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הודעה על העברת סמכויות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א( לחוק הכניסה 
לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, העברתי ביום י"ט בטבת 
הסכמים  ליישום  היחידה  לעובדי   ,)2017 בינואר   17( התשע"ז 
לפי  סמכויותי  את  וההגירה,  האוכלוסין  ברשות  בילטראליים 
סעיפים 2)א()2(, )ב( ו–)ג( סיפה, 3)2(, 3א)א( ו–)ג( רישה, 6 ו–10א)א( 
רישיון  לבטל  הסמכות  למעט  לחוק,  11)א(  סעיף  לפי  וכן  לחוק, 

לישיבת קבע או לישיבת ארעי.

י"ט בטבת התשע"ז )17 בינואר 2017(
)חמ 3-677-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354.  1

הודעה על העברת סמכויות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)א( לחוק הכניסה 
י"ט  ביום  העברתי  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952  לישראל, 
בטבת התשע"ז )17 בינואר 2017(, למנהל אגף תאגידים ולשכות 
ברשות  זרים  ועובדים  למעסיקים  שירות  במינהל  פרטיות 
האוכלוסין וההגירה, את סמכויותי לפי סעיפים 3)2( לחוק, וכן 
לפי סעיף 11)א( לחוק, למעט הסמכות לבטל רישיון לישיבת קבע 

או לישיבת ארעי.

י"ט בטבת התשע"ז )17 בינואר 2017(
)חמ 3-677-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354.  1

הודעה על העברת סמכויות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)א( לחוק הכניסה 
י"ט  ביום  העברתי  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952  לישראל, 
בטבת התשע"ז )17 בינואר 2017(, לעובדי המרכז הארצי להנפקת 
את  וההגירה,  האוכלוסין  ברשות  לזרים  עבודה  רישיונות 
סמכויותי לפי סעיפים 2)א()2(, )ב( ו–)ג( סיפה, 3)2(, 3א)א(, )ב( ו–

)ג(, 6 ו–10א)א( לחוק, וכן לפי סעיף 11)א( לחוק, למעט הסמכות 
לבטל רישיון לישיבת קבע או לישיבת ארעי.

י"ט בטבת התשע"ז )17 בינואר 2017(
)חמ 3-677-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354.  1

הודעה על העברת סמכויות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)א( לחוק הכניסה 
י"ט  ביום  העברתי  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952  לישראל, 

האוכלוסין  רשות  לעובדי   ,)2017 בינואר   17( התשע"ז  בטבת 
וההגירה המנויים להלן, את סמכויותי לפי סעיף 11)א1( לחוק:

ראש רשות האוכלוסין וההגירה

ראש מינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים

מנהל אגף תאגידים ולשכות פרטיות

מנהל אגף היתרים למעסיקים פרטיים

מנהל תחום הנפקת רישיונות

מרכז )עובדים זרים ירדנים(.

י"ט בטבת התשע"ז )17 בינואר 2017(
)חמ 3-677-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

הודעה על העברת סמכויות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)א( לחוק הכניסה 
י"ט  ביום  העברתי  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952  לישראל, 
בטבת התשע"ז )17 בינואר 2017(, לראש מינהל שירות למעסיקים 
לפי  סמכויותי  את  וההגירה,  האוכלוסין  ברשות  זרים  ועובדים 
ו–10א   ,6 ו–)ג(,  )ב(  3א)א(,   ,)2(3 סיפה,  ו–)ג(  )ב(  2)א()2(,  סעיפים 
רישיון  לבטל  הסמכות  למעט  לחוק,  11)א(  סעיף  לפי  וכן  לחוק, 

לישיבת קבע או לישיבת ארעי.

י"ט בטבת התשע"ז )17 בינואר 2017(
)חמ 3-677-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354.  1

הודעה בדבר שינוי בתקן
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקן הישראלי שלהלן:

ת"י 466 חלק 1 - חוקת הבטון: גיליון תיקון מס' 4 מנובמבר 2016 
 ,2005 מדצמבר  התיקון  ולגיליונות   2003 מיוני  למהדורה 

מינואר 2009 וממאי 2012;

 1 גיליון תיקון מס'  1 - טפסות לבטון: עקרונות,  904 חלק  ת"י 
מנובמבר 2016 למהדורה מדצמבר 2010;

פתרונות   - פתוחים  בשטחים  בטיחות   -  1 חלק   2142 ת"י 
תיקון  גיליון  מבונים,  באזורים  פתרונות  גבהים:  להפרשי 
ולגיליון   2001 מנובמבר  למהדורה   2016 מנובמבר   2 מס' 

התיקון מיוני 2006.

