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

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
31)ב( לסעיף  בהתאם  החליטה  הממשלה  כי  התשס"א-12001, 
לחוק–יסוד: הממשלה2, להעביר לשר צחי הנגבי את הסמכות 
הנתונה לשר הפנים, לפי סעיף 5)א( לחוק הרשויות המקומיות 
מועד  לדחיית  לבקשה  בנוגע  התשכ"ה-1965,  )בחירות(, 
הבחירות לעיריית אלעד הקבועות ליום כ"א בחשוון התשע"ט 

)30 באוקטובר 2018(.

אישרה  הממשלה,  לחוק–יסוד:  31)ב(  לסעיף  בהתאם 
 23( התשע"ט  בחשוון  י"ד  ביום  הנ"ל  ההחלטה  את  הכנסת 

באוקטובר 2018(.

ט"ו בחשוון התשע"ט )24 באוקטובר 2018(
)חמ 3-3281-ה11(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959, החליטה הממשלה למנות את רן בר 
מיום  והטכנולוגיה,  הכללי של משרד המדע  המנהל  לתפקיד 

י"ב בחשוון התשע"ט )21 באוקטובר 2018(.

ט"ז בחשוון התשע"ט )25 באוקטובר 2018(
)חמ 3-56-ה1(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

הודעה על הארכת הפטור ממכרז פומבי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959, על פי הצעת ועדת שירות המדינה 
השידור  לחוק  98א  בסעיף  שנקבע  ממכרז  לפטור  ובהמשך 
הממשלה  החליטה  התשע"ד-22014,  הישראלי,  הציבורי 
בסעיף  הקבועה  פומבי  ממכרז  הפטור  תקופת  את  להאריך 
השידור  רשות  של  הפירוק  צוות  עובדי  שבמהלכה  98א)ב(, 
בשירות  ובין–משרדיים  פנימיים  במכרזים  להתמודד  רשאים 

המדינה, עד יום י"ד באב התשע"ט )15 באוגוסט 2019(.

כ"ז בחשוון התשע"ט )5 בנובמבר 2018(
)חמ 3-274(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

ס"ח התשע"ד, עמ' 778; התשע"ז, עמ' 930; התשע"ח, עמ' 910.  2

הודעה על מינוי חברה במועצה לשידורי כבלים 
ולשידורי לוויין

לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982

מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה למנות, לפי הצעת שר 
)בזק  התקשורת  לחוק  6ב  סעיף  להוראות  בהתאם  התקשורת, 
ושידורים(, התשמ"ב-11982, את אסתי פלדמן לחברה במועצה 
שהיא  הממשלה  כנציגת  לוויין,  ולשידורי  כבלים  לשידורי 

עובדת המדינה, לפי המלצת שר האוצר.

ט"ז בחשוון התשע"ט )25 באוקטובר 2018(
)חמ 3-1723-ה11(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"א, עמ' 530.  1

הודעה על מתן היתר לקבלת תרומה
למשרד  להתיר  החליטה  הממשלה  כי  בזה,  מודיעים 
המשרד(,   - )להלן  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה 
שבאחריות  ומסגרות  למוסדות  חלוקתה  לצורך  תרומה  לקבל 
לנערים  כגון מקלטים לנשים מוכות,  זרוע הרווחה   - המשרד 
בעלות  אוכלוסיות  שואה,  לניצולי  מוגן  דיור  בסיכון,  ונערות 

צרכים מיוחדים וכדומה.

ח"פ  בע"מ,  הקניות  ערוץ  כ.י.ד.  ידי  על  תינתן   התרומה 
ייצוגית  בתובענה  הפשרה  מהסכם  כחלק   ,51-203267-3

שהוגשה נגד החברה.

ט"ז בחשוון התשע"ט )25 באוקטובר 2018(
)חמ 3-4441(

צחי ברוורמן  
         מזכיר הממשלה

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיעה על גמר כהונתה של נאוה בן אור, 
שופטת של בית המשפט המחוזי בירושלים, ביום כ"ג בתשרי 

התשע"ט )2 באוקטובר 2018( עקב פרישתה לגמלאות.

י"ד בחשוון התשע"ט )23 באוקטובר 2018(
)חמ 3-60-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיעה על גמר כהונתו של אמנון כהן, 
כ"ה  ביום  בירושלים,  המחוזי  המשפט  בית  של  בכיר  שופט 

באלול התשע"ח )5 בספטמבר 2018( עקב פרישתו לגמלאות.

י"ד בחשוון התשע"ט )23 באוקטובר 2018(
)חמ 3-60-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1
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הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיעה על גמר כהונתה של שרה דותן, 
ה'  ביום  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  בית  של  בכירה  שופטת 
בחשוון התשע"ט )14 באוקטובר 2018( עקב פרישתה לגמלאות.

