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הודעה על אצילת סמכות
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 242א)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, 
אצלתי לבעלי התפקידים המפורטים בטור א' להלן את הסמכויות הנתונות לי לפי הוראות החוק ולסוגי עניינים כמפורט 

לצדם בטור ב' להלן, וזאת למשך שנתיים מיום פרסום הודעה זו:

טור ב'טור א'

)1( מנהל המחלקה הפיסקלית 
בפרקליטות המדינה

ועבירה  מס  עבירת  לעניין  תובעים  הסמכת  לעניין  לחוק,  12)א()1()ב(  סעיף  )א(  
נלווית לעבירת מס, כהגדרתן בסעיף 231)ב()2()ד( לחוק ועבירות לפי החיקוקים 

האלה ועבירות נלוות להם: 

)1( חוק סוכני המכס, התשכ"ה-21964;

)2( פקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה( ]נוסח חדש[3;

)3( פקודת הכהילים המפוגלים ]נוסח חדש[4;

)4( פקודת הייבוא והייצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-51979;

)5( פקודת הטבק ]נוסח חדש[6;

)6( חוק מסי מכס ובלו )שינוי התעריף(, התש"ט-71949;

)7( חוק הבלו על דלק, התשי"ח-81958;

)8( חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-91985;

)9( פקודת זכות יוצרים, 101924;

)10( חוק זכות יוצרים, התשס"ח-112007;

)11( פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-121972;

)12( פקודת סימני סחורות13;

)13( חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-142000;

)14( כל התקנות או הצווים שהותקנו לפי הפקודות או החוקים הנזכרים בפרט זה.

)ב(  סעיף 8א)א( לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 

סעיף 12)א()1()ב( לחוק, לעניין הסמכת מתמחים בחטיבת התביעות במשטרת ישראל)2( המפקח הכללי של משטרת ישראל

סעיף 12)א()1()ב( לחוק, לעניין הסמכת מתמחים בפרקליטות המדינה)3( פרקליטי מחוז

)4( המשנה לפרקליט המדינה )עניינים 
פליליים(

סעיף 12)א()1()ב( לחוק, לעניין הסמכת תובעים ביחידת להב 433 במשטרת ישראל

)5( מנהל המחלקה להנחיית תובעים 
 מוסמכי היועץ 

המשפטי לממשלה בפרקליטות 
המדינה 

)1( סעיף 12)א()1()ב( לחוק, לעניין הסמכת תובעים;

)2( סעיף 8א)א( לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985;

)3( סעיף 229)ג( לחוק

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
אביחי מנדלבליט )חמ 3-1424-ה1(     

  היועץ המשפטי לממשלה
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשס"ד, עמ' 329.  1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 16.  2

דיני מדינת ישראל , נוסח חדש 4, עמ' 74.  3

דיני מדינת ישראל , נוסח חדש 4, עמ' 88.  4

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.  5

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 100.  6

ס"ח התש"ט, עמ' 154.  7

ס"ח התשי"ח, עמ' 160.  8

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  9

חוקי א"י, כרך א, עמ' 364.  10

ס"ח התשס"ח, עמ' 38.  11

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511.  12

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 889.  13

ס"ח התש"ס, עמ' 293.  14
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הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011

מפגעי  למניעת  לחוק  64)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מודיע 
לעומת   2018 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב  כי 
המדד שפורסם בחודש דצמבר 2017, מיום כ"ד בטבת התשע"ט 
)1 בינואר 2019(, התעדכנו סכומי העיצומים הכספיים כאמור 

בסעיף 58 לחוק, והם כלהלן:

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 58)א( לחוק -  )1(

ליחיד - 51,790 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 103,570 שקלים חדשים; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 58)ב( לחוק -  )2(

ליחיד - 207,150 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 414,290 שקלים חדשים; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 58)ג( לחוק -  )3(

ליחיד - 414,290 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 828,580 שקלים חדשים. )ב( 

י"ז בטבת התשע"ט )25 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4609(

ישראל דנציגר  
המנהל הכללי של המשרד   

להגנת הסביבה  
ס"ח התשע"א, עמ' 694; י"פ התשע"ז, עמ' 3904.  1

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016

העיסוק  הסדרת  לחוק  40)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהדברה תברואית, התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, אני מודיע 
לעומת   2018 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב  כי 
המדד שפורסם בחודש דצמבר 2017, מיום כ"ד בטבת התשע"ט 
יתעדכנו סכומי העיצומים הכספיים כאמור   ,)2019 בינואר   1(