כ"ט בחשוון התשע"ז )30 בנובמבר 2017(
)חמ 3-96-ה1(

פנחס שחר  
המנהל הכללי של   

מכון התקנים הישראלי  
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.  1

 
ס"ח התשי"ב, עמ' 354.  1
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הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר חיפה יתחיל ביום י' 

בשבט התשע"ז )6 בפברואר 2017(.

תיאור המקרקעין   

 ,60060  ,60058  ,60055 מס'  רישום  בגושי  הנכללים  המקרקעין 
60061, 60062, 60063/הים התיכון )חלק מהמים הטריטוריאליים 

של מדינת ישראל(.

כ"ו בטבת התשע"ז )24 בינואר 2017(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה                  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1241/א, 
 ,4178 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשנ"ד, עמ' 1393, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 5079, התשס"ב, עמ' 2514, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6365, ח"ח 38, בשטח של   
97 מ"ר לדרך + 285 מ"ר לשצ"פ; ח"ח 58, בשטח של 72 מ"ר 

לדרך.

י"א בתשרי התשע"ז )13 באוקטובר 2016(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1/307, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1060, 

התשכ"ד, עמ' 531, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7326, התשע"ו, עמ' 9269, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב בלטימור, גוש 6365, ח"ח 8,   
בשטח של 1,351 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ג בתשרי התשע"ז ) 25 באוקטובר 2016(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1254, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2889, 
התשמ"ג, עמ' 940, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7326, התשע"ו, עמ' 9270, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב האגמון, גוש 6319, ח"ח   
203, בשטח של 4 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ג בתשרי התשע"ז )25 באוקטובר 2016(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/7/1209, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1821, 
התשל"ב, עמ' 1602, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7374, התשע"ז, עמ' 569, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב פינסקר, גוש 6375, ח"ח 186,   
בשטח של 41 מ"ר; הייעוד: דרך.

י"ב בטבת התשע"ז )10 בינואר 2017(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

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

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/54/1232, 
הפרסומים 4647, התשנ"ח, עמ' 3774, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 5313, התשס"ד, עמ' 3359, תהיה 
מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6354, ח"ח 140, בשטח של   
223 מ"ר לדרך; ח"ח 142, בשטח של 153 מ"ר לדרך + 50 מ"ר 

לשצ"פ.

י"ב בטבת התשע"ז )10 בינואר 2017(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

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

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2407, 
התשל"ח, עמ' 1011, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 5330, התשס"ה, עמ' 13, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6355, ח"ח 208, בשטח של   
20 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ג בתשרי התשע"ז )25 באוקטובר 2016(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

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

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/8/1255א, 
הפרסומים 4075, התשנ"ג, עמ' 1229, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 7374, התשע"ז, עמ' 570, תהיה 
מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

גוש  שיקאגו,  קהילת  רחוב  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
6321, חלקה 130 בשלמות )ח"ח ישנה 81(, בשטח של 17 מ"ר; 

הייעוד: דרך.

י"ב בטבת התשע"ז )10 בינואר 2017(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
פת/703,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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51-289097-1, ע"י ב"כ עו"ד יוסף וקנין, מדרך מנחם בגין 7, רמת 
גן 5268101, טל' 03-6114459, פקס' 03-6129996.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.2.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 21.2.2017.

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

יוסף וקנין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 13466-01-17

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

ח"פ בע"מ,  ובניו  ביטון  דוד  חברת  פירוק   ובעניין 
 ,51-498141-4

ח"פ  ב"מ,  מסגרת(  )עבודות  הפח  אביבית  והמבקשים: 
ח"פ בע"מ,  זכוכית  תעשיות  קליר  וחברת   ,51-166705-7 

51-289097-1, ע"י ב"כ עו"ד יוסף וקנין, מדרך מנחם בגין 7, רמת 
גן 5268101, טל' 03-6114459, פקס' 03-6129996.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.2.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 21.2.2017.

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

יוסף וקנין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 33009-01-17

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

ובעניין פירוק חברת מוקד ח.א.ש בע"מ, ח"פ 51-360289-6,

קרן  עו"ד  החברה:  של  הזמניים  המפרקים  והמבקשים: 
מהולל  איתן  פטנטים  ועורכי  דין  עורכי  ממשרד  רייכבך-סגל, 
&שדות ושות', עו"ד עמית לדרמן, ממשרד ד"ר שלמה נס ושות', 

עו"ד בניהו לאבל, ממשרד עורכי דין בניהו לאבל.

