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הודעה על מילוי מקום של שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()6(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
בהתאם  קבעה,  הממשלה  כי  החוק(,   - )להלן  התשס"א-12001 
ימלא  כי השר צחי הנגבי  לחוק–יסוד: הממשלה2,  24)א(  לסעיף 
את מקום שר הביטחון, מיום ט"ז בסיוון התשע"ח )30 במאי 2018( 

עד יום י"ז בסיוון התשע"ח )31 במאי 2018(.

בהתאם לסעיף 9)ב( לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

י"ז בסיוון התשע"ח )31 במאי 2018(
)חמ 3-3281-ה3(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על אצילת סמכות
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 40)א1( לחוק–יסוד: הממשלה1 
ולסעיף 6)ב( לחוק הממשלה, התשס"א-22001, החליטה הממשלה 
לחוק–יסוד:  40)א(  סעיף  לפי  הממשלה  סמכות  את  לאצול 

הממשלה לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי.

י"ז בסיוון התשע"ח )31 במאי 2018(
)חמ 3-3281-ה26(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  2

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

סעיפים  לפי  הממשלה  סמכות  בתוקף  כי  בזה,  מודיעים 
אישרה  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–76ג)9()ב(   53

הממשלה תכניות מיתאר ארציות אלה:

חיפה-נצרת  רק"ל   - לאומית  ארצית לתשתית  מיתאר  תכנית 
- תת"ל 56;

תכנית מיתאר ארצית לתשתית לאומית - קו מתח עליון 161 
ק"ו, החולה - צומת בראון ותחנת משנה קצרין - תת"ל 

62א;

תכנית מיתאר ארצית לתשתית לאומית - קו מתח עליון 161 
ק"ו, נצרת-ציפורית - תת"ל 63ב;

ניר  צומת  ותחנות שאיבה  ביוב  קווי   - תכנית מיתאר ארצית 
צבי לאורך דרך 44 - תמ"א 47/א/2/2.

י"ז בסיוון התשע"ח )31 במאי 2018(
)חמ 3-697-ה6(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשע"ה, עמ' 307; התשע"ז, עמ' 160.  1

הודעה על מינוי חבר במועצת הרשות הלאומית 
לבטיחות בדרכים

לפי חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה(, 
התשס"ו-2006

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק הרשות הלאומית 
החליטה  התשס"ו-12006,  שעה(,  )הוראת  בדרכים  לבטיחות 
הממשלה למנות, על פי הצעת שר התחבורה והבטיחות בדרכים, 
לבטיחות  הלאומית  הרשות  במועצת  לחבר  ביטרן  חיים  את 
בדרכים, נציג שר החינוך, במקומו של מקס אבירם2 אשר תקופת 

כהונתו כחבר מועצה הסתיימה.

ז' בסיוון התשע"ח )21 במאי 2018(
)חמ 3-3667-ה2(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"ו, עמ' 347.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 6282.  2

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

אני מכריז, בהתאם לסעיף 8)ה( לחוק התקנים, התשי"ג-11953, 
נציגי  עם  ובהתייעצות  האנרגיה,  ושר  הבריאות  שר  בהסכמת 
שינה,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  ויבואנים,  צרכנים  היצרנים, 

באישורי, את התקן הרשמי שלהלן: 

דרישות  רפואי:  לשימוש  חשמלי  ציוד   -  2.2 חלק   60601 ת"י 
ציוד  של  חיוניים  ולביצועים  בסיסית  לבטיחות  מיוחדות 
הפועלים  לניתוח  ואבזרים  גבוה  בתדר  הפועל  לניתוח 
בתדר גבוה, מאי 22012 )להלן - התקן(, על יד פרסום גיליון 

תיקון מס' 1, ביולי 2018 )להלן - גיליון תיקון מס' 1(.

במקום המפורט  לתקן,  בצירוף  יופקד,   1 מס'  תיקון  גיליון 
רשמיים,  תקנים  להפקדת  המקומות  בדבר  הודעה  בתיקון 

שפורסם בילקוט הפרסומים 7566, התשע"ז, עמ' 8488.

תחילתה של אכרזה זו בתוך 60 ימים מיום פרסומה.

י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(
)חמ 3-95-ה2(

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה  

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

י"פ התשס"ט, עמ' 3249; התשע"ב, עמ' 4522.  2

הארכת מינוי חוקרי ילדים
לפי חוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים(, התשט"ו-1955

הראיות  דיני  לתיקון  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)הגנת ילדים(, התשט"ו-11955, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
של  מינוים  את  מאריכה  אני  האמור,  הסעיף  לפי  שהוקמה 

הרשומים מטה לחוקרי ילדים2:

 
ס"ח התשט"ו, עמ' 96; התשע"ז, עמ' 1106.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 9120.  2
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רג'א שואהנה

שרון ספז

אמנה ג'בארה.

תוקפם של מינויים אלה כל עוד המתמנים משמשים בתפקידם 
כחוקרי ילדים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

ו' בתמוז התשע"ח )19 ביוני 2018(
)חמ 3-401-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

מינוי
לפי פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, 
אני ממנה את המפורטים  - הפקודה(,  )להלן  התשל"א-11971 
להלן, להשתמש בסמכויות של קצין משטרה בכיר לעניין סעיף 

13)א( לפקודה:

רב פקד מיטל טל, מ"א 1032465

רב פקד ענבר דהן, מ"א 1904044.

ד' בתמוז התשע"ח )17 ביוני 2018(
)חמ 3-602-ה1(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.  1

מינוי ממונה
לפי חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ז-2017

הפעלת  על  לפיקוח  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
צהרונים, התשע"ז-12017 )להלן - החוק(, אני ממנה את עובדי 
משרד החינוך הרשומים מטה לממונים לעניין הפרקים הרשומים 

לצדם: 

במינהל  למידה(  משלימות  )תכניות  ממונה  הלפרין,  חיים 
הפדגוגי, לעניין פרקים ג' ו–ד' לחוק;

דודי כהן, מנהל אגף א' )אכיפה( במינהל רישוי בקרה ואכיפה, 
לעניין פרקים ה' ו–ו' לחוק.

