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הודעה על מינוי שופטים
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
בתוקף  מינה  המדינה  שנשיא  מודיעה  אני  התשמ"ד-11984, 
סמכותו לפי סעיף 4 לחוק–יסוד: השפיטה2 את הרשומים מטה:

המשפט  בית  של  שופטת  לכהונת  מונתה  ייטב,  יעל  השופטת 
המחוזי בבאר שבע;

עורך הדין גדי צפריר, מונה לכהונת שופט בית המשפט המחוזי 
בנצרת;

לכהונת  מונתה  לינדנשטראוס-אריאלי,  אילונה  השופטת 
שופטת בית המשפט המחוזי בנצרת;

השופטת שרית זמיר, מונתה לכהונת שופטת של בית המשפט 
המחוזי בתל–אביב-יפו;

עורך הדין אברהם גורמן, מונה לכהונת שופט של בית המשפט 
המחוזי מרכז-לוד;

השופט יוסי טופף, מונה לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי 
בתל–אביב-יפו;

בתי  של  שופט  לכהונת  מונה  צ'כנוביץ,  אמיר  הבכיר  הרשם 
משפט השלום במחוז תל–אביב-יפו;

עורכת הדין אילה אורן, מונתה לכהונת שופטת של בתי משפט 
השלום במחוז המרכז;

הרשמת הבכירה קרן מרגולין-פלדמן, מונתה לכהונת שופטת 
של בתי משפט השלום במחוז חיפה;

משפט  בתי  של  שופט  לכהונת  מונה  זיתוני,  ניר  הבכיר  הרשם 
השלום במחוז חיפה;

עורכת הדין זהר דולב להמן, מונתה לכהונת שופטת של בתי 
משפט השלום במחוז הדרום;

יעקובוביץ, מונתה לכהונת שופטת של בתי  עורכת הדין עדי 
משפט השלום במחוז תל–אביב-יפו;

בתי  לכהונת שופטת של  מונתה  סגל,  דיבון  זהר  הדין  עורכת 
משפט השלום במחוז המרכז;

הרשמת הבכירה עידית קצבוי, מונתה לכהונת שופטת של בתי 
משפט השלום במחוז תל–אביב-יפו;

עורכת הדין אופיר כתבי-ריבלין, מונתה לכהונת שופטת של 
בתי משפט השלום במחוז המרכז.

תוקף המינוי מיום כ"ב באייר התשע"ח )7 במאי 2018(.

כ"ד באייר התשע"ח )9 במאי 2018(
)חמ 3-6-ה1(    איילת שקד

שרת המשפטים  
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.  2

הודעה על מינוי רשמים בכירים
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

המשפט  בתי  לחוק  84א)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מיניתי  כי  מודיעה  אני  התשמ"ד-11984,  משולב[,  ]נוסח 

הרשומות מטה לרשמות בכירות:

עורכת הדין טל מירום, מונתה לכהונת רשמת בכירה של בתי 
משפט השלום במחוז חיפה;

עורכת הדין טל כהן אלימלך, מונתה לכהונת רשמת בכירה של 
בתי משפט השלום במחוז תל–אביב-יפו;

עורכת הדין מיכל בר, מונתה לכהונת רשמת בכירה של בתי 
משפט השלום במחוז המרכז.

תוקף המינוי מיום כ"ב באייר התשע"ח )7 במאי 2018(.

כ"ד באייר התשע"ח )9 במאי 2018(
)חמ 3-64-ה1(    איילת שקד

שרת המשפטים  

מינוי נציגת שרת המשפטים בוועדה
לפי פקודת זכות יוצרים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ד)ד( לפקודת זכות יוצרים1, אני 
ממנה את אילת פלדמן, לנציגתי בוועדה מכוח הפקודה האמורה.

תוקף המינוי לשנתיים.