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/59/1255, 
הפרסומים 5960, התשס"ט, עמ' 4186, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 7374, התשע"ז, עמ' 570, תהיה 
מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב יחיעם, גוש 6319, חלקה   
170 בשלמות; הייעוד: שב"צ ושצ"פ.

י"ב בטבת התשע"ז )10 בינואר 2017(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רח/9/ח,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5154, 
התשס"ג, עמ' 1368, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7373, התשע"ז, עמ' 522, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 464 חלקה   ,3699 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
)לשעבר ח"ח 269(.

י"ז בטבת התשע"ז )15 בינואר 2017(

)חמ 3-4(
רחמים מלול  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רחובות  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 13426-01-17

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

 ובעניין פירוק חברת אם.די.הי. בניה ותעשיה בע"מ, ח"פ
 ,51-324503-5

ח"פ  בע"מ,  מסגרת(  )עבודות  הפח  אביבית  והמבקשים: 
ח"פ בע"מ,  זכוכית  תעשיות  קליר  וחברת   ,51-166705-7 
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נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.4.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען שד' אבא אבן 10, ת"ד 2081, 

הרצליה 4612002, לא יאוחר משעה 9:00 ביום 30.3.2017.

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

קרן רייכבך-סגל, עו"ד   עמית לדרמן, עו"ד   בניהו לאבל, עו"ד
מפרקים זמניים של החברה

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 33068-01-17

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

ובעניין פירוק חברת ח.א.ש מערכות ושירותים בע"מ, ח"פ 
,51-147412-4

קרן  עו"ד  החברה:  של  הזמניים  המפרקים  והמבקשים: 
מהולל  איתן  פטנטים  ועורכי  דין  עורכי  ממשרד  רייכבך-סגל, 
&שדות ושות', עו"ד עמית לדרמן, ממשרד ד"ר שלמה נס ושות', 

עו"ד בניהו לאבל, ממשרד עורכי דין בניהו לאבל.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.4.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען שד' אבא אבן 10, ת"ד 2081, 

הרצליה 4612002, לא יאוחר משעה 9:00 ביום 30.3.2017.

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

קרן רייכבך-סגל, עו"ד   עמית לדרמן, עו"ד   בניהו לאבל, עו"ד
מפרקים זמניים של החברה

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

מכון בורא ניב בע"מ 
 )ח"פ 514240167(

)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   18/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בועז 

שגיא אור פלץ, מרח' נחום 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 18/06/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

בועז שגיא אור פלץ, מפרק 

אורי גרף 
 )ח"פ 510704059(

)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   05/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שירה ארד, מרח' בן צבי יצחק 10, באר שבע, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/06/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  16:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שירה ארד, עו"ד, מפרקת 

א. פשרל בע"מ 
 )ח"פ 515034643(

)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   05/02/2017 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 המפרק הנ"ל. 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/04/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת 

איציק מעקות ומדרגות בע"מ 
 )ח"פ 512296047(

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

שרון כהן, מרח' שניר 142, כפר ורדים, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/06/2017 
בשעה 11:00, אצל עו"ד אברהם מולכו, רח' אבן גבירול 76, תל–
אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

שרון כהן, עו"ד, מפרקת 

נכסי שפע טל בע"מ 
 )ח"פ 513572628(

)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 02/01/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן 
 ,6936450 תל–אביב-יפו   ,52 בורלא  יהודה  מרח'  יניב,  יהושע 

למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

רונן יהושע יניב, עו"ד, מפרק

 

אגסי השקעות בע"מ 
 )ח"פ 513934075(

)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 05/02/2017 
עוזי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אגסי, מרח' אליעזר קפלן 13, פתח תקווה, 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.

עוזי אגסי, מפרק 

מג'יק 9 
 )ח"פ 514322940(

)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 05/02/2017 
תומר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

שוחט, מרח' ברוך בוארון 6, חדרה 5830307, 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.

תומר שוחט, מפרק 

א.ד.ר. לוי סחר בע"מ 
 )ח"פ 513380618(

)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 05/02/2017 
מרסל  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  התקבלה החלטה 

לוי, מרח' אריק לביא 1/70, 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.

מרסל לוי, מפרק
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יום טוב חברה לטכסטיל בע"מ 
 )ח"פ 512744020(

)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 05/02/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סמי 

פלג, מרח' יבנה 30, תל–אביב-יפו 65792, 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.