בסעיף 34 לחוק, ויהיו כלהלן:

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 34)א( לחוק -  )1(

ליחיד - 10,190 שקלים חדשים; )א(   

לתאגיד - 50,960 שקלים חדשים; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 34)ב( לחוק -  )2(

ליחיד - 5,100 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 25,480 שקלים חדשים; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 34)ג( לחוק -  )3(

ליחיד - 2,040 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 5,100 שקלים חדשים. )ב( 

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5506(

יצחק בן דוד  
המנהל  
ס"ח התשע"ו, עמ' 548; י"פ התשע"ז, עמ' 8174.  1

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א-2011

ו–48 לחוק מיסוי רווחים ממשאבי  בהתאם לסעיפים 34)ג( 
טבע, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב שינוי 
 )2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  ביום  ידוע  שהיה  המדד 
)1 בינואר  לעומת המדד שהיה ידוע ביום י"ד בטבת התשע"ח 
התשע"ט  בטבת  כ"ד  מיום  האלה  בסכומים  שינוי  יחול   )2018 

)1 בינואר 2019(:

סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 31 לחוק יהיה 53,000   )1(
שקלים חדשים;

הסכום הקבוע בהגדרות "מקדם החיפוש" ו"מקדם ההקמה"   )2(
שבסעיף 4)ב()2()ג( לחוק יהיה 392,991,000 שקלים חדשים.

י"ח בטבת התשע"ט )26 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4568-ה1(

ערן יעקב  
מנהל רשות המסים בישראל  

ס"ח התשע"א, עמ' 806; י"פ התשע"ח, עמ' 3763.  1

הודעה בדבר עדכון סכומים בתוספת הראשונה
לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

בהתאם לפרט 12)ה( לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, 
התשכ"ח-11968 )להלן - התוספת(, אני מודיעה כי עקב שינוי 
המדד עודכנו הסכומים המפורטים בפרטים 12)א( עד )ג( לתוספת 

מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( יהיו כמפורט להלן:

בפרט 12)א( לתוספת, במקום הסכום הנקוב יבוא "8,095,444";  )1(

בפרט 12)ב( לתוספת -  )2(

במקום "1.2 מיליון" יבוא "1,214,317"; )א( 

במקום "1.8 מיליון" יבוא "1,821,475"; )ב( 

בפרט 12)ג( לתוספת -  )3(

במקום "חמישה מיליון" יבוא "5,059,652"; )א( 

במקום "שש מאות אלף" יבוא "607,158"; )ב( 

במקום "תשע מאות אלף" יבוא "910,737". )ג( 

ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5793(

ענת גואטה  
יושבת ראש רשות ניירות ערך  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; ק"ת התשע"ו, עמ' 771.  1

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:

ת"י 32 חלק 2.7 -תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים 
דומים: דרישות מיוחדות לפתילים להארכה, מיוני 2018;

ת"י 597 חלק 2 - צמר גפן: תחליף צמר גפן רפואי )מוך זהורית(, 
מיוני 2018 בא במקום ת"י 769 מספטמבר 1978;

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.  1
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ת"י 2279 - התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל 
 ,2018 מיוני  הליכה,  למשטחי  המיועדים  חדשים  מוצרים 

בא במקום המהדורה מאוקטובר 2009;

ת"י 5716 - שסתומי אוויר, מיוני 2018;

מושב   - בהם  ולטיפול  ילדים  לשימוש  מוצרים   -  16120 ת"י 
המורכב על כיסא, מיוני 2018;

ת"י 60432 חלק 3 - נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן 
מטונגסטן )למעט נורות לשימוש בכלי רכב(, מיוני 2018 בא 

במקום המהדורה ממרס 2012;

ת"י 61000 חלק 3.2 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - גבולות 
לפליטת זרמי הרמוניות )ציוד בעל זרם מבוא עד 16 אמפר 

למופע(, מיוני 2018 בא במקום המהדורה מנובמבר 2015;