י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(
)חמ 3-5618(

נפתלי בנט  
שר החינוך  

ס"ח התשע"ז, עמ' 1120.  1

הודעה על הארכת מינוי מפקח על היהלומים
לפי צו הפיקוח על יהלומים, ייבואם וייצואם, התשל"ט-1979

יהלומים,  על  הפיקוח  לצו   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ייבואם וייצואם, התשל"ט-11979 )להלן - הצו(, אני מודיע כי 
הארכתי ביום ח' בתמוז התשע"ח )21 ביוני 2018( את מינויו של 

דני טל, למפקח על היהלומים לעניין הצו.

 
ק"ת התשל"ט, עמ' 445; התש"ן, עמ' 942.  1

 )2018 ביולי   30( באב התשע"ח  י"ח  יום  עד  המינוי  תוקף 
או עד איוש המשרה במכרז דרך קבע, לפי המוקדם מביניהם.

ח' בתמוז התשע"ח )21 ביוני 2018(
)חמ 3-1246-ה2(

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה  

מינוי מנהל רישוי אסבסט
לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק למניעת מפגעי אסבסט 
עובד  לכמן,  אברי  את  ממנה  אני  התשע"א-12011,  מזיק,  ואבק 
המשרד להגנת הסביבה )להלן - המשרד(, למנהל רישוי אסבסט.

תוקף המינוי כל עוד המתמנה משמש בתפקידו במשרד.

המינוי שפורסם בילקוט הפרסומים 7522, התשע"ז, עמ' 6609 
- בטל.

ח' בתמוז התשע"ח )21 ביוני 2018(
)חמ 3-4275(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשע"א, עמ' 694.  1

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח חדש[, התשמ"ה-11985, אני ממנה את ד"ר שלמה גראזי, 
 21( למנהל השירותים הווטרינריים, מיום ח' בתמוז התשע"ח 

ביוני 2018( עד יום כ"ו תמוז התשע"ח )9 ביולי 2018(.

ח' בתמוז התשע"ח )21 ביוני 2018(
)חמ 3-1469-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשנ"א, עמ' 81.  1

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969
זכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של תל אביב, ביום ו' 

באב התשע"ח )18 ביולי 2018(, או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

  ,60199  ,60182 מס'  רישום  בגושי  הנכללים  המקרקעין 
60200, 60202, 60207, 60208, 60230, 60231 )הים התיכון(.

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
לפקידת  להגיש  יש  לרישום,  הניתנת  זכות  וכל  הנאה  זיקת 
קומה   ,125 בגין  מנחם  דרך  רח'  בלשכתה,  או  במחנה,  ההסדר 
בהודעות  לזמן  מזמן  שיפורסמו  המועדים  בתוך  אביב,  תל   ,7
על התקדמות ההסדר. יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר 
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את 

כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.
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תיאור הקרקע -  .2

 27 חלקה   ,7361 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
בשלמות, בשטח של 1,465 מ"ר; הייעוד: שב"צ.

כ' בתמוז התשע"ח )3 ביולי 2018(

)חמ 3-4(
חנוך זייברט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה בני ברק  

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  בב/572,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
6429, התשע"ב,  הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
עמ' 4619, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני 
)רכישה לצורכי  ברק, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
בקרקע  הבעלות  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7783, 
של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,7426 עמ'  התשע"ח, 

עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 162 ח"ח   ,6640 גוש   ;)80 ח"ח  )לשעבר   92 ח"ח   ,6641 גוש   
)לשעבר ח"ח 94, 96, 98(; גוש 6643, ח"ח 121, 122 )לשעבר 

ח"ח 51, 86, 89(; הייעוד: דרך.

כ' בתמוז התשע"ח )3 ביולי 2018(

)חמ 3-4(
חנוך זייברט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה בני ברק  __________

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  בב/93א,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2173, התשל"ו, עמ' 
693, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
ו–7 לפקודה  בילקוט הפרסומים 7779, התשע"ח,  סעיפים 5 
עמ' 7273, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.
מי שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות החלקה 
שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד ההסדר 
של  חשבונו  על  קבע  בציוני  יצוינו  החלקה  שגבולות  לצוות 

אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הנקוב ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח זכויות.

ד' בתמוז התשע"ח )17 ביוני 2018(
תמר אריאל זילברברג  

פקידת הסדר המקרקעין  
אזור הסדר תל אביב, חיפה                  

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 תל אביב יתחיל ביום 

ו' באב התשע"ח )18 ביולי 2018(.

תיאור המקרקעין   

  ,60199  ,60182 מס'  רישום  בגושי  הנכללים  המקרקעין 
60200, 60202, 60207, 60208, 60230, 60231 )הים התיכון(.

ד' בתמוז התשע"ח )17 ביוני 2018(
תמר אריאל זילברברג  

פקידת הסדר המקרקעין  
אזור הסדר תל אביב, 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' בב/105א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1707, 
התשל"א, עמ' 1299, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ברק,  בני  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות 
לפקודה   ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7783, התשע"ח, עמ' 7425, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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תיאור הקרקע -  .2

 ;448 ח"ח   ,6122 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך בשטח של 17 מ"ר.

כ' בתמוז התשע"ח )3 ביולי 2018(

)חמ 3-4(
חנוך זייברט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה בני ברק  

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
בב/158,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2255, 
התשל"ו, עמ' 2582, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ברק,  בני  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7779, התשע"ח, עמ' 7272, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבני ברק, המזוהה כגוש 6122, ח"ח 812, 813;   
הייעוד: דרך בשטח של 356 מ"ר.

כ' בתמוז התשע"ח )3 ביולי 2018(

)חמ 3-4(
חנוך זייברט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה בני ברק  __________

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' בב/107/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2678, 
התשמ"א, עמ' 742, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ברק,  בני  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7783, התשע"ח, עמ' 7425, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .2

 ;67 ח"ח   ,6122 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך, בשטח של 35 מ"ר.