סמי פלג, עו"ד, מפרק 

פור פוינט ניין אונליין בע"מ 
 )ח"פ 515345403(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31/01/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אורי קסיר, מרח' הצפירה 8, 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.

אורי קסיר, עו"ד, מפרק

מרלין בע"מ 
 )ח"פ 510479108(

)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 05/02/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוריס 

משה, מרח' ברוך צ'מרינסקי 7, 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.

מוריס משה, מפרק

 

מוריס את משה 
 )ח"פ 511860074(

)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 05/02/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוריס 

משה, מרח' ברוך צ'מרינסקי 7, 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.

מוריס משה, מפרק 

ניו מדיה פתרונות שיווקים בע"מ 
 )ח"פ 513870618(

)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 06/02/2017 
יריב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

פוגל, מרח' רבינא 3, 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.

יריב פוגל, מפרק 

פוגל אוגלבי 1 בע"מ 
 )ח"פ 511049520(

)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 06/02/2017 
דוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

פוגל, מרח' רב אשי 6, 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.

דוד פוגל, מפרק
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נ.פ. דאטה בע"מ 
 )ח"פ 514894997(

)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 29/03/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
רפפורט 3, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מושיקו מלכה, עו"ד, מפרק

אפל שמואל - סוכנות לביטוח )1995( בע"מ 
 )ח"פ 512090838(

)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 23/03/2017 בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  רמת   ,34 סוקולוב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רעי מילר, עו"ד, מפרק

אנליירס בע"מ 
 )ח"פ 513323931(

)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 23/03/2017 בשעה 12:30, אצל המפרקת, רח' 
המדע 7, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הילה גלבוע, מפרקת

א.מ.י הנדסה וניהול בע"מ 
 )ח"פ 515560266(

)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 05/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרקת  תל–אביב-יפו,   ,23 בגין  דרך  מרח'  זוננשיין,  עמית 

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.

מ.צ.א פרסום אקספרס בעיר בע"מ 
 )ח"פ 514773191(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' שד'  12:00, אצל המפרק,  19/03/2017 בשעה  ביום  תתכנס 
שאול המלך 8, 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.

משה שלום, מפרק

רנהוו123 בע"מ 
 )ח"פ 515237568(

)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 
בוגט- במשרד   ,09:00 בשעה   23/03/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הגשת  לשם  ירושלים,   ,15 נשרים  כנפי  רח'  עורכי-דין,  קידר, 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

רן גלזנר שגיא, עו"ד, מפרק

דנסקי את ורה בע"מ 
 )ח"פ 513326546(

)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 22/03/2017 בשעה 09:00, אצל מאי ושות', 
דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,24 הוברמן  רח'  דין,  עורכי 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

ורוניק צינדר, מפרקת

גיא יובל השקעות בע"מ 
 )ח"פ 512791765(

)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 05/04/2017 בשעה 10:00, במשרד יובל אהרן, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,2 ויצמן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורי ארד, עו"ד, מפרק
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סחלב - שנהב ייזום ובניה בע"מ
)ח"פ 51-311643-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,15.1.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  קלדרון,  יגאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

בר כוכבא 23, בני ברק, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יגאל קלדרון, עו"ד, מפרק

גבריאלי - בר, ציוד רפואי בע"מ
)ח"פ 51-271258-9(

)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 23.1.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוטי גולדשטיין, מרח' 

החבצלת 38, קריית עקרון, 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.

מוטי גולדשטיין, עו"ד, מפרק

סופר נובה ייזום והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-538885-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2017, התקבלה 
ולמנות את עו"ד צחי פלג,  החלטה לפרק את החברה מרצון 

מרח' הנצי"ב 39, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צחי פלג, עו"ד, מפרק

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

עמית זוננשיין, עו"ד, מפרקת 

א.מ.י הנדסה וניהול בע"מ 
 )ח"פ 515560266(

)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 23/03/2017 בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' דרך 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,23 בגין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עמית זוננשיין, עו"ד, מפרקת

קוקי )נ.ק.( בע"מ
)ח"פ 51-428525-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.1.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נטע קורין, מרח' 

פנקס 64, תל אביב, טל' 03-5665665, 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.

נטע קורין, מפרק

מספרת נני בע"מ
)ח"פ 51-260118-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.1.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואב סבן, 

מרח' החרש 76, נתיבות, טל' 08-8555624, 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.

יואב סבן, עו"ד, מפרק
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ונדר הנדסה וניהול בע"מ
)ח"פ 51-541598-2(

)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 27.1.2017, התקבלה החלטה 
 ,17 פטל  מרח'  אפיק,  ונה  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

קריית ביאליק, 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.