י"ד בחשוון התשע"ט )23 באוקטובר 2018(
)חמ 3-60-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיעה על גמר כהונתה של זהבה בוסתן, 
בחשוון  ה'  ביום  מרכז-לוד,  בית המשפט המחוזי  שופטת של 

התשע"ט )14 באוקטובר 2018( עקב פרישתה לגמלאות.

י"ד בחשוון התשע"ט )23 באוקטובר 2018(
)חמ 3-60-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
רות,  נטע  של  כהונתה  גמר  על  מודיעה  אני  התשמ"ד-11984, 
כ"ג  ביום  אביב,  בתל  לעבודה  האזורי  הדין  בית  של  שופטת 

בתשרי התשע"ט )2 באוקטובר 2018( עקב התפטרותה.

י"ד בחשוון התשע"ט )23 באוקטובר 2018(
)חמ 3-60-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

הסמכה
לפי חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד-1954

הסתננות  למניעת  לחוק  30)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מפקד  בזה את  אני מסמיך  ושיפוט(, התשי"ד-11954,  )עבירות 
בסיס אשדוד של חיל הים, לרבות מי שממלא תפקיד זה בפועל 
כחליפו, לצוות בכתב על גירושו של מסתנן, לפי החוק האמור.

תוקף צו הגירוש לפי הסמכה זו יהיה ל–90 ימים.

כ"ה בתשרי התשע"ט )4 באוקטובר 2018(
)חמ 3-2661(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

ס"ח התשי"ד עמ' 160; התשע"ב, עמ' 119.  1

הסמכת מאבטח
לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, 

התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק סמכויות לשם שמירה על 
)להלן - החוק(, אני מסמיך כל  ביטחון הציבור, התשס"ה-12005 
מאבטח של עיריית ירושלים )להלן - העירייה(, המועסק באבטחת 
המקומות המפורטים להלן בעיר ירושלים, למאבטח לעניין החוק 

)להלן - מאבטח(, ובלבד שקצין מוסמך אישר את כשירותו:

 17 יפו  ברח'  העירייה  מיתקני  וכן   13-1 ספרא  כיכר  רח'   )1(
וברחוב יפו 19 )להלן- קריית העירייה(;

השירות הווטרינרי ברח' דרך גבי אשכר 2;  )2(

מרכז התחזוקה בגבעת שאול;  )3(

מרכז ההחרמות ברח' זרח ורהפטיג 1;  )4(

 - להלן  ייקראו   4-2 בפסקאות  המפורטים  המקומות 
מיתקנים מגודרים של העירייה.  

סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט, לפי סעיף 
3 לחוק, יהיו כמפורט להלן:

בעת כניסה לבנייני קריית העירייה ומיתקנים מגודרים של   )1(
או  במטען  תחבורה,  בכלי  אדם,  של  גופו  על   - העירייה 

בטובין אחרים; 

בקריית העירייה ובסביבתה הקרובה - על גופו של אדם   )2(
או בכלי תחבורה, אם היה למאבטח חשד סביר שהאדם 
נושא עמו שלא כדין נשק, או עומד לעשות שימוש שלא 
בכלי  נמצא  כדין  שלא  המוחזק  שהנשק  או  בנשק,  כדין 

תחבורה.

תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור 
ויש בידו תעודת מאבטח תקפה.

י"א בחשוון התשע"ט )20 באוקטובר 2018(
)חמ 3-3595-ה1(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

ס"ח התשס"ה, עמ' 758.  1

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, 
במשטרת  התפקידים  בעלי  את  ממנה  אני  התשל"א-11971, 
קצין  של  בסמכויות  להשתמש  להלן,  המפורטים  ישראל, 
משטרה בכיר לפי סעיף 11)2( לחוק כלי הירייה, התש"ט-21949:

ראש חוליית בקשות רישוי נשק במדור חוות דעת רישוי   )1(
נשק באגף חקירות ומודיעין;

ראש חוליית ביטולים רישוי נשק במדור חוות דעת רישוי   )2(
נשק באגף חקירות ומודיעין;

ראש חוליית מודיעין רישוי נשק במדור חוות דעת רישוי   )3(
נשק באגף חקירות ומודיעין.

א' בחשוון התשע"ט )10 באוקטובר 2018(
)חמ 3-602-ה1(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

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

ס"ח התש"ט, עמ' 143; התשס"ח, עמ' 244.  2
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וגביית תשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי כל דין, לצורך 
)להלן -  70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977  גבייתם לפי סעיף 
חוק העונשין(, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים 
העונשין  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייתם  לצורך  העירייה,  לטובת 
בסעיף  כאמור  משפט  ברירת  שהן  עבירות  בשל  קנסות  של 
228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-51982, 
סעיף  לפי  קנסות  וגביית,  דין,  כל  פי  על  לעירייה  המגיעים 
חוק   - )להלן  התשמ"ו-61985  המינהליות,  העבירות  לחוק   18
לטובת  שהוטלו  מינהליים  קנסות  של  המינהליות(  העבירות 
העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה 
ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.