ח' בסיוון התשע"ח )22 במאי 2018(
)חמ 3-1201-ה2(    איילת שקד

שרת המשפטים  
חוקי א"י, כרך א', עמ' 364; ס"ח התשנ"ו, עמ' 244.  1

מינוי
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

בתוקף סמכותי לפי סעיף 45 לחוק הנוטריונים, התשל"ו-11976, 
אני ממנה בזה את עובדי מערכת בתי המשפט המפורטים להלן 

לאמת חתימת נוטריון:

דינה הלברון לימור בן יהודה  

ברק גולן סודרי אביה טורגמן  

לילי כהן פנינה סננס  

נטלי פרץ דניאל סבח  

ויקטוריה וולפרט שחר שפנרמן  

מיכל ביטן   עדי בן שמעון  

טיראנה וולוטקר סיגלית אבן מוחה  

מתי אזולאי ליטל נקש סיידה  

שושנה משיח מיכאל בלומנפלד  

רחלי פינטו אורית שכטר  

אביגיל גד רפואה. יעל כהן אור  

תוקפם של מינויים אלה, כל עוד מקבלי המינוי משמשים 
בתפקידם במערכת בתי המשפט.

ט"ו בסיוון התשע"ח )29 במאי 2018(
)חמ 3-165-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשל"ו, עמ' 196; התשמ"ט, עמ' 47.  1

 
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"א, עמ' 928.  1
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מינוי מפקחים על רישום מקרקעין
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

המקרקעין,  לחוק  117)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ואת  מייזל  רביב  הדין  עורך  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 
מקרקעין,  רישום  על  למפקחים  כלפון  איילת  הדין  עורכת 
כל  של  הפעולה  אזורי  את  יכלול  סמכותם  אזור  כי  וקובעת 

הלשכות לרישום המקרקעין.

מינויים אלה יעמדו בתוקפם כל עוד המתמנים משמשים 
בתפקידם במשרד המשפטים.

ח' בסיוון התשע"ח )22 במאי 2018(
)חמ 3-295-ה3(    איילת שקד

שרת המשפטים  
ס"ח התשכ"ט, עמ' 259; התשנ"ב, עמ' 58.  1

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

התשנ"ו-1996

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק סדר הדין 
הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-11996 )להלן - 
ביוני   4( התשע"ח  בסיוון  כ"א  ביום  הענקתי  המעצרים(,  חוק 
2018( לקציני פיקוח מסוימים שמונו לפי סעיף 17 לחוק הגנה 
חוק   - )להלן  התשס"ו-22006  מין,  עבירות  מפני  הציבור  על 
ההגנה(, ושמותיהם הובאו לפניי, סמכות לעיכוב עבריין המין 
עד לבואו של שוטר, אם היה להם יסוד סביר לחשד כי עבריין 
מין, שקיים לגביו צו פיקוח לפי חוק ההגנה, ביצע עבירת מין 

או כי הוא עומד לבצע עבירת מין.

על עיכוב כאמור יחולו הוראות סעיפים 75)ב( ו–)ג( לחוק 
המעצרים.

תוקפו של צו הענקת הסמכויות כאמור עד יום כ"ו באייר 
התשע"ט )31 במאי 2019( וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים 

בתפקידם.

כ"א בסיוון התשע"ח )4 ביוני 2018(
)חמ 3-2849(    גלעד ארדן

השר לביטחון הפנים  
ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.  1

ס"ח התשס"ו, עמ' 234.  2

מינוי חבר בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–21  19)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
לחבר  ויסברג,  איתי  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון.

תוקף המינוי מיום חתימתו.

ח' בסיוון התשע"ח )22 במאי 2018(
)חמ 3-7-ה3(   אריה מכלוף דרעי

שר הפנים  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ח, עמ' 244.  1

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

התקנים,  לחוק  8)ה(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  מכריז,  אני 
האנרגיה,  שר  הפנים,  לביטחון  השר  בהסכמת  התשי"ג-11953, 
שר הבינוי והשיכון ושר האוצר ובהתייעצות עם נציגי היצרנים, 
החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  והצרכנים,  היבואנים 

באישורי, את התקנים הרשמיים האלה:

ת"י 1220 חלק 4 - מערכות גילוי אש: גלאי חום, מנובמבר 21988;

במקומו יבוא:

ת"י 1220 חלק 4 - מערכות גילוי אש: גלאי חום, מיוני 2018;

עצמאיים,  עשן  גלאי  אש:  גילוי  מערכות   -  5 חלק   1220 ת"י 
ממאי 32013;

במקומו יבוא:

ת"י 1220 חלק 5 - מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים, מיוני 
;2018

התקנים יופקדו במקומות המפורטים בתיקון הודעה בדבר 
המקומות להפקדת תקנים רשמיים, שפורסם בילקוט הפרסומים 

7566, התשע"ז, עמ' 8488.