ונה אפיק, מפרק

ריצ'י התקוה אש )2004( בע"מ
)ח"פ 51-314080-6(

)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 27.1.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל אוחיון, מרח' אושה 8, 

קריית מוצקין, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיל אוחיון, מפרק

ב.א. בראשית בע"מ
)ח"פ 51-415460-8(

)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 27.1.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  כהן,  יואל  אברהם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יהודה 14/1, קריית ים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם יואל כהן, מפרק

וולסנט בע"מ
)ח"פ 51-484074-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.1.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר קרני, מרח' 
גולדה מאיר 6, הוד השרון, טל' 054-6542164, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שחר קרני, מפרק

החברה הצפונית לאיסוף אשפה ופסולת - דובב בע"מ
)ח"פ 51-364959-0(

)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 27.1.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון פרץ, ממושב דוב"ב, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 
קריית  זו, למען המפרק, כתובת לשליחת התביעות: ת"ד 5592, 

ביאליק.

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

אהרון פרץ, מפרק

ארז מוסיקה בע"מ
)ח"פ 51-258544-9(

)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 27.1.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה אלגרבלי, 

מרח' אהבת ציון 4, קריית ים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה אלגרבלי, מפרק
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 ,02-6523145 טל'  ירושלים,   ,3 אורגוואי  מרח'  בן–עמי,  דנה 
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 30.3.2017, בשעה 
15.00, 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.

דנה בן–עמי, עו"ד, מפרקת

קיורטוש בברזל בע"מ
)ח"פ 51-421284-4(

)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 
 ,21.11.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
אברהם עופרי, מרח' משה דיין 135, תל אביב, טל' 054-3333499, 

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 1.4.2017, בשעה 
גליס 40, פתח תקווה, לשם  ציון  בן  רח'  10.00, במשרדי המפרק, 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

אברהם עופרי, מפרק

ש.נ. מזון בע"מ
)ח"פ 51-154691-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 17.1.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון נחום, מרח' 

חובבי ציון 28, חדרה, טל' 050-5490390, 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 3.5.2017, בשעה 
11.00, אצל עו"ד עמיחי אשבל, רח' הרברט סמואל 15, חדרה, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 

דבי בן עמי בע"מ
)ח"פ 51-238166-6(

)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   ,26.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,02-6523145 טל'  ירושלים,   ,3 אורגוואי  מרח'  בן–עמי,  דנה 

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 30.3.2017, בשעה 
14.00, 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.

דנה בן–עמי, עו"ד, מפרקת

ירושלמי מגזין )2004( בע"מ
)ח"פ 51-348867-6(

)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   ,26.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,02-6523145 טל'  ירושלים,   ,3 אורגוואי  מרח'  בן–עמי,  דנה 

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 30.3.2017, בשעה 
16.00, 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.

דנה בן–עמי, עו"ד, מפרקת

פרסום דבי בע"מ
)ח"פ 51-135805-6(

)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   ,26.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
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איתן ארד בע"מ
)ח"פ 51-125066-4(

)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   ,20.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
רן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
נשר, טל' 04-8219999, למפרק  יהודה 147,  סימון, מרח' דרך בר 

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.

 ,18.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רן סימון, מפרק

קריולן מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-429810-8(

)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   ,24.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם 

פלטי, מרח' רות 51, חיפה, טל' 04-8373627, למפרק החברה.

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

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

 ,24.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יורם פלטי, מפרק

גיל-רון נופש בע"מ
)ח"פ 51-207965-8(

)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 

נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 
של החברה.

שמעון נחום, מפרק

סטודיו באזיל בע"מ
)ח"פ 51-472413-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידו בן 
שטח, מרח' לאה גולדברג 12, תל אביב, טל' 050-4444105, למפרק 

החברה.

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

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

 ,10.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידו בן שטח, מפרק

N.B.X E - SERVICE SOLUTIONS LTD
)ח"פ 51-252572-6(

)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 
 ,31.12.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
אורן דרור, מרח' השחפים 45, רעננה 4372437, טל' 054-5686000, 

למפרק החברה.

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

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

 ,17.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן דרור, מפרק
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 ,30.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל קליין, עו"ד, מפרק

כלכלית תחבורה לישראל בע"מ
)ח"פ 51-147904-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יונתן 
אדלסון, אצל משרד עו"ד שיפמן-ליפשיץ, משד' התמרים 4, קריית 

הממשלה, אילת 8804806, טל' 052-4000285, 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.