כ' בתמוז התשע"ח )3 ביולי 2018(

)חמ 3-4(
חנוך זייברט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה בני ברק  

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' בב/230א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3389, 
בזה הוועדה המקומית לתכנון  24, מצהירה  התשמ"ז, עמ' 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ברק,  בני  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות 
לפקודה   ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7779, התשע"ח, עמ' 7272, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,89 ח"ח   ,6105 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
בשטח של כ–14 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ' בתמוז התשע"ח )3 ביולי 2018(

)חמ 3-4(
חנוך זייברט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה בני ברק  __________

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
בב/185,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2134, 
התשל"ה, עמ' 2176, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ברק,  בני  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7779, התשע"ח, עמ' 7272, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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תיאור הקרקע -  .2

 ;198 ח"ח   ,6187 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך בשטח של 42 מ"ר.

כ' בתמוז התשע"ח )3 ביולי 2018(

)חמ 3-4(
חנוך זייברט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה בני ברק  

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
חד/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/900, 
הפרסומים 4211, התשנ"ד, עמ' 3178, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה חדרה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 7712, התשע"ח, עמ' 5731, תהיה לקניינה 
זו  הגמור והמוחלט של עיריית חדרה מיום פרסום הודעה 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחדרה, המזוהה כגוש 10016 -  

חלקי
שטח הפקעה )בדונם(חלקה

2000.057

2010.038

2020.019

2030.266

2040.063

2050.082

2460.380

ייעוד הקרקע: דרך.  

ל' בסיוון התשע"ח )13 ביוני 2018(

)חמ 3-4(
רומן גישר  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה חדרה  __________

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/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 4443, התשנ"ו, עמ' 4850, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

מ"ר;   167 של  בשטח   ,117 ח"ח   ,6319 גוש  תקווה,  פתח   
הייעוד: דרך.

כ"ז בסיוון התשע"ח )10 ביוני 2018(

)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'  מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
ג/6670, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
4180, התשנ"ד, עמ' 1453, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הגלבוע,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 7789, התשע"ח, עמ' 7524, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של המועצה האזורית הגלבוע מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בטייבה )בעמק(, ששטחה 5,311 מ"ר, המזוהה   
כגוש 23199, ח"ח 10-8, 33, 38, 42; הייעוד: ספורט.

כ"ב באייר התשע"ח )7 במאי 2018(

)חמ 3-4(
עובד נור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הגלבוע  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 42249-02-18

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

ח"פ בע"מ,  )ק.מ(  בייקרי  פארק  בורו  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-476760-7

והמבקשת: הראל פנסיה וגמל בע"מ, ח"פ 51-226759-2, ע"י 
עורכי  ואח', ממשרדי   ,19648 מס'  ב"כ עו"ד אייל לשם, רישיון 
דין  ונוטריון רוטקופף ושות', רח' שד' בן גוריון 94, תל אביב, 

טל' 03-5274432, פקס 03-5274432.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.2.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.10.2018, בשעה 9.45.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר באופן 
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ–7 ימים לפני מועד הדיון.

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

אייל לשם, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 17457-02-18

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

ובעניין פירוק חברת הראל י.פ.ת.ח. בע"מ, ח"פ 51-469732-5,

 והמבקש: יגאל ששון, ע"י ב"כ עו"ד ליאור פרי, מרח' התעשייה 5, 
ת"ד 3008, רעננה 365403, טל' 09-8916080, פקס' 09-8916088.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.2.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום  וכי בקשת פירוק 

21.10.2018, בשעה 12.00.

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

למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,16.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.20.10.2018

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

ליאור פרי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 34787-06-18

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

 ובעניין פירוק חברת לויטה ליפסקי נכסים )1992( בע"מ, ח"פ
,51-167327-9

והמבקשת: מטרופוליס ייזום השקעות ונכסים )המאה ה–23( 
בע"מ, ח"פ 51-335329-2, ע"י ב"כ עו"ד אסף אלקוני, מרח' דרך אבא 

הלל 7, רמת גן, טל' 072-2124777, פקס' 153-37514326.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.6.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום  וכי בקשת פירוק 

21.10.2018, בשעה 8.30.

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

למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל.

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

אסף אלקוני, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 48166-12-17

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

ובעניין פירוק חברת אוסאמה הנדסה - שירותים הנדסיים 
בע"מ, ח"פ 51-160065-2,

ח"פ בע"מ,  אינסטלציה  עבודות  א.ס.נ.   והמבקשת: 
כפר   ,1171 מת"ד  עוואד,  תחסין  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,51-536156-6

יאסיף 24908.

בקשה  הוגשה   24.12.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

26.7.2018 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 20.7.2018.

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

תחסין עוואד, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 58899-02-18

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

ח"פ בע"מ,  שפרעם  הובלות   - רם  חברת  פירוק   ובעניין 
51-342602-3, משפרעם 2020000,

והמבקש: נפתלי נשר, עו"ד, הנאמן על נכסי החייב סאלח 
ניר  ו/או  )רענן( נשר  ו/או ע"י ב"כ עו"ד שלומית  שבל בעצמו 
 ,04-8677567 טל'   ,3310103 חיפה,   ,4 לוין  שמריהו  מרח'  נשר, 

פקס' 04-8672990.

בקשה  הוגשה   26.2.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט המחוזי בחיפה 

היושב בדין ביום 17.9.2018 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.12.9.2018

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

נפתלי נשר, עו"ד, נאמן  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 61389-06-18
פח/7105

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

ח"פ בע"מ,  אדם  כח  ספיד  ג.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-358866-5

זאהי,  ח'מאיסה  עו"ד  ב"כ  ע"י  מהא,  ח'טיב  והמבקשת: 
 רישיון מס' 50066, ת"ד 10036, כפר כנא 1693001, טל' 04-8777970, 

.khzahi.lawyer@gmail.com פקס' 04-8773360, דוא"ל

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.6.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.10.2018, בשעה 9.00.

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

למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 21.10.2018.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא 14.10.2018.

ח'מאיסה זאהי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 30720-06-18

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

ובעניין פירוק חברת י.א בנייה ופיקוח )אלמנטים מתועשים( 
בע"מ, ח"פ 51-430338-7,

והמבקשת: גת גבס בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד צחי אלימלך, מרח' 
נים 2, ראשון לציון.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.6.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

31.10.2018, בשעה 08.30.