תחילתה של אכרזה זו  90 ימים  מיום פרסומה.

כ"ב בסיוון התשע"ח )5 ביוני 2018(
)חמ 3-95-ה4(     אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייה  
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

ק"ת התשס"ג, עמ' 308.  2

י"פ התשע"ג, עמ' 5249.  3

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

התקנים,  לחוק  8)ה(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  מכריז,  אני 
ושר  הכפר  ופיתוח  החקלאות  שר  בהסכמת  התשי"ג-11953, 
הבריאות, ובהתייעצות עם נציגי היצרנים, צרכנים ויבואנים, כי 
מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי, את התקן הרשמי הזה: 

ת"י 1318 - יין )מאי 1988( לרבות ג"ת מס' 1 )אוקטובר 1994(2 . 

במקומו יבואו:

ומשקאות  יין  יין, משקאות המבוססים על   - ת"י 1318 - חלק 1 
המבוססים על תוצרת הגפן: הגדרות ותהליכים )מיוני 2018(.

ת"י 1318 - חלק 2 - יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות 
המבוססים על תוצרת הגפן: דרישות ושיטות בדיקה )מיוני 

.)2018

התקנים יהיו רשמיים במלואם.

התקנים יופקדו במקומות המפורטים בתיקון הודעה בדבר 
המקומות להפקדת תקנים רשמיים, שפורסם בילקוט הפרסומים 

7566 , התשע"ז, עמ' 8488.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה )להלן - יום 
התחילה(, ואולם -

 
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4.  1

י"פ התשמ"ט, עמ' 277; התשנ"ה, עמ' 602.  2
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התשע"ח )21 ביוני 2018( הגשה של כתב בי–דין אלקטרוני בבית 
משפט לתביעות קטנות באמצעות אתר האינטרנט של הרשות 
לאחר  רק  תתאפשר   ,www.court.gov.il שכתובתו:  השופטת, 
שבעל הדין המגיש הזדהה באמצעות ססמה שהונפקה לו על 

ידי מערכת ההזדהות הממשלתית.

ה' בתמוז התשע"ח )18 ביוני 2018(
)חמ 3-1778-ה1(     יגאל מרזל

מנהל בתי המשפט  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 4527-06-18

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

ובעניין פירוק חברת הרמוניה לבית בע"מ, ח"פ 51-361643-3, 

חדש  ליזה  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  נאצר  יאסין   והמבקשים: 
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד, 
גן 52573, טל'  )קומה 18(, רמת  2, מגדל ב.ס.ר 1  מרח' בן גוריון 

03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.6.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.7.2018 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 8.7.2018.

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

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פש"ר 50883-04-18

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

ובעניין פירוק חברת קינג 44 בע"מ, ח"פ 51-524410-1, 

והמבקשים: אברהם מועד ואח', ע"י ב"כ עו"ד ג'וני ג'בור, 
מרח' הרצל 17, ת"ד 4774, חיפה 3104701.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.5.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.7.2018 בשעה 10.00.

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 4.7.2018.

בתקופה שמיום פרסום אכרזה זו עד יום התחילה יחול ת"י   )1(
1318 - יין )1988( לרבות ג"ת מס' 1 )1994(, והוא ימשיך לחול 

למשך שנה מיום התחילה, לצד התקן שלפי אכרזה זו;

מוצרים  של  חדשה  סימון  חובת  מקימה  זו  שאכרזה  ככל   )2(
מכוח סעיף 2 לחוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות 
סימון מזון ארוז מראש, התשע"ה-32014, בין אם לראשונה 
הסימון  שחובת  הרי  הנדרש,  הסימון  של  שינוי  אם  ובין 

החדשה תחול מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(.