כ"ח בחשוון התשע"ט )6 בנובמבר 2018(
)חמ 3-18-ה1(

                                                   מרדכי כהן
                                      המנהל הכללית של משרד הפנים

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

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

סעיף 6)א( לחוק האמור, את התקנים הישראלים שלהלן:

קביעת   - השמשה  תכן  בבניינים:  זיגוג   -  1.1 חלק   1099 ת"י 
2018 בא במקום  ועובי השמשה, מאוקטובר  מין הזכוכית 
מנובמבר  התיקון  ומגיליונות   2006 מאוגוסט  המהדורה 
הטעות  ומתיקון   ,2014 ומספטמבר   2012 מאוקטובר   2010
מפברואר 2015 ומגיליונות התיקון מיולי 2015 מיוני 2016 

מדצמבר 2016 ומיוני 2017;

ת"י 61000 חלק 6.3 - תאימות אלקטרומגנטית: תקנים גנריים - 
תקן פליטה לסביבות של מגורים, של מסחר ושל תעשייה 

קלה, מאוקטובר 2018;

ת"י 61000 חלק 6.4 - תאימות אלקטרומגנטית: תקנים גנריים - 
תקן פליטה לסביבות תעשייתיות, מאוקטובר 2018;

3 - מערכות הינע חשמליות בעלות מהירות  61800 חלק  ת"י 
ושיטות  אלקטרומגנטית  תאימות  דרישות  מתכווננת: 
המהדורה  במקום  בא   2018 מאוקטובר  מיוחדות,  בדיקה 

מספטמבר 2011;

מזון  למוצרי  מיקרוביולוגיות  דרישות   -  1 חלק   2202 ת"י 
מעובדים: מוצרי מזון לתינוקות ולפעוטות ומעשירי חלב 
אם, מאוקטובר 2018 בא במקום המהדורה מפברואר 2008 

ומגיליונות התיקון מדצמבר 2009 ומדצמבר 2011;

עם  סוללות  בטיחות  ראשוניות:  סוללות   -  5 חלק   60086 ת"י 
אלקטרוליט מימי, מאוקטובר 2018 בא במקום ת"י 990 חלק 

5 מאפריל 2004;

ת"י 60204 חלק 1 - בטיחות מכונות - ציוד חשמלי של מכונות: 
המהדורה  במקום  בא   2018 מאוקטובר  כלליות,  דרישות 

מדצמבר 2002;

ת"י 650 חלק 1 - מוצרי קקאו: עיסת קקאו )תנזיל קקאו( ועוגת 
קקאו, מאוקטובר 2018 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2014;

 
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.  1

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

]נוסח  המשטרה  לפקודת   7 סעיף  לפי  סמכרותי  בתוקף 
רב  את  ממנה  אני  הפקודה(,   - )להלן  התשל"א-11971  חדש[, 
בסמכויות של  להשתמש   ,1117803 אישי  מס'  ריין,  תאיר  פקד 

קצין משטרה בכיר לעניין סעיף 13)א( לפקודה.

ז' בחשוון התשע"ט )16 באוקטובר 2018(
)חמ 3-602-ה1(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

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

הודעה על הארכת סמכויות של ועדות מקומיות לדון 
בתכניות מסוימות

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  לחוק התכנון  31א)ח(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לוועדה  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
לפי  הסמכות  נתונה  להיות  ממשיכה  לציון  ראשון  המקומית 

סעיף 62א)א1( לגבי התכניות המפורטות להלן:

תכנית 413-0367342, אשר הוחלט על הפקדתה ביום כ"ו   )1(
באדר א' התשע"ו )6 במרס 2016(; 

ג'  ביום  הפקדתה  על  הוחלט  אשר   ,413-0434456 תכנית   )2(
בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(;

תכנית 413-0367953, אשר הוחלט על הפקדתה ביום י"א   )3(
באייר התשע"ז  )7 במאי 2017(;

א'  ביום  הפקדתה  על  הוחלט  אשר   ,413-0296624 תכנית   )4(
בכסלו התשע"ח  )19 בנובמבר 2017(;

תכנית 413-0306001, אשר הוחלט על הפקדתה ביום כ"ז   )5(
בטבת התשע"ח )14 בינואר 2018(;

תכנית 413-0510172, אשר הוחלט על הפקדתה ביום כ"ז   )6(
בטבת התשע"ח )14 בינואר 2018(;

תכנית 413-0571455, אשר הוחלט על הפקדתה ביום כ"ט   )7(
באדר התשע"ח ) 16 במרס 2018(.