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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00, 

ביום 30.10.2018.

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

צחי אלימלך, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 34756-06-18

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

ח"פ בע"מ,  השומרים  אגודת  חברת  פירוק   ובעניין 
,52-003105-5

הורנשטיין  נ'  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי  והמבקשים: 
ו/או עו"ד ג' הורנשטיין ו/או עו"ד ש"א הורנשטיין, מרח' אבן 
פקס'   ,03-5220010 טל'   ,61222 אביב  תל   ,22242 ת"ד   ,121  גבירול 

.03-5270519

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.6.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

31.10.2018, בשעה 09.00.

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 13.00, 

ביום 20.10.2018.

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

אלון הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 33921-06-18

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

ח"פ בע"מ,  מתכות  המטיל  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-163555-9

והמבקש: עו"ד יניב סטל, ע"י ב"כ עו"ד עדי בראונשטיין, 
מרח' לינקולן 20, תל אביב 6713412.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.6.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

16.9.2018, בשעה 09.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.2.9.2018

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא ביום 9.9.2018.

עדי בראונשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 7517-07-18

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

ובעניין פירוק חברת י.ע. אביב עבודות בנייה ותכנון בע"מ, 
ח"פ 51-511073-2,

שמואל,  אהוד  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  גכטמן  זאב  והמבקשים: 
מרח' בן צבי 11, באר שבע, טל' 077-5084009, פקס' 077-5084010.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.7.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

16.9.2018, 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 
ימי  מ–7  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

עבודה לפי תאריך הדיון בבקשה, עד השעה 12.00.

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

אהוד שמואל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 31499-09-17

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

תדלוק   תחנות  אסלן  ואהוד  תמיר  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-327818-4,

עבדאל- הילה  עו"ד  ב"כ  ע"י  נוסבאם,  לורדאן  והמבקש: 
לב, מרח' אילת 3, ת"ד 2276, טבריה, במינוי מטעם האגף לסיוע 

משפטי.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.9.2018, בשעה 12.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

או   ,04-6043402 בפקס  למבקש,  למסור  יש  ההודעה  את 
בדוא"ל hilaabdal@gmail.com, או לשלחה בדואר באופן שתגיע 

לידיו לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 10.00, ביום 1.9.2018.

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

הילה עבדאל-לב, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 53196-05-18

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

ובעניין פירוק חברת זז דלת רהיטים בע"מ, ח"פ 51-405564-9

הורנשטיין  נ'  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי  והמבקשים: 
מרח'  הורנשטיין,  ש"א  עו"ד  ו/או  הורנשטיין  ג'  עו"ד  ו/או 
22242, תל אביב, טל' 03-5220010, פקס' 121, ת"ד  גבירול   אבן 

 ,03-5270519

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.5.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

13.9.2018, בשעה 11.00.

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 13.00, 

ביום 30.8.2018.

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

אלון הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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או.סי.ג'י גלובל
 )ח"פ 515681179(

)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 
28/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ורדית לגאלי, מרח' דיזנגוף סנטר 124, תל–אביב-יפו, 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 28/12/2018, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ורדית לגאלי, עו"ד, מפרקת

פלמינגוס בע"מ
 )ח"פ 515380053(

)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 
08/07/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
דוד קוגן, מרח' דרך בגין 132, המגדל המשולש, קומה 36, תל–

אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 08/11/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דוד קוגן, עו"ד, מפרק

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 13836-07-18

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

ח"פ בע"מ,  שלי   - אסמון  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-345990-9

מרח'  בראיה,  ארנסט  עו"ד  ב"כ  ע"י  שמגין,  נטליה  והמבקשת: 
פקס'   ,08-6752595 טל'   ,78106 651, אשקלון  ת"ד  פרנק,  בית   ,30 הרצל 

.office@braya-law.com :08-6750651, דוא"ל

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.7.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

15.11.2018, בשעה 09.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 1.11.2018.

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

בראיה ארנסט, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

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

ש. רדא בניה ופיתוח בע"מ
 )ח"פ 514338342(

)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 
04/07/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ששון 

רדא, מרח' צה"ל 59, ראש העין, 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 06/11/2018, 
 ,2 רח' מרבד הקסמים  עו"ד מנשה קמפלר,  09:30, אצל  בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  העין,  ראש 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ששון רדא, מפרק
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אבאלון מדעים בע"מ
 )ח"פ 513046961(

)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 
08/07/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה 

שפייזר, מרח' מעלות עיר דוד 32, ירושלים, 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 10/01/2019, 
דוח  נ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובתה  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רבקה שפייזר, עו"ד, מפרקת

ד.נ.ד אינסולוט - פתרונות שיווק באינטרנט בע"מ
 )ח"פ 512487026(

)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 
09/07/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

שאול צור, מרח' כצנלסון 13, אשקלון, 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 14/10/2018, 
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. 

שאול צור, עו"ד, מפרק

לנטנה ביי בע"מ
 )ח"פ 513313239(

)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 
08/07/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

פיני אמיר, מרח' ז'בוטינסקי 138, רמת גן, 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 27/11/2018, 
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. 

פיני אמיר, עו"ד, מפרק

המכללה למצויינים בע"מ
 )ח"פ 512159039(

)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 
03/07/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יעקב גרינולד, מרח' תע"ש 4, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/12/2018, 
בכתובת  דין,  עורכי  משרד  שור-גרינוולד,  אצל   ,17:00 בשעה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

יעקב גרינולד, עו"ד, מפרק
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 ,08/07/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חן 

שחרור, מרח' הגנים 18, רמת השרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חן שחרור, עו"ד, מפרק

בוני החומה אחזקות בע"מ
 )ח"פ 513757468(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,04/07/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אלי דריי, מרח' מעלות כיסופים 17, 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.

אלי דריי, עו"ד, מפרק

אבי ואסתר בע"מ
 )ח"פ 514439173(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,04/07/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי דריי, 

מרח' מעלות כיסופים 17, ירושלים 9123101, 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.