כ"ח בסיוון התשע"ח )11 ביוני 2018(
)חמ 3-95-ה4(     אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייה  
ס"ח התשע"ה, עמ' 120.  3

הודעה על מינוי חבר מינהלת הרשות להשקעות 
ולפיתוח התעשייה והכלכלה

לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959

השקעות  עידוד  לחוק  9)א()7(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הון, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ובהתאם לסעיף 77 לחוק, 
אני מודיע כי בהמלצת ארגונים שעניינם התעשייה בישראל, 
מיניתי ביום י"ז באייר התשע"ח )2 במאי 2018( את עומר ברוך, 
מינהלת  לחבר  מתאימים,  השכלה  או  ניסיון  בעל  ציבור  נציג 

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה.

המינוי בתוקף כל עוד הממונה עובד בהתאחדות התעשיינים.

כ' בסיוון התשע"ח )3 ביוני 2018(
)חמ 3-506-ה6(     אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייה  
ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשע"ז, עמ' 261.  1

מינוי יושב ראש ועדת המשמעת
לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לחוק העובדים הסוציאליים, 
המשפטים,  שרת  הצעת  ולפי  החוק(,   - )להלן  התשנ"ו-11996 
ועדת  ראש  ליושבת  גיא  פנינה  הדין  עורכת  את  ממנה  אני 

המשמעת לתקופת כהונה שלישית2.

כ"ו בניסן התשע"ח )11 באפריל 2018(
)חמ 3-2749(     חיים כץ

שר העבודה הרווחה   
והשירותים החברתיים  

ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 1812.  2

הודעה בדבר הגשת כתבי בי–דין אלקטרוניים בבתי 
משפט לתביעות קטנות

לפי תקנות שיפוט בתביעות קטנות )סדרי דין(, התשל"ז-1976, 
ותקנות סדר הדין האזרחי , התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי תקנה 13)ב( לתקנות שיפוט בתביעות קטנות 
סדר  לתקנות  ו–497ג1   215  ,1 ותקנות  התשל"ז-11976,  דין(,  )סדרי 
ח' בתמוז  מיום  כי  מודיע  אני  הדין האזרחי, התשמ"ד-21984, 

 
ק"ת התשל"ז, עמ' 510; התשס"ט, עמ' 1243.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשס"ה, עמ' 202; התשס"ו, עמ' 834.  2
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ניב מוטורס בע"מ
)ח"פ 51-527247-4(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 6.6.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוני אהרון 

נחמן, מרח' הגדוד העברי 10/402, אשקלון, 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 10.10.2018, 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
רוני אהרון נחמן, עו"ד, מפרק

אי אי סי גרופ בע"מ
)ח"פ 51-394783-8(

)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   ,27.5.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גל רוסבי מור, מרח' ז'בוטינסקי 18, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.10.2018, 
בשעה 09.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
גל רוסבי מור, עו"ד, מפרק

שמעון גרפונקל מהנדסים יועצים בע"מ
)ח"פ 51-066896-5(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 6.6.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר אלופי, 

מרח' האומנות 6, ת"ד 8462, נתניה 4250440, למפרק החברה.

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

ג'וני ג'בור, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

א.ד.ד.י. A.D.D.I - ניהול פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-568273-0(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 27.5.2018, התקבלה החלטה 
נניילד,  ולמנות את אלינה  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין 

מרח' השקד 50, אריאל 40700, 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.

 ,9.10.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
אלינה נניילד, מפרקת

אס.אל.קאר בע"מ
)ח"פ 51-434809-3(

)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 6.6.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוני אהרון 

נחמן, מרח' הגדוד העברי 10/402, אשקלון, 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 10.10.2018, 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
רוני אהרון נחמן, עו"ד, מפרק
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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 24.10.2018, 
בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אמיר אלופי, עו"ד, מפרק

ישעיהו גוטליב בע"מ
)ח"פ 51-064805-8(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 4.6.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף גוטליב, מרח' 

התע"ש 24, כפר סבא 4442526, 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 25.10.2018, 
בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יוסף גוטליב, מפרק

מ. נווה נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-387692-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את עו"ד ישראל אינסלר, מרח' תל חי 1, נתניה, 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.10.2018, 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ישראל אינסלר, עו"ד, מפרק

יוסטין בע"מ
)ח"פ 51-056407-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.5.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יגאל צדקוני, מרח' נחל איילון 37, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31.10.2018, 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יגאל צדקוני, עו"ד, מפרק

ד.ר.צ.ח נדל"ן יזמות ובניה בע"מ
)ח"פ 51-537395-9(

)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 30.5.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צופית ינאי, 

מרח' החלוץ 111/2, ת"ד 5025, באר שבע, למפרקת 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.