כ"ו בחשוון התשע"ט )4 בנובמבר 2018(
)חמ 3-5376(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.  1

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את רם סידיס, גזבר העירייה מודיעין-

מכבים-רעות )להלן - העירייה(, לתפקיד ממונה על הגבייה, 
לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים במשק 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג-31992, 

                                      
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686, ועמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3
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אתר מגודר לשחרור כלבים בין רחוב משה רחמילביץ מול   )15(
בניין מספר 30 לבין רחוב גל בשכונת פסגת זאב;

אתר מגודר לשחרור כלבים בגן מקסיקו, בין רחוב מקסיקו   )16(
לרחוב הרפובליקה  הדומיניקנית בשכונת קריית מנחם."

כ' בחשוון התשע"ט )29 באוקטובר 2018(
)חמ 3-3651(

ניר ברקת  
ראש עיריית ירושלים  

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 33206-08-18

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

ובעניין פירוק חברת ע.מ. לימא בע"מ, ח"פ 51-453162-3,

והמבקשים: חגית בוקרא ואח', ע"י ב"כ עו"ד שגיב עזרא 
ואח', מרח' הגדוד העברי 10, ת"ד 79, אשקלון 7859507.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.8.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.12.2018 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

שגיב עזרא, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות

צו פירוק לפי סעיפים 46 ו–47 לפקודת האגודות 
השיתופיות ומינוי מפרק

האגודות  לפקודת  ו–47   46 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
השיתופיות, אני מצווה בזה על פירוק האגודה:

ממתקים  שוקולד,  לייצור  קואופרטיב   - עדין  האגודה:  שם 
וופלים בהוד-השרון בע"מ;

מס' האגודה: 57-002052-9.
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות 
כנפי  רח'  הרשמי,  הכונס  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות, 

נשרים 15, ירושלים 9546427.

על  השיתופיות  האגודות  לפקודת  59)1()ב(  סעיף  לפי 
הפירוק יחולו הוראות פקודת החברות.

ה' בכסלו התשע"ט )13 בנובמבר 2018(

אלה אלון, עו"ד  
רשמת האגודות השיתופיות  

ת"י 650  חלק 3 - מוצרי קקאו: חמאת קקאו, מאוקטובר 2018 בא 
במקום המהדורה מאוגוסט 2014.

כ"ב בחשוון התשע"ט )31 באוקטובר 2018(
)חמ 3-96-ה1(

אילן כרמית  
ממלא מקום המנהל הכללי   
של מכון התקנים הישראלי  

הודעה בדבר הצורך בשיקום מחצבה
לפי פקודת המכרות

שראיתי  ומאחר  המכרות1,  לפקודת   113 לסעיף  בהתאם 
שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן, אני 
המפורטות  הציון  נקודות  בין  המצוי  המחצבה  ששטח  מודיע 

למטה, טעון שיקום:

שם המחצבה
נקודות ציון התוחמות את 

בעלותהשטח הטעון שיקום

מחצבת בית 
אלפא בזלת

243583/716351
243686/ 716642
243956/ 716480

243896 / 716392
243994 / 716347
244124 / 716455
244321 / 716700
244385 / 716649
244289 / 716499
244098 / 716368
244041 / 716244
243891 / 716066
243730 / 716133

רשות מקרקעי 
ישראל

ח' בחשוון התשע"ט )17 באוקטובר 2018(
)חמ 3-567-ה1(

שארבל שחאדה  
המפקח על המכרות   

חוק"י א"י, כרך ב', עמ' 910; ס"ח התשל"ג, עמ' 192.  1

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק להסדרת הפיקוח על 
כלבים, התשס"ד-12002, אני מודיע, כי קבעתי אזורים נוספים  
שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה; לפיכך ההודעה 
ברצועה  כלב  להחזיק  החובה  תחול  לא  שבהם  אזורים  בדבר 

בתחומי עיריית ירושלים תתוקן כך שבסופה יבוא:

נהוראי  רחוב  גוננים,  בפארק  כלבים  מגודר לשחרור  ")12( אתר 
מול בניין מספר 148 בשכונת קטמון/מקור חיים;

אתר מגודר לשחרור כלבים בין רחוב השופט חיים כהן 20   )13(
לרחוב אשר וינר בשכונת ארנונה;

אתר מגודר לשחרור כלבים בגן ציבורי בסמוך לרחוב ציון   )14(
גרמי 23 ורחוב חנה בבלי 2 בשכונת פסגת זאב;

 
ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 772; התשע"ה, עמ' 3046.  2
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

ש.ה. שיא הגובה יעוץ עסקי בע"מ 
 )ח"פ 513792747(

)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 
06/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלומי 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,06/01/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

שלומי ואקנין, מפרק

ואקנין אנד טובול ושות' חברת רואי חשבון
 )ח"פ 515081198(

)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 
08/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו 

טבול, מרח' חלוצי התעשיה 24, חיפה, 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. 

 ,05/02/2019 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. 