אלי דריי, עו"ד, מפרק

מדיה שארקס בע"מ
 )ח"פ 515560258(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,05/07/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 

יאמיז בר בע"מ
 )ח"פ 515656593(

)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 
20/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

שלום עידאן, מרח' סמילנסקי 4, נתניה, 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. 

 ,20/08/2018 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. 

שלום עידאן, עו"ד, מפרק

מומי זרקא ושות' - משרד עורכי דין
 )ח"פ 515849644(

)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 
24/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

מומי זרקא, מרח' מוהליבר 5, הרצליה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/09/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

מומי זרקא, עו"ד, מפרק

סייליד בע"מ
 )ח"פ 514808310(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
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התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן 
רייזפלד, מרח' אבן גבירול 124, תל–אביב-יפו 6203854, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ערן רייזפלד, עו"ד, מפרק

מטלון יעל בע"מ
 )ח"פ 511403347(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,08/07/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ברוך עמרמי, מרח' רוטשילד 40, כפר סבא, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ברוך עמרמי, עו"ד, מפרק

מגדלי אורנים ראשון לציון בע"מ
 )ח"פ 515811263(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,03/07/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דור 

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

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דור שחם, עו"ד, מפרק

גו ויוו בע"מ
 )ח"פ 515024586(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

טל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
פרומצנקו, מרח' פנקס 50, 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.

טל פרומצנקו, מפרק

ליברה פסטיבל בע"מ
 )ח"פ 514268192(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,05/07/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
פרומצנקו,  טל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' שדרות בן גוריון 81, 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.

טל פרומצנקו, מפרק

אקון לגאל בע"מ 
 )ח"פ 514132398(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,04/07/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עמית  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  התקבלה החלטה 

קולינסקי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמית קולינסקי, מפרק

נפרה בע"מ
 )ח"פ 514069590(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,08/07/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
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רונן, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עמית  קולינסקי, מפרק

אבי חזן השקעות 1995 בע"מ
 )ח"פ 512242074(

)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 09/09/2018, בשעה 12:30, אצל המפרק, רח' שד' 
המגינים 53, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ליאור פליק, עו"ד, מפרק

איי.אי.אס נדל"ן אירופה בע"מ
 )ח"פ 514029362(

)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 02/09/2018, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' דרך 
בגין מנחם 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עוז סלומון, עו"ד, מפרק

 איי.אי.אס. אלקטרוניקה השקעות מתקדמות
)1997( בע"מ

 )ח"פ 512493263(

)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 
גוטליב,  שניצר,  אצל   ,12:00 בשעה   ,02/09/2018 ביום  תתכנס 
סאמט ושות', רח' דרך מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

עוז סלומון, עו"ד, מפרק

איי.אי.אס טכנולוגיות מתקדמות )2003( בע"מ 
 )ח"פ 513452847(

)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 

 ,04/07/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
ולמנות את אלעד  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 

רז, מרח' שלם 3, רמת גן, 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.

אלעד רז, מפרק

בן יהודה שמשון בע"מ
 )ח"פ 510606395(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,05/07/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמשון 

בן יהודה, מרח' מורדי הגטאות 9, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמשון בן יהודה, מפרק

גלובוס סיטי אורה ירושלים
 )ח"פ 514679984(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,02/07/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
רנן,  עו"ד עמית  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  החלטה 

מרח' עם ועולמו 6, ירושלים 9548401, 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.

עמית רנן, עו"ד, מפרק

אקון לגאל בע"מ 
 )ח"פ 514132398(

)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 02/09/2018, בשעה 12:00, אצל עו"ד פריד 
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תתכנס ביום 03/09/2018, בשעה 10:00, אצל עו"ד שחר קלוג, 
רח' דיזנגוף 78, 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.

גדעון גוטגולד, מפרק

גו ויוו בע"מ
 )ח"פ 515024586(

)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 05/11/2018, בשעה 10:00, אצל ארבל בראון 
גן, לשם הגשת דוח סופי  3, רמת  לנדאו, עורכי דין, רח' שלם 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  פנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אלעד רז, מפרק

רדינס סולושנס ר.ס. בע"מ
 )ח"פ 514253616(

)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 23/08/2018, בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' בית"ר 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  8, הרצליה, לשם הגשת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נועם שנקרמן, עו"ד, מפרק

עמל עמלים השקעות בע"מ
 )ח"פ 511983223(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23/08/2018, בשעה 12:00, אצל עו"ד נגה בשן ענבר, 
רח' חרושת 74, קריית ביאליק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אריה מגירס, מפרק

אקסימטריקס בע"מ
 )ח"פ 514751122(

)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 

גוטליב,  שניצר,  אצל   ,12:00 בשעה   ,02/09/2018 ביום  תתכנס 
סאמט ושות', רח' דרך מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

עוז סלומון, עו"ד, מפרק

איי.אי.אס תחזוקה ואלקטרוניקה בע"מ
 )ח"פ 511865974(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
גוטליב,  שניצר,  אצל   ,12:00 בשעה   ,02/09/2018 ביום  תתכנס 
סאמט ושות', רח' דרך מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עוז סלומון, עו"ד, מפרק

איי.ג'י. מדיקל דיוויסס בע"מ
 )ח"פ 513655563(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
גוטליב,  שניצר,  אצל   ,12:00 בשעה   ,02/09/2018 ביום  תתכנס 
סאמט ושות, רח' דרך מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עוז סלומון, עוד, מפרק

אריג פיתוח נדל"ן בע"מ
 )ח"פ 513888206(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
גוטליב,  שניצר,  אצל   ,12:00 בשעה   ,02/09/2018 ביום  תתכנס 
סאמט ושות', רח' דרך מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עוז סלומון, עו"ד, מפרק

אחוזת בטי בע"מ
 )ח"פ 510274426(

)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 
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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 26/08/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

הלל ארצי, עו"ד, מפרק

אינטגריטי א. יעוץ ופיתוח בע"מ
 )ח"פ 514603968(

)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 
08/07/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,5120109 ברק  בני   ,9 מצדה  מרח'  גרובר,  מקס  אמיר 

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 24/08/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אמיר מקס גרובר, עו"ד, מפרק