ת"י 61000 חלק 3.3 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - הגבלת 
במערכות   )flicker( והבהובים  מתח  תנודות  מתח,  שינוי 
זרם  בעל  לציוד  נמוך,  במתח  חשמל  לאספקת  ציבוריות 
בתנאים  חיבור  מצריך  שאינו  למופע  אמפר   16 עד  נקוב 
מיוחדים, מיוני 2018 בא במקום המהדורה מנובמבר 2015;

 - גבולות  אלקטרומגנטית:  תאימות   -  3.11 חלק   61000 ת"י 
 )flicker( והבהובים  מתח  תנודות  מתח,  שינוי  הגבלת 
ציוד   - נמוך  ציבוריות לאספקת חשמל במתח  במערכות 
המצריך  בכלל  ועד  למופע  אמפר   75 עד  נקוב  זרם  בעל 
 961 ת"י  במקום  בא   2018 מיוני  מיוחדים,  בתנאים  חיבור 

חלק 12.11 מספטמבר 2011.

ט"ו בתמוז התשע"ח )28 ביוני 2018(
)חמ 3-96-ה1(

אילן כרמית  
ממלא מקום המנהל הכללי   
של מכון התקנים הישראלי  

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

זכות  לחוק  22)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיעה  אני 
החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973  צמחים,  זני  של  מטפחים 
הבקשה  את  מטפחים  לזכויות  למועצה  להעביר  החלטתי 

לרישום זכות מטפחים שלהלן:

בקשה מספר: 4778/18

שם המבקש:  מרקחי הארץ, באר טוביה

שם המטפח: מרקחי הארץ, באר טוביה 

שם הגידול: שעורה

תאריך הבקשה: 24/10/2018

)GOMERY( השם המוצע לזן: גומרי

MhA5758 :סימון הזן

 - נדן העלים  עלים תחתונים: שעירות  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
אנטוציאן  צבע  מלענים:  בינוני;   - השתבלות  מועד  אין; 
בקצוות - אין או חלש מאוד; צמח: אורך )גבעול, שיבולת, 
 - שורות  מספר  שיבולת:  בינוני;   - ועוקצים(  מלענים 
סוג  גרגר:  מלא;   - עקרות  שיבוליות  התפתחות  שתיים, 

קליפה,  בעל   - סוג  ארוך,   - השידרית  פני  על  שערות 
שעירות בחריץ הגבי - אין; טיפוס עונתי - אביבי.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס' 4783/18 עד בקשה מס' 4784/18

האוניברסיטה  של  המחקר  לפתוח  חברה  יישום  המבקש:  שם 
העברית בירושלים בע"מ, ירושלים

שם המטפח: אלון סמך, רחובות

שם הגידול: פסיפלורה

תאריך הבקשות: 11/12/2018

מספר הבקשה: 4783/18

)ORIS( השם המוצע לזן: אוריס

סימון הזן: 280-04

יחס  פרי:  אין;   - שלפוחיות  עלה:  טרף  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
אורך/קוטר - בינוני, צבע קליפה - אדום; יבול רציף מיולי 

עד מרס.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה:  4784/18

)YUKIS( השם המוצע לזן: יוקיס

סימון הזן: 280-7

יחס  פרי:  אין;   - שלפוחיות  עלה:  טרף  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
אורך/קוטר - בינוני, צבע קליפה - צהוב; יבול רציף מיולי 

עד מרס.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4786/18

שם המבקש: אפרים יוסף, הוד השרון )על ידי עו"ד אדווה ננטל, 
הוד השרון(

גבעת  מייזלס,  אסף  השרון;  הוד  יוסף,  אפרים  המטפח:  שם 
שמואל

שם הגידול: תות שדה

תאריך הבקשה: 27/12/2018

)DANIEL E.Y.( .השם המוצע לזן: דניאל א.י

סימון הזן: 1451

עלה  מתפשט;   - צמיחה  אופי  צמח:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
כותרת: צבע בצד העליון - לבן; פרי: גודל -  בינוני עד 
גדול, צורה - קוני עד דמוי לב, צבע - אדום כהה; מועד 
תחילת פריחה - מוקדם מאוד; מועד תחילת הבשלת פרי 
בתלות  גלים  מספר  מניב   - הניבה  סוג  מאוד;  מוקדם   -

בתנאי הסביבה.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה מספר: 4787/18