 ,1.11.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
צופית ינאי, עו"ד, מפרקת

מזפ השקעות בע"מ
)ח"פ 51-495084-9(

)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   ,28.5.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכל 

זרזר, מרח' מורית 4, אפרת, למפרקת החברה.
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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.

 ,3.11.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
מאיר פרידמן          חיה פרידמן

     דירקטורים

אקספרט פיננסים מסחר והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-390628-9(

)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 3.6.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי מערבי, 
מרח' ליאוניד קנטורוביץ 5, ראשון לציון 7579307, 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.

 ,4.11.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
מרדכי מערבי, מפרק

היכל יהלומי שושנים בע"מ
)ח"פ 51-034366-8(

)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   ,10.6.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אורי נוה, מרח' מנחם בגין 11, רמת גן 52681, 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 10.11.2018, 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אורי נוה, עו"ד, מפרק

מוסכי עד הלום בע"מ
)ח"פ 51-271757-0(

)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   ,30.5.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את רחל  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

ביטון, ממושב בית עזרא, בית 24, 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 29.11.2018, 
התעשייה  אזור   ,7 ברקת  רח'  המפרקת,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  עד הלום, לשם הגשת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רחל ביטון, מפרקת

ליטווק וודים חברה בע"מ
)ח"פ 51-464547-2(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 16.4.2018, התקבלה החלטה 
ליטווק,  וודים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 

משד' התמרים 9, רמת גן, למפרק החברה.

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

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

 ,2.12.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד עמית, פולק, מטלון ושות', עורכי דין, רח' 
ולנברג 18, תל אביב 6971915, לשם הגשת דוח סופי של  ראול 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

וודים ליטווק, מפרק

המבצע הובלות בקירור )1997( בע"מ
)ח"פ 51-245406-7(

)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 
החלטה  התקבלה   ,3.6.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  אסא,  שלי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

היובלים 285, בארותיים 42850, למפרק החברה.
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זניט אנרגיה ירוקה ייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-454217-4(

)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 31.5.2018, התקבלה 
כנען,  בן  יונתן  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  החלטה 
Jonathan@ דוא"ל:  אביב,  תל   ,8327 ת"ד   ,12 ירושלים  משד' 

Ben-Cnaan.com, 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.

יונתן בן כנען, מפרק

זניט אנרגיה ירוקה ייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-454217-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13.9.2018, בשעה 9.30, אצל המפרק, רח' סלמה 6, דירה 
A2-20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יונתן בן כנען, מפרק  

ב.ג. רון בע"מ
)ח"פ 51-249305-7(

)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 
החלטה  התקבלה   ,4.6.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון בנימין, מרח' ברגמן 2, 

רחובות, 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.

רון בנימין, מפרק

ב.ג. רון בע"מ
)ח"פ 51-249305-7(

)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 

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.

שלי אסא, עו"ד, מפרק

המבצע הובלות בקירור )1997( בע"מ
)ח"פ 51-245406-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.10.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' היובלים 285, 
בארותיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שלי אסא, עו"ד, מפרק  

זניט אנרגיה ירוקה בע"מ
)ח"פ 51-430934-3(

)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 31.5.2018, התקבלה 
כנען,  בן  יונתן  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  החלטה 
Jonathan@ דוא"ל:  אביב,  תל   ,8327 ת"ד   ,12 ירושלים  משד' 

Ben-Cnaan.com, 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.

יונתן בן כנען, מפרק

זניט אנרגיה ירוקה בע"מ
)ח"פ 51-430934-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13.9.2018, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' סלמה 6, דירה 
A2-20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

דוד טמם, מפרק

מילואות בתי אריזה בע"מ
)ח"פ 51-113460-3(

)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 24.5.2018, התקבלה החלטה 
רכס, ממשרד  יונתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
למפרק   ,30065 יגור  קיבוץ  דין,  עורכי  ושות',  אלוני  גוט,  בלטר, 

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.