אליהו טבול, מפרק

ביסקו אינטר - טרייד בע"מ
 )ח"פ 515244788(

)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 
11/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוגב 
למפרק   ,4704185 השרון  רמת   ,17 גלילי  ישראל  מרח'  כהנים, 

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 11/05/2019, 
לשם  אביב,  תל   ,24 הגר"א  רח'  המפרק,  במשרד   ,12:00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

יוגב כהנים, מפרק

אור-יה תשתיות חשמל בע"מ
 )ח"פ 515795722(

)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 
11/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא 

עמר, מרח' שד' יעלים 95, באר שבע, למפרק החברה.

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

זו, 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 17/03/2019, 
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. 

גיא עמר, מפרק
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נלקו בע"מ
 )ח"פ 513921064(

)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 
06/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
עלמה איזמן גלבוע , מרח' סמילנסקי 4, נתניה, 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 27/12/2018, 
הנ"ל,  בכתובת  שחר,  כספי  איזמן  עו"ד  במשרד   ,10:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

עלמה איזמן גלבוע, עו"ד, מפרקת

סי סייד נדל"ן
 )ח"פ 514953595(

)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 
07/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

שי הראל, מרח' זדל 1, ראשון לציון, 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 27/12/2018, 
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. 

שי הראל, עו"ד, מפרק

נעלי קלאס )1988( בע"מ
 )ח"פ 511320210(

)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 
30/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים 
יונה, מרח' רא''ל יגאל ידין 37, מודיעין-מכבים-רעות, 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 27/12/2018, 
רחובות,   ,10 סוקולוב  רח'  טנא,  אמיר  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

ניסים יונה, מפרק

מ.מ.ג. ניהול מסעדות 2013 בע"מ
 )ח"פ 514891134(

)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 
12/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,13/01/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

מאיר קלדרון, מפרק
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נועם יבוא ושיווק מזון בע"מ
 )ח"פ 515709384(

)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 
12/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נועם 

שקי יצחק, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 13/01/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

נועם שקי יצחק, מפרק

פורטיס טכנולוגיות בע"מ
 )ח"פ 514736677(

)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 
12/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 13/01/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

גיא דבורקין, מפרק

י.ס.י.פ ניהול מסעדות בע"מ
 )ח"פ 514711035(

)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 
12/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 13/01/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

מאיר קלדרון, מפרק

פרש גרליק בע"מ
 )ח"פ 514133867(

)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 
18/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עומר 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/12/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עומר יגאל, מפרק
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ראנק מדיה בע"מ
 )ח"פ 515287886(

)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 
17/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הרטמן 

שלמה, מרח' לוטם 13, כרמיאל, 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 13/03/2019, 
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 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

הרטמן שלמה, מפרק

מויו ניהול 2000 בע"מ
 )ח"פ 512935180(

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

ריסין, מרח' ביכורים 38, חיפה, 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 13/03/2019, 
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 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

יוסף ריסין, מפרק

סייבריה פתרונות סייבר בע"מ
 )ח"פ 514621887(

)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 
13/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

נחמיה קייקוב, מרח' הקשת 42, 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 13/03/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק

לראשונה בישראל שלנו 2010 בע"מ
 )ח"פ 514537737(

)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 
13/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

נחמיה קייקוב, מרח' הקשת 42, 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 13/03/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק
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אריטקום בע"מ
 )ח"פ 513426783(

)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 
13/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה 

טרבס, מרח' שמחה ארליך 26, חולון, 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 12/05/2019, 
11:00, אצל עו"ד איריס בודנהיימר, רח' דרך בגין 132,  בשעה 
תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אריה טרבס, מפרק

ויזוקום )ישראל( בע"מ
 )ח"פ 513757211(

)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 
13/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד אודי דנהירש, מרח' יגאל אלון 88, תל–אביב-יפו, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,31/12/2018 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. 

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

מ. ויצמן התקשרות בע"מ
 )ח"פ 515392066(

)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 
17/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר 

ויצמן, מרח' משפחת מלבסקי 8, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 13/03/2019, 
נתניה,   ,46 מונטיפיורי  רח'  הדר,  רון  עו"ד  אצל   ,13:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

מאיר ויצמן, מפרק

קנה בושם בע"מ
 )ח"פ 515520112(

)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 
17/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

ברקאי יונתן, מאשדות יעקב )איחוד( 18, 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 13/03/2019, 
בשעה 13:00, אצל עו"ד רון דהר, רח' מונטיפיורי 46, תל–אביב-
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

ברקאי יונתן, עו"ד, מפרק
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 ,11/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
עפר בן יהודה, 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.

עפר בן יהודה, עו"ד, מפרק

מי עמי התפלה בע"מ
 )ח"פ 513831396(

)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 
 ,12/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
עמוס קריינר, מרח' יהדות קנדה 5, אור יהודה, 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.

עמוס קריינר, עו"ד, מפרק

ראסלון בע"מ
 )ח"פ 511839102(

)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 
 ,12/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ורן 

ויסטנצקי, מרח' יגאל אלון 98, 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.