.Mountain Blue Orchards Pty Ltd, אוסטרליה  שם המבקש: 
)ע"י עו"ד שמעון לביא ו/או מיכל לביא-לחיאני, ירושלים(

שם המטפח: Ridley Bell , אוסטרליה 

שם הגידול: אוכמניה

ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.  1
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המפלגה תפעל לקביעת סדרי עדיפויות לאומיים בתכנון,   )5(
המשאבים  של  מיטבי  מיצוי  תוך  ובביצוע,  במימון, 

הלאומיים ובקרה על עמידה ביעדים בכל דרגי הביצוע; 

המפלגה תפעל לטיפוח התרבות, החברה, הספורט, באופן   )6(
שוויוני ומייצג, מתן עדיפות בהקצאת משאבים והשקעה 

באוכלוסיות כבעלי מוגבלויות, נכים, קשישים וצעירים.

פרטי המפלגה:

מען: רח' הרכב 1, תל אביב 677771; טל' משרד: 03-6866800, פקס': 
office@manhigut.co.il :03-5373375, דואר אלקטרוני

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

שלום גולדשטיין, רח' מעלה הארז 1/5, מוצא עילית;  )1(

אורלי פרומן, רח' קבוצת ל"ג 6, כפר סבא;  )2(

אורי הייטנר, קיבוץ אורטל;  )3(

נעמי כספי, רח' סמטת הבריכה 14, גבעת נשר;  )4(

מנחם עילי, רח' לבונה 78, בית אריה;  )5(

מיכל קוטלר וונש, רח' רש"י 4ד, רעננה;  )6(

דן רשל, רח' קדם 169, יפו;  )7(

נאוה שוהן סולן, רח' הדקל 32, ניר צבי;  )8(

מוץ מטלון, רח' הליבנה 11, הרצליה 4664811;  )9(

אסנת בלחסן, רח' דוכיפת 128, מצפה אביב.  )10(

ניתן לעיין בבקשה המלאה  ובמסמכים שצורפו לה, לאחר 
)אגרות(,  המפלגות  בתקנות  לכך  שנקבעה  האגרה  תשלום 
התשנ"ג-31993; חלק מהבקשה מתפרסם גם באתר האינטרנט 
taagidim. :של רשם המפלגות. פרטים נוספים באתר שכתובתו

 .justice.gov.il

ישראל  אזרח  כל  רשאי  לחוק,  ו–)ב(  6)א(  לסעיף  בהתאם 
באופן  המבוקש  לרישום  להתנגד  הארץ  תושב  שהוא  בגיר 

ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה 5)א( לתקנות.

כ"ה בטבת התשע"ט ) 2 בינואר 2019(
)חמ 3-2424-ה1(    אייל גלובוס

רשם המפלגות  
 

ק"ת התשנ"ג, עמ' 730  3

הודעה 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, בהתאם לתכנית מס' רצ/129/22/1, 
 ,6944 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשע"ה, עמ' 1994, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה ראשון לציון, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה 

תאריך הבקשה: 30/12/2018

Ridley 4507 :השם המוצע לזן

M08-45-07 :סימון הזן

תיאור הזן ותכונותיו: צמח: אופי הצימוח - זקוף למחצה; פרי: 
צבע קליפה )לאחר הסרת שעווה( - כחול כהה; צמח: סוג 
הנבה - על ענפים בני שנה בלבד; מועד תחילת פריחה על 
ענפים בני שנה - מוקדם מאוד; מועד תחילת הבשלת פרי 

על ענפים בני שנה - מוקדם מאוד.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה לפי סעיף 23 לחוק, יגיש את התנגדותו 
לרשמת זכויות מטפחים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, 

בית דגן 50250.
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת מסמכי 
ההתנגדות לפי תקנה 12 לתקנות זכות מטפחים של זני צמחים, 

התשל"ד-21974.

כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2018(
)חמ 3-235-ה1(

מורן הכהן-יבין  
                                        רשמת זכות מטפחים

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  2

 הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה 
בפנקס המפלגות

לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

התשנ"ב-11992  המפלגות,  לחוק  4)ב(  לסעיף  בהתאם 
ודיווח(,  )רישום  המפלגות  לתקנות   3 ותקנה  החוק(,   - )להלן 
כ"ה  ביום  כי  מודיע  אני  התקנות(,   - )להלן  התשנ"ג-21993 
לרישום  בקשה  לי  הוגשה   ,)2019 בינואר   2( התשע"ט  בטבת 

בפנקס המפלגות של המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"תל"ם - תנועה לאומית ממלכתית בהנהגת משה )בוגי( יעלון"

מטרות המפלגה הן:

בארץ  ישראל  מדינת  את  ולבצר  לחזק  תפעל  המפלגה   )1(
משגשגת  בטוחה,  דמוקרטית  יהודית,  כמדינה  ישראל 
ומוסרית, תוך טיפוח החינוך והערכים היהודיים-ציוניים 
שטובת  ומחויבת  ישרה  מנהיגות  והצבת  המשותפים 
המדינה ואזרחיה ללא הבדל דת, גזע, מין או מגדר, בראש 

מעיניה;

של  וביטחונה  ריבונותה  הבטחת  למען  תפעל  המפלגה   )2(
מדינת ישראל ולמען ביטחון כל אזרחיה, ותחתור להשגת 

שלום אמת בין מדינת ישראל ושכנותיה;

המפלגה תפעל לעידוד כלכלה חופשית ופתוחה לעולם;  )3(

המפלגה תפעל לשיפור, פיתוח ושדרוג השירותים והטיפול   )4(
באזרחי המדינה, צמצום הבירוקרטיה והרגולציה לרווחת 
החינוך,  הבריאות,  החיים:  תחומי  בכל  המדינה  אזרחי 
ההתיישבות,  הלאומיות,  התשתיות  התחבורה,  הדיור, 

החקלאות, הרווחה, הביטחון האישי והתעשייה;

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשנ"ו, עמ' 120.  1

ק"ת התשנ"ג עמ' 722.  2
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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המזוהה  מ"ר,   645 ששטחה  לציון,  בראשון  קרקע  חטיבת   
כגוש 4246, חלקה 259 )לשעבר גוש 4246, חלקי חלקה 81( 
בשלמותה; שטח ציבורי פתוח ממערב לרחוב אפרים קישון 

ומצפון לרחוב רבי עקיבא, שכונת רקפות.

המזוהה  מ"ר,   437 ששטחה  לציון,  בראשון  קרקע  חטיבת   
חלקה  חלקי   ,4246 גוש  )לשעבר   260 חלקה   ,4246 כגוש 
מצדו  חפר  חיים  רחוב  את  המחבר  שביל  בשלמותה;   )8

המזרחי, שכונת רקפות.

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה 15,318 מ"ר, המזוהה   
כגוש 4246, חלקה 261 )לשעבר גוש 4246, חלקי חלקות 8, 
10( בשלמותה; שטח ציבורי פתוח ממזרח לרחוב חיים חפר, 
מדרום לרחוב דודו דותן, ממערב לרחוב עוזי חיטמן ומצפון 

לרחוב רבי עקיבא, שכונת רקפות.

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה 10,930 מ"ר, המזוהה   
כגוש 4246, חלקה 262 )לשעבר גוש 4246, חלקי חלקות 11, 
אורנה  לרחוב  מדרום  ציבור  לבנייני  בשלמותה; שטח   )82
רבי  לרחוב  ומצפון  סירא  בן  יעקב  לרחוב  ממזרח  פורת, 

עקיבא, שכונת רקפות.

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה 1,474 מ"ר, המזוהה   
חלקה  חלקי   ,4246 גוש  )לשעבר   263 חלקה   ,4246 כגוש 
82( בשלמותה; שטח לבנייני ציבור ממזרח לרחוב אפרים 

קישון, שכונת רקפות.

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה 1,121 מ"ר, המזוהה   
חלקה  חלקי   ,4246 גוש  )לשעבר   264 חלקה   ,4246 כגוש 
175( בשלמותה; שטח לבנייני ציבור ממזרח לרחוב אפרים 

קישון, שכונת רקפות.

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה 1,037 מ"ר, המזוהה   
חלקה  חלקי   ,4246 גוש  )לשעבר   265 חלקה   ,4246 כגוש 
אריק  לרחוב  מדרום  ציבור  לבנייני  שטח  בשלמותה;   )175

איינשטיין וממזרח לרחוב חיים חפר, שכונת רקפות.