יונתן רכס, עו"ד, מפרק

נכסי צדק בע"מ
)ח"פ 51-290654-6(

)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 27.5.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריה גרובר, מרח' דרך 

בן גוריון 1, בני ברק 5120149, 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

משי - גמל פנסיה וניהול תיקי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-366192-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,30.5.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  פרי,  ליאור  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

התעשייה 5, רעננה, 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.

 ,2 ברגמן  רח'  ביום 31.7.2018, בשעה 12.00, אצל המפרק,  תתכנס 
רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
רון בנימין, מפרק  

דמקר בע"מ
)ח"פ 51-269312-8(

)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 
החלטה  התקבלה   ,25.3.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מירי גלבמן, מרח' סוקולוב 90, 

רמת השרון, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מירי גלבמן, מפרקת

א.ס מהנדסים יועצים חשמל ותקשורת ד.מ בע"מ
)ח"פ 51-256717-3(

)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 
מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה  הנ"ל,  החברה  של 
עילית,  יקנעם   ,7 ההרדופים  מרח'  אבשלום,  אליהו  את  ולמנות 

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.

אליהו אבשלום, מפרק

נווה ואדי סאליב בע"מ
)ח"פ 51-501952-9(

)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 
החלטה  התקבלה   ,23.5.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד טמם, מרח' אסתר רבין 20, 

חיפה, 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.
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ב.פ.ז בע"מ
)ח"פ 51-323922-8(

)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   ,3.6.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה צ' נאמן, ממשרד 
אביב  תל   ,4 ברקוביץ'  רח'  ונוטריונים,  דין  עורכי  ושות',  שבלת 

6423806, 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 צ' נאמן, עו"ד, מפרק

קוויט תרפויטיקס בע"מ
)ח"פ 51-439778-5(

)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   ,5.6.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף ירקוני, מרח' אלימלך 

רימלט 9, רעננה 4373009, 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.

אסף ירקוני, מפרק

פוקל הוצאה לאור בע"מ
)ח"פ 51-400815-0(

)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 
החלטה  התקבלה   ,5.6.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
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

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

ליאור פרי, עו"ד, מפרק

בי.סי טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-551598-9(

)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 31.5.2018, 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

סטודיו אפ. בע"מ
)ח"פ 51-264988-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,1.6.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה פוקס, מרח' 

טשרניחובסקי 13, 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.

אריה פוקס, מפרק

ראמסינט בע"מ
)ח"פ 51-208646-3(

)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 4.6.2018, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יורם זמיר, מרח' לינקולן 20, 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.

יורם זמיר, עו"ד, מפרק
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 ,23.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרד בעלי החברה, רח' יד חרוצים 5, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

יואל צייטלין, עו"ד, מפרק

2 בי וויר בע"מ
)ח"פ 51-283012-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.6.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי קומיי, מרח' השער 3, 

קיבוץ רביבים, למפרק החברה.
צבי קומיי, מפרק

ניהול אורלוב 77 בע"מ
)ח"פ 51-276516-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.7.2018, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' ריב"ל 22, תל 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב, 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו בלייר, עו"ד, מפרק  

אם.די.אס מזון בע"מ
)ח"פ 51-273782-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.7.2018, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' מחניים 4, 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

עידן מרדכי, עו"ד, מפרק  

צים חברה לנכסים בע"מ
)ח"פ 51-216269-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אורן  אליעזר  רו"ח  במשרד   ,14.00 בשעה   ,15.7.2018 ביום  תתכנס 

החברה לקידום המחוננים בחינוך הערבי בע"מ
)ח"פ 51-285274-0(

)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 
החלטה  התקבלה   ,6.6.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
 ,5 הדס  מרח'  שילדן,  גדי  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

קריית טבעון, 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.

גדי שילדן, מפרק

אד-ג'נסי בע"מ
)ח"פ 51-347962-6(

)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  התקבלה   ,6.6.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נטלי סיף ואת שרגא מור,  
רח'  דין,  עורכי   ,)ERM( מעוז  רוזנבלום  אפשטייין  משרד  אצל 
יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, קומה 36, תל אביב 6789139, 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.