אורנים פרויקטים יפו בע"מ
 )ח"פ 515334746(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,03/07/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דור 

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

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דור שחם, עו"ד, מפרק

תתכנס ביום 23/08/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' מצדה 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  ברק, לשם הגשת  בני   ,9
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אמיר מקס גרובר, עו"ד, מפרק

רוט-טבת בע"מ
 )ח"פ 514374818(

)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 
בן  רח'  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   ,16/09/2018 ביום  תתכנס 
יהודה 34, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אלון אופנר, עו"ד, מפרק

זהב"י חולון
 )ע"ר 580520898(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,06/06/2018 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את יהודה בן משה, מרח' זלמן ארן 24, 

חולון, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהודה בן משה, מפרק

ר.ר סקיי לאב בע"מ
 )ח"פ 513552125(

)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 
10/07/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

הלל ארצי, מרח' היצירה 19, רמת גן, 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. 
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מיטב טכנולוגיות לאיכות הסביבה בע"מ
 )ח"פ 513438788(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,09/07/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גל 

וולקוביץ, מתובל 2013600, 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.

גל וולקוביץ, עו"ד, מפרק

כלטק חברה למסחר בע"מ
 )ח"פ 512579434(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,09/07/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גל 

וולקוביץ, מתובל 2013600, 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.

גל וולקוביץ, עו"ד, מפרק

חורי נורי בע"מ
 )ח"פ 510861958(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,09/07/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
רותי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ענבר, מרח' שד' דב הוז 37, חולון, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רותי ענבר, מפרקת

אשלן - מערכות ממוחשבות בע"מ
 )ח"פ 513356550(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,09/07/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
ולמנות את שלום  לפרק את החברה מרצון  התקבלה החלטה 

אלקין, מרח' בן יהודה 34, 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.

שלום אלקין, מפרק

פלמינגו אלקטרוניקה בע"מ
 )ח"פ 513449587(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,02/07/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אמיר כהן, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 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.

אמיר כהן, עו"ד, מפרק

סולו עיצובים בע"מ 
 )ח"פ 514923770(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,21/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את לירן לוי, 

מרח' המכבים 45, שוהם, 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.

לירן לוי, מפרק
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קאט קוט בע"מ
 )ח"פ 512746413(

)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 10/09/2018, בשעה 17:00, אצל המפרק, רח' רענן 
29, 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.

ויקטור לוז, מפרק

דומיאי בע"מ
 )ח"פ 514744689(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26/08/2018, בשעה 10:00, אצל ארבל בראון לנדאו, 
עורכי דין, רח' שלם 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עמית שוורץ, מפרק

יפעה זרעי נוי בע"מ
 )ח"פ 512768037(

)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 02/09/2018, בשעה 11:00, אצל תובל-קול, עורכי 
דין, רח' מצדה 7, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יורם תובל, עו"ד, מפרק

ורדי - הספקה לגננות )1989( בע"מ
 )ח"פ 511429219(

)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 02/09/2018, בשעה 11:00, אצל תובל-קול, עורכי 
דין, רח' מצדה 7, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יורם תובל, עו"ד, מפרק

ואליום קפיטל אליאנס בע"מ
 )ח"פ 514801638(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,09/07/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים די קסטרו, 

מרח' קויפמן יחזקאל 2, 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.

אפרים די קסטרו, מפרק

קרני ב.ש. בע"מ 
 )ח"פ 512087024(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,10/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
ולמנות את שאול  לפרק את החברה מרצון  התקבלה החלטה 

צלח , מרח' האחים בן עזר 15, 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.

שאול צלח, מפרק

מ.א.מ.- אריזות מתקדמות בע"מ 
 )ח"פ 511915563(

)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 30/08/2018, בשעה 10:00, אצל איתן, מהולל 
ושדות, משרד עורכי דין, רח' שד' אבא אבן 10, הרצליה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

ירון מהולל, עו"ד, מפרק
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ליברה פסטיבל בע"מ
 )ח"פ 514268192(

)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 11/09/2018, בשעה 13:00, אצל עו"ד רון הדר, רח' 
מונטיפיורי 46, 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.

טל פרומצנקו, מפרק

מדיה שארקס בע"מ
 )ח"פ 515560258(

)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 11/09/2018, בשעה 13:00, אצל עו"ד רון הדר, רח' 
מונטיפיורי 46, 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.

טל פרומצנקו, מפרק

זיו שיפר ושות' הבית הפיננסי בע"מ
 )ח"פ 513976738(

)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 
סיון  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה   ,27/08/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,19 מקלף  מרדכי  רא"ל  רח'  זילברמן, 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

יורם שיפר, מפרק

לוק את מי רון ויונתן בע"מ
 )ח"פ 514784594(

)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 
בר  רח'  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה   ,06/09/2018 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,24 גיורא 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רון ישועה, מפרק

ענלנ משאבי טבע בע"מ
 )ח"פ 514459619(

)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 26/08/2018, בשעה 10:00, אצל יוסי אברהם 
ושות', עורכי דין, רח' דניאל פריש 3, 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.

דוד כהן, עו"ד, מפרק

לירן ואבישי בע"מ
 )ח"פ 515095248(

)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 27/08/2018, בשעה 12:00, אצל משרד עורכי דין 
22, ראשון לציון, לשם  דוד  רח' סחרוב  שקד עובדיה אלמגור, 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

לירן שניצר, מפרק

אלון - נתיבי לכת ליווי ויעוץ עסקי בע"מ
 )ח"פ 515382059(

)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 26/08/2018, בשעה 17:00, אצל המפרק, רח' השרון 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יהודה,  אבן   ,  ,42
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אמיר שטיין, עו"ד, מפרק

כרמית שרון אחזקות בע"מ
 )ח"פ 514055128(

)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 26/08/2018, בשעה 17:00, אצל המפרק, רח' השרון 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יהודה,  אבן   ,  ,42
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אמיר שטיין, עו"ד, מפרק
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יושי יחיאל בע"מ
)ח"פ 51-389134-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 16.8.2018, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' הצפצפה 1, אזור 
התעשייה רמת ישי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל אלטמן, מפרק  