ורן ויסטנצקי, עו"ד, מפרק

ראשונים בממתקים בע"מ
 )ח"פ 515862365(

)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 

בשיר נסרי להשקעות וניהול בע"מ
 )ח"פ 514992353(

)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 
13/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,119 הנביאה  דבורה  מרח'  פרנק,  אהרון  דוד 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,28/12/2018 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. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

פאיי אלקטרו אופטיקה בע"מ
 )ח"פ 514964915(

)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 
13/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,119 הנביאה  דבורה  מרח'  פרנק,  אהרון  דוד 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,28/12/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:30, 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. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

סיל וסקולר בע"מ
 )ח"פ 514831502(

)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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 ,13/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוספה 

דגן , מרח' אוסטרובסקי 11, רעננה, 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.

יוספה דגן, מפרקת

ליזה שירותי אינטרנט בע"מ
 )ח"פ 515247492(

)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 
 ,11/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יעקב צאיג, מרח' הפלדה 3, אור יהודה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב צאיג, עו"ד, מפרק

נקודת מגוז, הדמיות בע"מ
 )ח"פ 512399916(

)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 
 ,13/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דן 

סלע, מרח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו 6423806, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דן סלע, עו"ד, מפרק

שר-אל משרד עורכי דין ונוטריון
 )ח"פ 513311498(

)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 
 ,11/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 

 ,12/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אורן פרץ, מרח' המלך ג'ורג' 3, 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.

אורן פרץ, עו"ד, מפרק

ווסט וורלדקום תקשורת בע"מ
 )ח"פ 513855924(

)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 
 ,23/09/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,88 אלון  יגאל  מרח'  דנהירש,  אודי 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

מ.א.מ מבנים והשקעות בע"מ
 )ח"פ 514653724(

)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 
 ,13/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל 

גרון, מרח' בר כוכבא 16, בני ברק 5216107, 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.

גיל גרון, עו"ד, מפרק

קואצ'ר סאקסס בע"מ
 )ח"פ 515601557(

)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 
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התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוברט 
סולמון כהן, מרח' ויצמן 14, 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.

רוברט סולמון כהן, מפרק

אפימילק פרוייקטים בינלאומיים בע"מ
 )ח"פ 515118677(

)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 
 ,31/10/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל 

אשכנזי, מרח' אפיקים 1, אפיקים 1514800, 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.

גיל אשכנזי, עו"ד, מפרק

בלמונט השקעות בע"מ
 )ח"פ 515131423(

)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 
 ,07/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
יונתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

קלמן, מרח' בית''ר 2, 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.

יונתן קלמן, מפרק

בועז לוין ובניו בע"מ
 )ח"פ 514893890(

)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 26/12/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' מלכי 

עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
פאני יהלום, מרח' שמאי 15, ירושלים 94631, 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.

פאני יהלום, עו"ד, מפרקת

אי.אס.או.פי חברה לנאמנות
 )ח"פ 513607663(

)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 
 ,12/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רון 

רוה, מרח' יגאל אלון 65, 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.

רון רוה, עו"ד, מפרק

רונטל יישומים הנדסיים )2001( בע"מ
 )ח"פ 513123430(

)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 
 ,11/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו חיים 

לוי, מרח' משכית 33, הרצליה 6473104, 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.

זיו חיים לוי, מפרק

דרמומדיק בע"מ
 )ח"פ 514039726(

)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 
 ,12/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
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יגאל אלון 88, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

נבו מדיקל אירופה בע"מ
 )ח"פ 515319127(

)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 27/12/2018, בשעה 11:00, אצל ליפא מאיר 
ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

רועי אייז, עו"ד, מפרק

א.י.ל יבוא ושיווק קרמיקה בע"מ
 )ח"פ 512387713(

)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 
המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   ,28/12/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' האילנות 35, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ניר הדס, עו"ד, מפרק

נ.ד.ע סחר )2016( בע"מ
 )ח"פ 515478683(

)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 
וירניק את  15:00, אצל  30/12/2018, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
16, תל–אביב- ומגדל  רח' חומה  דין,  מושקוביץ, משרד עורכי 

יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

משה עודד שמש, עו"ד, מפרק

החצר הנשית בנמל
 )ח"פ 514685528(

)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 

יהודה 8, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוסף קרטה, עו"ד, מפרק

נ.ל.ס תקשורת בע"מ
 )ח"פ 515078764(

)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 27/12/2018, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
שד' ההסתדרות 176, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גדי יוסיפוב, עו"ד, מפרק

מי עמי התפלה בע"מ
 )ח"פ 513831396(

)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 
המים  תכנון  במשרד   ,09:00 בשעה   ,27/12/2018 ביום  תתכנס 
הגשת  לשם  יהודה,  אור   ,5 קנדה  יהדות  רח'  בע"מ,  לישראל 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

עמוס קריינר, עו"ד, מפרק

קסינג לניר מסחר בינלאומי בע"מ
 )ח"פ 513211763(

)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 27/12/2018, בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' 
החילזון 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.