נטלי סיף          שרגא מור    
ם י ק ר פ מ                         

זג לייט בע"מ
)ח"פ 51-272916-1(

)בפירוק מרצון(

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.6.2018, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואל צייטלין, 

ת"ד 18003, ירושלים 9118001, למפרק החברה.

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

תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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אודין השקעות )2005( בע"מ
)ח"פ 51-373484-8(

)בפירוק מרצון על ידי נושים(

הודעה על כינוס אסיפת נושים סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 323)ב(, 327)4( ו–338)ב( 
לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפת נושים 
 ,10.30 בשעה   ,8.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית 
במשרדי החברה, אצל המפרקת, רח' ראול ולנברג 6, תל אביב, 
לשם הגשת דין וחשבון סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
שרון רוזנבלום, מפרקת

אודי ארז נכסים בע"מ
)ח"פ 51-344693-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול הליך פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

]נוסח  החברות  לפקודת  בהתאם  הודעה,  בזה  ניתנת 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית מיוחדת של החברה 
על  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה   ,3.6.2018 ביום  שהתכנסה 
ביטול החלטת האסיפה הכללית של החברה מיום 10.12.2017, 
בדבר פירוק מרצון של החברה ומינוי מפרק לחברה, ובהתאם 

מופסקים הליכי הפירוק ובטל מינויו של מפרק החברה.

בנימין סרוסי, עו"ד, מפרק

בית אלפא אחזקות
)ש"מ 55-020626-2(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
המוגבל  השותף  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
גילת קנולר אחזקות ונאמנויות בע"מ, ח"פ 51-206745-5, העביר 
לשותפה החדשה  בשותפות  אחזקותיו  כל  את   ,23.5.2018 ביום 
אחזקות בית אלפא אגודה שיתופית מס' 57-004486-7, מקיבוץ 

בית אלפא, ד"נ גלבוע 19140.
דייגו דרוגר, עו"ד
בא כוח השותפות

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תיק פר"ק 366/12

שם החייב: גזית מעליות מבית מילצקי שמחה בע"מ )בפירוק( 
ח"פ 51-040423-9.

 ,7 בגין  מנחם  מדרך  אביקם,  משה  עו"ד  ומענו:  המפרק   שם 
בניין בית גיבור ספורט, קומה 22, רמת גן, טל' 03-6114459.

המשפט  בית  להחלטת  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
מחלק  הנ"ל,  התיק  במסגרת   ,7.5.2018 מיום  מרכז,  המחוזי 
המפרק דיבידנד סופי לנושי החייבת. הדיבידנד שיחולק הוא 

דיבידנד בדין קדימה בלבד לעובדים ולמוסד לביטוח לאומי.

משה אביקם, עו"ד, מפרק

ושות', רח' דבורה הנביאה 121, קריית עתידים, בניין 7, כניסה 1, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מירון אורן, מפרק  

תור הדר בע"מ
)ח"פ 51-480393-1(

)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 
החברה הנ"ל מיום 7.6.2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק 
ס'  עו"ד  גרינשפן, אצל  ולמנות את עמנואל  את החברה מרצון 

מסיקה, רח' צה"ל 3, בת ים 5939135, למפרק החברה.

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

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

 ,10.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, 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.
עמנואל גרינשפן, מפרק

א.ג.מ. קאזה בע"מ
)ח"פ 51-426539-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17.7.2018, בשעה 8.00, אצל המפרק, רח' המתכת 8, 
קדימה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון גייר, מפרק  

אודין השקעות )2005( בע"מ
)ח"פ 51-373484-8(

)בפירוק מרצון על ידי נושים(

הודעה על כינוס אסיפת כללית סופית

לפקודת  338)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפת כללית סופית 
של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.8.2018, בשעה 10.00, במשרדי 
לשם  אביב,  תל   ,6 ולנברג  ראול  רח'  המפרקת,  אצל  החברה, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  וחשבון  דין  הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
שרון רוזנבלום, מפרקת
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