דאי צבידור ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-334773-2(

)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 
תתכנס ביום 12.9.2018, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' פינסקר 4, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דאי צבידור, מפרק  

ר.ע קנדל נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-406617-4(

)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 
אנצ'ו  רח'  המפרק,  אצל   ,18.00 בשעה  ביום 4.10.2018,  תתכנס 
סירני 7, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמיר קנדל, מפרק  

ד.ק.א. תעשיות )2017( בע"מ
)ח"פ 51-567088-3(

)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 28.6.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חן בכר, מרח' 

אבן גבירול 25, קומה 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

סידלר & קו. ישראל בע"מ
 )ח"פ 515342301(

)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 03/09/2018, בשעה 11:00, אצל גליס אוברסקי, רח' 
20, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  לינקולן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוסף גליס, עו"ד, מפרק

רמה רמת גן בע"מ 
 )ח"פ 513970236(

)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 26/08/2018, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
היצירה 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רועי פרישמן, עו"ד, מפרק

ג'ינרגיה 2010
 )ח"פ 514461698(

)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 26/08/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
טולסטוי 8, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עדיאל קידר, מפרק

אם אל סליו ישראל בע"מ
 )ח"פ 515738334(

)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 
כהן  פרל  אצל   ,12:00 בשעה   ,26/08/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,121 בגין  דרך  רח'  ברץ,  לצר  צדק 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

מרק גרוסמן, מפרק
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ארדימון בע"מ
)ח"פ 51-281457-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.6.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

צביקה גרוס, מרח' בגין 5/3, יהוד 5647803, 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.

 ,8.11.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, 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.

צביקה גרוס, מפרק

להק דרכים סחר והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-281490-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.6.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

צביקה גרוס, מרח' בגין 5/3, יהוד 5647803, 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.

 ,8.11.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, 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.

צביקה גרוס, מפרק

רימון )י.ל.( מהנדסים בע"מ
)ח"פ 51-381596-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.6.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

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 
בשעה 15.00, 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.

חן בכר, עו"ד, מפרק

ד.ק.א. ניהול וייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-556865-7(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 28.6.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חן בכר, מרח' 

אבן גבירול 25, קומה 4, 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.

 ,1.11.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, 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.

חן בכר, עו"ד, מפרק

אחים ניסן מ.י. כל בו לבנין בע"מ
)ח"פ 51-189508-8(

)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 8.5.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, מרח' 

בגין 5/3, יהוד 5647803, למפרק החברה.

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

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

 ,6.11.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, 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.

צביקה גרוס, מפרק
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 ,20.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.

קובי פרידמן, עו"ד, מפרק

פרשס טיים בע"מ
)ח"פ 51-528848-8(

)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 4.7.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא אדוארדו 

זינגר, מרח' האגוז 4, רמת אפעל, 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.

 ,21.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.

גיא אדוארדו זינגר, מפרק

אלינוי בע"מ
)ח"פ 51-286596-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.6.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שריה 
יפו 97/55, ירושלים 94340, למפרק  שמעון דיזראלי נחום, מרח' 

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 28.10.2018, 
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.

שריה שמעון דיזראלי נחום, מפרק

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יובל סיני, מרח' מבצע דקל 22, פתח תקווה, 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 8.11.2018, בשעה 
8.15, אצל יורם מרקוביץ, רח' יצחק טבנקין 43, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

יובל סיני, עו"ד, מפרק

החברה לפיתוח תרבות של חדשנות בע"מ
)ח"פ 51-405471-7(

)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   ,27.6.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

רענן צפניה, מרח' הרצל 8, חדרה, 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 20.11.2018, 
בשעה 16.00, 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.

רענן צפניה, מפרק

נ.כ. שינוע בטון בע"מ
)ח"פ 51-468575-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.3.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

קובי פרידמן, מרח' דניאל פריש 3, 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.
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן גילת, 
מכפר גליקסון 3781500, למפרק החברה.

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

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

 ,30.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, 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.

ערן גילת, מפרק

גריט ואמבציה מרקטינג בע"מ
)ח"פ 51-566021-5(

)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 1.7.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדר זליקוביץ', 

ממושב בית נקופה 53, למפרק החברה.

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

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

 ,30.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.30 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אדר זליקוביץ', מפרק

גלינויר - שירותי ייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-471231-4(

)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   ,1.6.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

שי אמרוסי, מת"ד 219, מושבה מגדל 1495000, 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.

 ,1.10.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 20.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 

רפואת ילדים ועוד )ד.ר.( בע"מ
)ח"פ 51-438456-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.6.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב רוזן, 

מרח' נחל שורק 4, בית שמש, 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.

 ,1.11.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.

דב רוזן, מפרק

דהרי מאשה בע"מ
)ח"פ 51-558152-8(

)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   ,5.7.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל 

דהרי לרון, מרח' קהילת לודז' 4, 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 11.11.2018, 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' הדר יוסף 12, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

מיכאל דהרי לרון, מפרק

ערן גילת ייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-484513-0(

)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 
התקבלה   ,10.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד בן–בשט, מפרק

ניופאן לייף בע"מ
)ח"פ 51-014464-5(

)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   ,28.6.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי דניאלי, מרח' המסילה 31, 

הרצליה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 60 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 דניאלי, מפרק

אורן אדר סוכנות לביטוח חיים )2001( בע"מ
)ח"פ 51-313392-6(

)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   ,4.7.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח עודד בן ברוך, מרח' בן 

גוריון 1, בני ברק, 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.

עודד בן ברוך, רו"ח, מפרק

אור-גד בע"מ
)ח"פ 51-457657-8(

)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   ,24.6.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד נחום, מרח' יגאל אלון 55, 

תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

דוד נחום, מפרק

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

שי אמרוסי, עו"ד, מפרק

סינרגון בע"מ
)ח"פ 51-336428-1(

)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, שנועדה והתכנסה ביום 4.7.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלחנן גביש, מרח' 

רוטשילד 153, פתח תקווה, 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.

 ,4.12.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, 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.
אלחנן גביש, מפרק

ס.י. גלובל בע"מ
)ח"פ 51-245870-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.6.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם סימון, מרח' זמנהוף 2, 

בת 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.