י' בטבת התשע"ט )18 בדצמבר 2018(

)חמ 3-4(
רז קינסטליך  

יושב ראש הוועדה מקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית משפט המחוזי בירושלים

פר"ק 34556-11-18

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

ח"פ בע"מ,  מידטאון  קדמא  אולמי  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-539662-0

והמבקש: אופיר וולדנברג, ע"י ב"כ עו"ד גיא פלדמן, מרח' 
הרטום 12, ירושלים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.11.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.3.2019 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 

לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
ובילקוט   8535 עמ'  התשע"ו,   ,7301 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה  תהיה   ,1913 עמ'  התשע"ז,   ,7411 הפרסומים 
פרסום  מיום  לציון  ראשון  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה 3,748 מ"ר, המזוהה   .2
כגוש 4246, חלקה 247 )לשעבר גוש 4246, חלקי חלקות 81, 
82( בשלמותה; רחוב אפרים קישון בחלקו הדרומי, שכונת 

רקפות.

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה 7,839, מ"ר, המזוהה   
כגוש 4246, חלקה 248 )לשעבר גוש 4246, חלקי חלקות 10, 
11, 15, 80, 82( בשלמותה; רחוב רבי עקיבא בחלקו המזרחי, 

שכונת רקפות.

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה 5,957 מ"ר, המזוהה   
כגוש 4246, חלקה 249 )לשעבר גוש 4246, חלקי חלקות 8, 
9, 11( בשלמותה; רחוב דוד דותן ורחוב עוזי חיטמן בחלקו 

הצפוני, שכונת רקפות.

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה 8,061 מ"ר, המזוהה   
כגוש 4246, חלקה 250 )לשעבר גוש 4246, חלקי חלקות 8, 

10, 175( בשלמותה; רחוב חיים חפר, שכונת רקפות.

חטיבת קרקע בראשון, לציון ששטחה 9,920 מ"ר, המזוהה   
חלקה  חלקי   ,4246 גוש  )לשעבר   251 חלקה   ,4246 כגוש 
175, גוש 4243, חלקי חלקות 23, 73, 353( בשלמותה; רחוב 
איינשטיין,  אריק  ורחוב  הצפוני  בחלקו  קישון  אפרים 

שכונת רקפות.

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה 4,658 מ"ר, המזוהה   
כגוש 4246, חלקה 252 )לשעבר גוש 4246, חלקי חלקות 82, 

175( בשלמותה; רחוב יעקב בן סירא, שכונת רקפות.

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה 6,046 מ"ר, המזוהה   
כגוש 4246, חלקה 253 )לשעבר גוש 4246, חלקי חלקות 10, 

11, 175( בשלמותה; רחוב אורנה פורת, שכונת רקפות.

המזוהה  מ"ר,   251 ששטחה  לציון,  בראשון  קרקע  חטיבת   
כגוש 4246, חלקה 254 )לשעבר גוש 4246, חלקי חלקה 81( 
והרחבת  הדרומי  בחלקו  קישון  אפרים  רחוב  בשלמותה; 

רחוב רבי עקיבא מצדו הצפוני, שכונת רקפות.

המזוהה  מ"ר,   613 ששטחה  לציון  בראשון  קרקע  חטיבת   
כגוש 4246, חלקה 255 )לשעבר גוש 4246, חלקי חלקה 81( 
שכונת  הדרומי,  בחלקו  קישון  אפרים  רחוב  בשלמותה; 

רקפות.

המזוהה  מ"ר,   534 ששטחה  לציון,  בראשון  קרקע  חטיבת   
חלקה  חלקי   ,4246 גוש  )לשעבר   256 חלקה   ,4246 כגוש 
11( בשלמותה; שביל המחבר בין רחוב אורנה פורת מצדו 
הצפוני לבין רחוב רבי עקיבא מצדו הדרומי, שכונת רקפות.

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה 10,132 מ"ר, המזוהה   
חלקות  חלקי   ,4246 גוש  )לשעבר   257 חלקה   ,4246 כגוש 
11, 82, 175( בשלמותה; שטח ציבורי פתוח ממזרח לרחוב 
מזרח  ומצפון  פורת  אורנה  לרחוב  ממערב  קישון,  אפרים 

לרחוב יעקב בן סירא, שכונת רקפות.

