51-542302-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.3.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  פרנקל,  בן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

התרופה 4, נתניה, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישראל חיים, רו"ח, מפרק

ביוסומה בע"מ
)ח"פ 51-145336-7(

)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 19.3.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  חיים,  ישראל  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הברזל 23, 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.

ישראל חיים, רו"ח, מפרק

אדד יזמות ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-502896-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ענבל שבת, מרח' דוד 

המלך 36, הוד השרון, 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.

ענבל שבת, עו"ד, מפרקת

אוריון ישומים ביונים למשטחי שיש וקוורץ בע"מ
)ח"פ 51-437009-7(

)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 23.3.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דובב, 

מרח' ויצמן 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שיל"ת קריספין, עו"ד, מפרקת

דיאדב יהלומים )1979( בע"מ
)ח"פ 51-082960-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  ביום 15.3.2017, התקבלה  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
עו"ד  ו/או  קינן  לילך  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 
רועי בוקר, ממשרד עורכי דין נאמן, קינן ושות', רח' מנחם בגין 154, 

תל אביב, למפרקי החברה.

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

זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

רועי בוקר, עו"ד, מפרק

ג'י.פי.ג'י השקעות בע"מ
)ח"פ 51-535136-9(

)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 16.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רחל רייפר פלח, מרח' 

משה אביב 10, אור יהודה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרק תהנ"ל.

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

רחל רייפר פלח, עו"ד, מפרקת

פ.מ.י. - עגרן שרותים בע"מ
)ח"פ 51-216880-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.3.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  חיים,  ישראל  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הברזל 23, תל אביב, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אשר דובב, עו"ד, מפרק

יוניאר בע"מ
)ח"פ 51-227251-9(

)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 16.2.2017, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלעזר קמפל, מרח' 

הר דפנה 24, סביון, למפרק החברה.
אלעזר קמפל, מפרק

כלנית החורש חברה לבניה בע"מ
)ח"פ 51-238532-9(

)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 10.3.2017, התקבלה החלטה 
זיו,  סימון  סיגלית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' הסדנא 11, אזור תעשייה רעננה, למפרקת החברה.

סיגלית סימון זיו, עו"ד, מפרקת

חומרי הדברה חרמון בע"מ
)ח"פ 51-208987-1(

)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 16.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חוסאם סבית, מרח' 

החרושת 49, ת"ד 46, כרמיאל 21610, למפרק החברה.

חוסאם סבית, עו"ד, מפרק

בייבי'ס הרמוני בע"מ
)ח"פ 51-320826-4(

)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 26.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית עמידן, מרח' מקווה 

ישראל 36, חולון, למפרקת החברה.
רונית עמידן, מפרקת

הרמוניה עמידן רונית בע"מ
)ח"פ 51-433697-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,26.3.2017 ביום  מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה  שלא 
רונית  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק  התקבלה החלטה 

עמידן, מרח' מקווה ישראל 36, חולון, למפרקת החברה.

רונית עמידן, מפרקת

ש.מ. יוניברסל - עובדים סיעודיים בע"מ
)ח"פ 51-398360-1(

)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 12.1.2017, התקבלה החלטה 
ממושב  שמואל,  שלום  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

עמיעוז 206, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 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 שמואל, מפרק

ט'יניום בע"מ
)ח"פ 51-501550-1(

)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 
התקבלה   ,21.2.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
דינרי,  צפריר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' עיר שמש 37א, 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.

צפריר דינרי, מפרק

א.א. המרכז המוסיקלי בע"מ
)ח"פ 51-096649-2(

)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 
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החלטה  התקבלה   ,7.3.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן קורן, מרח' הנמל 29, 

ראשון לציון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אילן קורן, מפרק

ספיין 21 בע"מ
)ח"פ 51-413798-3(

)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 14.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יגיל מרון, מרח' דרך 
יפו 21, ת"ד 8, חיפה 3100001, טל' 073-3942900, 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.

יגיל מרון, עו"ד, מפרק

לאק טיים בע"מ
)ח"פ 51-358571-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמית לייזרוב, מרח' 

יעב"ץ 33, 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.

עמית לייזרוב, עו"ד, מפרק

א.ע.א.פ עוף חלאל בע"מ
)ח"פ 51-515384-9(

)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 
התקבלה   ,19.3.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 

עגמי,  חוסני  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
מרח' וולפסון 18, באר שבע, 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.

חוסני עגמי, מפרק

חוגר קר - פרי בע"מ
)ח"פ 51-116017-8(

)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 20.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל שחר, אצל ש' 
פרידמן ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל שחר, עו"ד, מפרק

מזונות מגלד חב ליבוא וליצוא בע"מ
)ח"פ 51-036573-7(

)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 20.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל שחר, אצל ש' 
פרידמן ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל שחר, עו"ד, מפרק

פ.י.ע.י. פיתוח יזמות עסקית ישראל בע"מ
)ח"פ 51-227757-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,20.3.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רולנד הוגן, מרח' יגאל אלון 53, 

תל אביב, למפרק החברה.