 ,31.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרד עו"ד שיפמן-ליפשיץ, 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.

יונתן אדלסון, עו"ד, מפרק

ג. דותן בע"מ
)ח"פ 51-314157-2(

)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   ,23.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גואל 
דותן, מרח' שמואל הנגיד 8, ירושלים, טל' 054-5668738, 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 1.6.2017, בשעה 
18.00, 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.

גואל דותן, מפרק

התקבלה   ,17.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יואל קינן, מרח' יגאל אלון 65, תל אביב, טל' 03-5041647, למפרק 

החברה.

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

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

 ,24.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואל קינן, עו"ד, מפרק

אדאופטים בע"מ
)ח"פ 51-394407-4(

)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   ,24.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוליביה 
ארפי, מרח' האלון 14, רעננה, טל' 054-7673542, 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.

 ,25.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
ברק,  בני   ,168 ז'בוטינסקי  רח'   ,BDO רו"ח במשרד   ,11.00 בשעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אוליביה ארפי, מפרקת

אדרסיי ע.א. בע"מ
)ח"פ 51-430517-6(

)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   ,30.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שמואל קליין, מרח' דרך מנחם בגין 23, תל אביב, טל' 03-5604422, 

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.
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ברק בר–נור, מרח' המסגר 54, תל אביב, טל' 03-7585555, 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.

 ,21.6.2017 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.

ברק בר–נור, עו"ד, מפרק

א.א. הפינה החמה והמתוקה בע"מ
)ח"פ 51-362100-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 24.1.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברק בר–נור, 

מרח' המסגר 54, תל אביב, טל' 03-7585555, 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.

 ,21.6.2017 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.

ברק בר–נור, עו"ד, מפרק

בנית הארץ 202 בע"מ
)ח"פ 51-366404-5(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
31.1.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אייל קוטלר, מרח' אליהו בראון 2, ירושלים, 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.

 ,26.4.2017 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.

אייל קוטלר, מפרק

אמידב תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-153150-1(

)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   ,23.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב יאור, 
אצל עו"ד עופר פרידמן, רח' יעקב 17, רחובות, טל' 052-6497007, 

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 1.6.2017, בשעה 
10.00, אצל עו"ד עופר פרידמן, 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.

דב יאור, מפרק

אזגד שיווק וסחר בע"מ
)ח"פ 51-334799-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,08-9377306 טל'  רחובות,   ,1 מדהלה  יצחק  מרח'  ג'ברי,  יוסף 

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.

 ,12.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף ג'ברי, עו"ד, מפרק

סופר נחלת יצחק בע"מ
)ח"פ 51-369447-1(

)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   ,24.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
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כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתמר ג'רפי, עו"ד, מפרק  

פלפל גריל בר בע"מ
)ח"פ 51-321268-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.1.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד פלר, מרח' דיזנגוף 24, 

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.

דוד פלר, מפרק

שמש פרוייקטים ומאיר אנרגיה ירוקה בע"מ
)ח"פ 51-473435-9(

)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 22.1.2017, התקבלה החלטה 
 ,34 ממשק  מלכה,  מאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שפיר, 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.

מאיר מלכה, מפרק

רימאן בע"מ
)ח"פ 51-202748-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי המפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות, כי באסיפה 
כללית של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.1.2017, התקבלה 
החלטה במניין חוקי לבטל את פירוק החברה מרצון ולהסיר את 

מינוי המפרק רו"ח לואי אעלימי.

 6250 הפרסומים  בילקוט  הפרסום  את  מבטלת  זו  הודעה 
מיום 14.6.2011.

סמיר גאנם, דירקטור

 

מהדרין - עזרה לזולת בע"מ
)ח"פ 51-449299-0(

)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   ,30.11.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
רינה חסין, מרח' בר כוכבא 23, בני ברק 5126002, טל' 054-5221318, 

למפרק 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.

 ,16.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רינה חסין, עו"ד, מפרקת

י.פ.י חשבונאות ומיסים בע"מ
)ח"פ 51-268056-2(

)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 29.1.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  ג'רפי,  איתמר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

השילוח 8, ת"ד 7408, פתח תקווה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתמר ג'רפי, עו"ד, מפרק

י.פ.י חשבונאות ומיסים בע"מ
)ח"פ 51-268056-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
חומה  רח'  המפרק,  אצל   ,14.00 בשעה   ,2.4.2017 ביום  תתכנס 
ומגדל 9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 