המזוהה  מ"ר,   788 ששטחה  לציון,  בראשון  קרקע  חטיבת   
חלקה  חלקי   ,4246 גוש  )לשעבר   258 חלקה   ,4246 כגוש 
175( בשלמותה; שביל המחבר בין רחוב אורנה פורת מצדו 

המזרחי לרחוב חיים חפר מצדו המערבי, שכונת רקפות.
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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 

.1.3.2019

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

גיא פלדמן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בירושלים
פר"ק 17341-12-18

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

ח"פ בע"מ,  שירותים  יואב  ארד  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-394156-7

 TASFAMARIAM SAMUEL OKUBAY והמבקשים: 
TASDAMIKAEL, ע"י ב"כ עו"ד אסף מסדה ו/או ערן כהן, מדרך 

מנחם בגין 65, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.12.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.3.2019 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 משעה 12.00 

ביום 13.2.2019.

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

אסף מסדה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 37722-07-18

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

ובעניין פירוק חברת האחים ברנוי בע"מ, ח"פ 51-407160-4.

אביעד  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  אמינוב  יהודה  והמבקשים: 
בללתי, מדרך מנחם בגין 65, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.7.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

14.3.2019 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 19.00 

ביום 28.2.2019.

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

אביעד בללתי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 11618-12-18

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

ובעניין פירוק חברת די אן איי טכנולוגיות תיירות בע"מ, 
ח"פ 51-413511-0,

מדרך  אורי שאבי,  עו"ד  ב"כ  ע"י  בונדר,  אנטולי  והמבקש: 
מנחם בגין 132, תל אביב, טל' 03-6961402, פקס' 03-6961527.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.12.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.3.2019 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 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 

.15.3.2019

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

אורי שאבי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 13735-12-18

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

 ,51-375180-0 ח"פ  בע"מ,  קום  י.מ.ר.  חברת  פירוק  ובעניין 
מרח' החרש 8, תל–אביב-יפו,

ממשרד  דין  עורכי  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
גולדבלט גינדס יריב, דרך מנחם בגין 7 )בית גיבור ספורט(, רמת גן 
noy@ggy- 5268102, טל' 03-7549933, פקס' 03-7549934; דוא"ל

.law.com

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.12.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

31.3.2019 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 24.3.2019.

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

נוי שפלר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 17005-12-18

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

 ,SHARK INTERNATIONAL LTD חברת  פירוק  ובעניין 
.Z-22065 'מס

והמבקשים: דן מור, טל מור, מאי מור ונחמן אטשטיין, ע"י 
ב"כ עו"ד גדיאל בלושטיין, ממשרד עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ, 

עורכי דין, מגדל צ'מפיון, דרך ששת הימים 30, בני ברק.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.12.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

31.3.2019 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 24.3.2019.

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

גדיאל בלושטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 17756-12-18

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

ובעניין פירוק חברת אמ.אר. בוקס בע"מ, ח"פ 51-372238-9,

שותפות  מס'  אריזה,  מוצרי  ייצור   1990 י.מ.א   והמבקשת: 
54-017566-8, מקיבוץ עין המפרץ, ע"י ב"כ עו"ד גבי דור ו/או 
מריה צ'רנין, מרח' התע"ש 20 )בית הפעמון(, כפר סבא 4442522, 

טל' 09-7487956, פקס' 09-748178.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.12.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.3.2019 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 15.2.2019.

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

גבי דור, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 27107-12-18

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

ובעניין פירוק חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ, ח"פ 
51-110814-4 )בפירוק זמני(,

עו"ד   )1( החברה:  של  הזמניים  המפרקים  והמבקשים: 
יגאל ארנון ושות', עורכי דין, רח' הלל 31,  איל אייכל, ממשרד 
עו"ד   )2(  ;02-6239314 פקס'   ,03-6239300 טל'   ,91000 ירושלים 
מנחם  דרך  דין,  עורכי  ושות',  לוינבוק  ב.  ממשרד  אזרן,  יניב 
בגין 52, תל אביב 6713701, טל' 03-6368888, פקס' 03-6368889; 
דין,  עורכי  ושות',  גורניצקי  ממשרד  אלכאוי,  ירון  עו"ד   )3(
פקס'   ,03-7109191 טל'   ,6578403 אביב  תל   ,45 רוטשילד   שד' 

03-5606555, בתפקידם כנאמני החברה.