כרמל נפתלי, עו"ד, מפרק

קליר ווטר טכנולוגיות בע"מ
 )ח"פ 514343375(

)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 31/12/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
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אגודה  אפימילק  אצל   ,10:00 בשעה   ,31/12/2018 ביום  תתכנס 
שיתופית חקלאית בע"מ, רח' אפיקים 1, אפיקים, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גיל אשכנזי, עו"ד, מפרק

אייל ודוד אירועים בע"מ
 )ח"פ 513417063(

)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 30/12/2018, בשעה 14:00, אצל המפרק,  דרך 
 ,36 קומה  3, המגדל המשולש,  עזריאלי  132, מרכז  בגין  מנחם 
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.

איתמר אליעזר כץ, עו"ד, מפרק

טרופיק ביוסיינסס בע"מ
 )ח"פ 515486306(

)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 
ושות',   פירון  מ'  אצל   ,11:00 בשעה   ,30/12/2018 ביום  תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,2 השלושה  רח'  דין,  עורכי 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

גלעד משה גרשון, מפרק

קקאו רוטשילד בע"מ
 )ח"פ 514064112(

)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 30/12/2018, בשעה 12:00, אצל המפרק, דרך בגין 
36, תל–אביב- קומה  3, המגדל המשולש,  עזריאלי  מרכז   ,132

יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

אסי רוטברט, מפרק

תקשוב גלובל תקשורת בע"מ
 )ח"פ 513740837(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

תתכנס ביום 28/12/2018, בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' פלאוט 
סופי של המפרק, המראה  דוח  הגשת  לשם  רחובות,   ,8 מנחם 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אביעד )בנימין( אטינגר, עו"ד, מפרק

ב.א.ס. מערכת התרעה ביולוגית בע"מ
 )ח"פ 513639500(

)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 30/12/2018, בשעה 10:00, אצל בנאי עזריאל 
סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,58 הרכבת  רח'  שטרן, 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  פנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

ניר זלמנוב, מפרק

צליל עד בע"מ
 )ח"פ 512718958(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28/12/2018, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' הקשת 
42, 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.

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק

דרמומדיק בע"מ
 )ח"פ 514039726(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13/01/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' ויצמן 
14, 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.

רוברט סולמון כהן, מפרק

אפימילק פרוייקטים בינלאומיים בע"מ
 )ח"פ 515118677(

)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 
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 הנ"ל תתכנס ביום 31.12.2018, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עקיבא,  אור   ,1 חרמון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ורד דרור, מפרקת

פס הזהב החברה המרכזית לאספקת גז באילת בע"מ
)ח"פ 51-121243-3(

)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 5.11.2018, התקבלה החלטה 
מרח'  אלמוג,  ארז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מדינת היהודים 89, הרצליה 4676672, 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.

ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

פז לוי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-416517-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל  סופית של החברה  כי אסיפה  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 16.00, במשרדי 
המפרק, רח' מדינת היהודים 89, הרצליה 4676672, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז אלמוג, עו"ד, מפרק  

מעונות רחוב המגיד 10 בע"מ
)ח"פ 51-007124-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.8.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי, 

מרח' קויפמן 2, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

הנ"ל תתכנס ביום 09/12/2018 בשעה 14.30, במשרדי החברה, 
רח' המלאכה 14, נתניה.

יניב מטלס, עו"ד     
בא כוח החברה    

אגודת בוגרי ישיבה אוניברסיטה 
 )ע"ר 580101269(

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   ,06/11/2018 ביום  שהתכנסה 
 ,19 לם, מרח' הרטום  עו"ד מנחם  ולמנות את  העמותה מרצון 

ירושלים, 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.

מנחם לם, עו"ד, מפרק

קדם גל בע"מ
)ח"פ 51-316429-3(

)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 
מתחם  המפרקת,  אצל   ,11.00 בשעה   ,26.12.2018 ביום  תתכנס 
מועצה אזורית הגליל העליון, קריית שמונה, במבנה של פיתוח 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הגליל, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דבי ווטרמן, עו"ד, מפרקת  

אפקים שירותי בריאות בע"מ
)ח"פ 51-174302-3(

)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 30.12.2018, בשעה 12.00, במשרדו של עו"ד יוסי קורן, 
רח' בר כוכבא 23, קומה 14, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם רימר, מפרק  

גייטאיסט חברה לסחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-198267-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי, 
מרח' קויפמן 2, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

אטרו השקעות בע"מ
)ח"פ 51-192557-0(

)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 28.1.2019, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 
2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת  

קרן טכנולוגיות ואנרגיות חלופיות בע"מ
)ח"פ 51-399191-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.9.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי, 

מרח' קויפמן 2, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

קרן טכנולוגיות ואנרגיות חלופיות בע"מ
)ח"פ 51-399191-9(

)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 28.1.2019, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 
2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת  

מעונות רחוב המגיד 10 בע"מ
)ח"פ 51-007124-4(

)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 28.1.2019, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 
2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת  

מובייל החזקות בע"מ
)ח"פ 51-400185-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.8.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי, 

מרח' קויפמן 2, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

מובייל החזקות בע"מ
)ח"פ 51-400185-8(

)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 28.1.2019, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 
2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת  

אטרו השקעות בע"מ
)ח"פ 51-192557-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.9.2018, התקבלה החלטה 
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התקבלה   ,16.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד נחום, 

מרח' יגאל אלון 55, תל–אביב-יפו, 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.