4867 ילקוט הפרסומים 7479, ז' בניסן התשע"ז, 3.4.2017 

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

אמיר גדרון, מפרק

פלד שרותי בטיחות בע"מ
)ח"פ 51-342239-4(

)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 21.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה פלד, מרח' הדס 65, 

בני ראם, 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.

יהודה פלד, מפרק

פוטופרייה בע"מ
)ח"פ 51-496757-9(

)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 21.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אינה ציסקיס, מרח' לוטם 1, 

אלפי מנשה, 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.

אינה ציסקיס, מפרקת

ד פרקינג חניונים בנמל בע"מ
)ח"פ 51-447704-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עירן מויאל, מרח' טופז 10, 

הוד השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עירן מויאל, מפרק

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רולנד הוגן, מפרק

יונתן שלום ספורט בע"מ
)ח"פ 51-276402-8(

)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 20.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל יהונתן, מרח' בית 

גוברין 38, רמת השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמואל יהונתן, מפרק

אמירל אימפקס בע"מ
)ח"פ 51-237362-2(

)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 20.3.2017, התקבלה החלטה 
אזולאי, מרח' סשה  ולמנות את עופר  לפרק את החברה מרצון 

ארגוב 15, 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.

עופר אזולאי, מפרק

א. גדרון בע"מ
)ח"פ 51-230214-2(

)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 20.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר גדרון, מרח' הדר 164, 

מושב קדרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.
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אי.אר.ג'י.אנ. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-197529-4(

)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 24.3.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן ארגמן, מרח' 

אמנון ותמר 17, נתניה, טל' 052-4440424, 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.

נתן ארגמן, מפרק

ערב ג'וב בע"מ
)ח"פ 51-415338-6(

)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 5.10.2015, התקבלה החלטה 
שיח  מרח'  יאמן,  טרביה  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

אמין טריף, ת"ד 901, שפרעם, למפרק החברה.

טרביה יאמן, מפרק

שער הפרחים - חברה להסעות בע"מ
)ח"פ 51-275332-8(

)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 15.2.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ויקטוריה ששון, מרח' 

יעקב פרימן 1, ת"ד 16048, ראשון לציון, 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.

ויקטוריה ששון, עו"ד, מפרקת

אלקטרוגל תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-437111-1(

)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 19.2.2017, התקבלה החלטה 
משעול  מרח'  ג'מיל,  אלי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ורדית 13, גני עומר, טל' 052-4807104, למפרק החברה.

צוקי ראם - סחר בע"מ
)ח"פ 51-294346-5(

)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 21.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עציון בן ציון, מרח' עמק 

חפר 65, 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.

עציון בן ציון, מפרק

בני צוקרמן בע"מ
)ח"פ 51-489939-2(

)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 21.3.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  צוקרמן,  בני-חגי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

שי עגנון 4, גן יבנה, 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.

בני-חגי צוקרמן, מפרק

ד. קיד–רון יבוא ושיווק 1999 בע"מ
)ח"פ 51-276911-8(

)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 24.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני דביר, מרח' החרוב 38/2, 

טירת הכרמל, 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.

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

צפורה הרצליך, עו"ד, מפרקת

ב.ל.ל. לריס חברה להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-316265-1(

)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 20.3.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  גולדברג,  אלכסנדר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אדמונית 11/29, לוד 7147311, 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.

אלכסנדר גולדברג, מפרק

איי. אמ. טק - עידן מיקרו טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-196236-7(

)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 20.3.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  עידן,  יוסף  גבריאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ורדיה 8, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גבריאל יוסף עידן, מפרק

ים מטבע חוץ אשדוד בע"מ
)ח"פ 51-418382-1(

)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 20.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב אוזן, מרח' הגנים 19, 

רמת השרון 4704320, טל' 03-6776577, 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.

יניב אוזן, מפרק

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלי ג'מיל, מפרק

ח.ג.ר נכסים בע"מ
)ח"פ 51-172975-8(

)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 10.3.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  דורון,  דורית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הנורית 1, נתניה, 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.

דורית דורון, עו"ד, מפרקת

מד קאר כתבי שירות בע"מ
)ח"פ 51-383287-3(

)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 13.3.2017, 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 
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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

טרבלשוטינג - נעם אבירם בע"מ
)ח"פ 51-226851-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צפורה הרצליך, מרח' 

הארבעה 24, תל אביב, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.
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