יורם סימון, מפרק

יונלון בע"מ
)ח"פ 51-427525-4(

)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   ,2.7.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד בן–בשט, מרח' קדושי 

השואה 22, גני תקווה, למפרק החברה.
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החברה לאחסון זקוק והספקה בע"מ
)ח"פ 51-034826-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.7.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
פיינברג, מרח'  יורם  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

קלישר 30, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יורם פיינברג, עו"ד, מפרק

מונדוג'ט בע"מ
)ח"פ 51-379580-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.6.2018, התקבלה החלטה 
מרח'  וינברג,  פול  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

וייצמן 2, קומה 9, תל אביב 6423902, 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.

פול וינברג, עו"ד, מפרק

עגלות מכר בע"מ
)ח"פ 51-278747-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.6.2018, התקבלה החלטה 
מרח'  וינברג,  פול  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

וייצמן 2, קומה 9, תל אביב 6423902, 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.

פול וינברג, עו"ד, מפרק

אריה יערן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-464230-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.7.2018, התקבלה החלטה לפרק 
 את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בועז שמיר, מרח' הדקל 60, 

תל מונד, 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.

בועז שמיר, עו"ד, מפרק

עידנא מקרקעין בע"מ
)ח"פ 51-177962-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.7.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
משד'  גרף,  יהודה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שאול המלך 8, תל אביב, 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.

יהודה גרף, עו"ד, מפרק

אננס אינטראקטיב דיזיין )2000( בע"מ
)ח"פ 51-290877-3(

)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 3.7.2018, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את אמיר זייד, מרח' השיבולת 44א, גבעת 

עדה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה
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שאמלו בע"מ
)ח"פ 51-330516-9(

)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 12.8.2018, בשעה 10.30, אצל המפרק, רח' גורדון 23, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
פסקל זנה, מפרק  

שי - זמיר בע"מ
)ח"פ 51-280024-4(

)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 
רח'  המפרק,  של  במשרדו   ,10.00 בשעה   ,14.8.2018 ביום  תתכנס 
ארלוזורוב 111, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עוזי ערקובי, עו"ד, מפרק  

אילתס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-413029-3(

)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 22.8.2018, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' הסדנאות 8, 
הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

לוי מצ'ניק, עו"ד, מפרק  

אולסי טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-531484-7(

)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 23.8.2018, בשעה 14.00, במשרדי פרל כהן צדק לצר 
ברץ, רח' מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

רן בר יוסף, מפרק  

אלום צח מערכות הצללה )2001( בע"מ
)ח"פ 51-306986-4(

)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   ,8.7.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלומי צח, מרח' הפועל 59, 

הרצליה, למפרק החברה.

שלומי צח, מפרק

חוסיני קלותנגי קומפני בע"מ
)ח"פ 51-481625-5(

)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 
סלאח  רח'  המפרק,  אצל   ,13.30 בשעה   ,29.7.2018 ביום   תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,91194 ירושלים   ,14 א–דין 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סני חורי, עו"ד, מפרק  

חייקו-חי הפצה בע"מ
)ח"פ 51-506216-4(

)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 29.7.2018, בשעה 19.00, אצל המפרקת, רח' הורד 61, 
מעלות תרשיחא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כריסטינה כרפיטה, מפרקת  

פרימה קאזה בע"מ
)ח"פ 51-545796-8(

)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 7.8.2018, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' לינקולן 20, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שלום יוסף מחרובסקי, מפרק  
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מ.ז. יזמות וניהול )א.ב.( )1995( בע"מ
)ח"פ 51-222012-0(

)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 23.8.2018, בשעה 10.00, במשרד גולדפרב זליגמן ושות', 
עורכי דין, רח' יגאל אלון 98, קומה 39, תל–אביב-יפו 6789141, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.
אליהו זהר, עו"ד, מפרק  

תרבות בשר בע"מ
)ח"פ 51-401342-4(

)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   ,2.3.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תאמר 

תלחמי, מת"ד 405, דאהר אלכניס, שפרעם, 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.

 ,10.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' חורי 18, חיפה, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תאמר תלחמי, מפרק

חוג יעד 
)ע"ר 58-0016838-3(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 24.6.2018, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד פרופ' אברהם ציון, מרח' בית צורי 12, 

תל אביב 6912212, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
פרופ' אברהם ציון, עו"ד, מפרק

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 18930-05-10

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980

סי אס אר ישראל בע"מ
)ח"פ 51-094944-9(

)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 26.8.2018, בשעה 11.00, אצל גיל מזרחי ושות', עורכי 
רובינשטיין, תל אביב, לשם הגשת דוח  בית  לינקולן 20,  רח'  דין, 
סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יפעת לוי, מפרקת  

עשרז אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-303873-7(

)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 17.9.2018, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' הנורית 30, 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ינון מיימון, עו"ד, רו"ח, מפרק  

מבוא יער בע"מ
)ח"פ 51-300584-3(

)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 17.9.2018, בשעה 18.00, אצל המפרק, רח' הנורית 30, 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ינון מיימון, עו"ד, רו"ח, מפרק  

גולן בוקס טלקום בע"מ
)ח"פ 51-513955-8(

)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 
 ,10.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 לאחר  תתכנס 
במשרדי החברה, רח' יגאל אלון 98, תל–אביב-יפו 6789141, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

שי מאיר אמסלם, מפרק  
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נושי החייב הנ"ל,  ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 33458-02-15

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980

שם החייבת: מרים כהן.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 36190-02-15

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980

שם החייב: עלי אבו ג'רבוע.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

נושי החייב הנ"ל,  ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בירושלים, תיק פש"ר 60455-01-16

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980

שם החייב: אברהם פודמסקי.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

נושי החייב הנ"ל,  ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

 

שם החייב: מנשה עזרן.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

נושי החייב הנ"ל,  ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, תיק פש"ר 3614-06-13

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980

שם החייב: אריה בר און.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

נושי החייב הנ"ל,  ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, תיק פש"ר 45185-03-13

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980

שם החייבת: חנה פניז'ל.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 22421-02-15

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980

שם החייב: מרבי פיצ'חדזה.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.
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