 ,15.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
חשבון,   רואי  דויטש,  ערן   - נחום  בטי  אצל   ,10.00 בשעה 
בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד נחום, מפרק

עמיר סנדר בע"מ
)ח"פ 51-535300-1(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,15.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

עמיר סנדר, מרח' דוד רזיאל 29, הרצליה, 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.

 ,16.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

עמיר סנדר, מפרק

סבתוש להשכרה בע"מ
)ח"פ 51-522947-4(

)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   ,22.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אבי קורקוס, משד' הגעתון 45, נהריה 2242023, 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.

בי. וי. די. פרויקטים 2015 ניהול ויזמות בע"מ
)ח"פ 51-520394-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דמיטרי 

ברנזון, מרח' פיקא 37, חיפה, למפרק החברה.

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

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

 ,24.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.

דמיטרי ברנזון, מפרק

א.ב.ח. גידולים בע"מ
)ח"פ 51-391882-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,79190 אשקלון  חוף  ד"נ  הנר,  אור  מקיבוץ  חיים,  בן  ארנון 

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.

 ,15.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

ארנון בן חיים, מפרק

טי.ג'י.טי. - יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-417565-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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הפירמה הפתרון לאריזה בע"מ
)ח"פ 51-425634-6(

)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   ,18.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
לציון,  ראשון   ,2 קומה  ט',  בניין   ,19 סחרוב  מרח'  אשרוב,  תומר 

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.

 ,4.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.30, 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.

תומר אשרוב, עו"ד, מפרק

קלכלה פלוס בע"מ
)ח"פ 51-494340-6(

)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 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את יוחנן פוטש, מרח' רבי עקיבא 24/31, מודיעין 

עילית, 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.

 ,3.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יוחנן פוטש, מפרק

דאבל או הום סטייג'ינג בע"מ
)ח"פ 51-546819-7(

)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 

 ,20.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, 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.

אבי קורקוס, עו"ד, מפרק

הולדר תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-376627-9(

)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   ,28.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופיר 
למפרק   ,3543214 חיפה   ,23 חברים  ישראל  כל  מרח'  הולדר, 

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.

 ,28.2.2019 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.

אופיר הולדר, מפרק

פיצוציית מצחיק בע"מ
)ח"פ 51-311565-9(

)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   ,30.7.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יחזקאל סיבק, מרח' קראוזה 10, נתניה, למפרק החברה.

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

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

 ,1.3.2018 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.

יחזקאל סיבק, עו"ד, מפרק
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
לציון,  ראשון   ,2 קומה  ט',  בניין   ,19 סחרוב  מרח'  אשרוב,  תומר 

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.

 ,4.3.2019 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.

תומר אשרוב, עו"ד, מפרק

גנהאוז ניהול עסקי ובניה בע"מ
)ח"פ 51-298792-6(

)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   ,24.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אופיר כהן, מרח' הארז 10, נתניה, למפרק החברה.

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

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

 ,5.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אופיר כהן, מפרק

וואנקה קפיטל פרטנרס )קיימן( אל.פי.

)ש"מ 53-022876-6(

הודעה בדבר שינויים בפרטי השותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,1.7.2018 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
ח"פ  בע"מ,   )2005( השקעות  אודין  המוגבל  השותף   העביר 
לשותף  השותפות  בזכויות  חלקו  מלוא  את   ,51-373484-8

המוגבל גבריאל מאיר פרל, המתגורר בעין הוד.

רונן מלניק     

השותף הכללי     

החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה  הנ"ל,  החברה 
מרצון ולמנות את עו"ד רן כהן, מרח' הארבעה 28, מגדלי הארבעה 
למפרק   ,6120602 אביב  תל   ,20739 ת"ד   ,23 קומה  צפוני(,  )מגדל 

החברה.

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

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

 ,24.3.2019 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.

רן כהן, עו"ד, מפרק

אופנת הפירמה עולם הבגדים בע"מ
)ח"פ 51-410781-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
לציון,  ראשון   ,2 קומה  ט',  בניין   ,19 סחרוב  מרח'  אשרוב,  תומר 

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.

 ,4.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.15, 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.

תומר אשרוב, עו"ד, מפרק

אופנת הפירמה 2002 בע"מ
)ח"פ 51-331045-8(

)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   ,18.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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