בקשה  הוגשה   12.12.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 20.3.2019 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 משעה 8.30 

ביום 13.3.2019.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 6.3.2019.

איל אייכל, עו"ד    יניב אזרן, עו"ד     ירון אלכאוי, עו"ד
     המפרקים הזמניים

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 27185-12-18

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

ובעניין פירוק חברת יורוקום תקשורת סלולרית בע"מ, ח"פ 
51-179524-7 )בפירוק זמני(,

עו"ד   )1( החברה:  של  הזמניים  המפרקים  והמבקשים: 
יגאל ארנון ושות', עורכי דין, רח' הלל 31,  איל אייכל, ממשרד 
עו"ד   )2(  ;02-6239314 פקס'   ,03-6239300 טל'   ,91000 ירושלים 
מנחם  דרך  דין,  עורכי  ושות',  לוינבוק  ב.  ממשרד  אזרן,  יניב 
בגין 52, תל אביב 6713701, טל' 03-6368888, פקס' 03-6368889; 
דין,  עורכי  ושות',  גורניצקי  ממשרד  אלכאוי,  ירון  עו"ד   )3(
פקס'   ,03-7109191 טל'   ,6578403 אביב  תל   ,45 רוטשילד   שד' 

03-5606555, בתפקידם כנאמני החברה.
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בקשה  הוגשה   12.12.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 20.3.2019 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 משעה 8.30 

ביום 13.3.2019.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 6.3.2019.

איל אייכל, עו"ד    יניב אזרן, עו"ד     ירון אלכאוי, עו"ד
     המפרקים הזמניים

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 27249-12-18

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

ובעניין פירוק חברת טרנס גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ, 
ח"פ 51-181543-3 )בפירוק זמני(,

עו"ד   )1( החברה:  של  הזמניים  המפרקים  והמבקשים: 
יגאל ארנון ושות', עורכי דין, רח' הלל 31,  איל אייכל, ממשרד 
עו"ד   )2(  ;02-6239314 פקס'   ,03-6239300 טל'   ,91000 ירושלים 
מנחם  דרך  דין,  עורכי  ושות',  לוינבוק  ב.  ממשרד  אזרן,  יניב 
בגין 52, תל אביב 6713701, טל' 03-6368888, פקס' 03-6368889; 
דין,  עורכי  ושות',  גורניצקי  ממשרד  אלכאוי,  ירון  עו"ד   )3(
פקס'   ,03-7109191 טל'   ,6578403 אביב  תל   ,45 רוטשילד   שד' 

03-5606555, בתפקידם כנאמני החברה.

בקשה  הוגשה   12.12.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 20.3.2019 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 משעה 8.30 

ביום 13.3.2019.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 6.3.2019.

איל אייכל, עו"ד    יניב אזרן, עו"ד     ירון אלכאוי, עו"ד
     המפרקים הזמניים

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 27305-12-18

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

ח"פ בע"מ,  פיטיאי  דאטה  פניקס  חברת  פירוק   ובעניין 
51-427431-5 )בפירוק זמני(,

עו"ד   )1( החברה:  של  הזמניים  המפרקים  והמבקשים: 
יגאל ארנון ושות', עורכי דין, רח' הלל 31,  איל אייכל, ממשרד 
עו"ד   )2(  ;02-6239314 פקס'   ,03-6239300 טל'   ,91000 ירושלים 
מנחם  דרך  דין,  עורכי  ושות',  לוינבוק  ב.  ממשרד  אזרן,  יניב 
בגין 52, תל אביב 6713701, טל' 03-6368888, פקס' 03-6368889; 
דין,  עורכי  ושות',  גורניצקי  ממשרד  אלכאוי,  ירון  עו"ד   )3(
פקס'   ,03-7109191 טל'   ,6578403 אביב  תל   ,45 רוטשילד   שד' 

03-5606555, בתפקידם כנאמני החברה.

בקשה  הוגשה   12.12.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 20.3.2019 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 משעה 8.30 

ביום 13.3.2019.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 6.3.2019.

איל אייכל, עו"ד    יניב אזרן, עו"ד     ירון אלכאוי, עו"ד
     המפרקים הזמניים

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 64919-12-18

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

ח"פ בע"מ,   )1979( אחזקות  יורוקום  חברת  פירוק   ובעניין 
51-083327-0, ע"י ב"כ עו"ד צוריאל לביא ואח', ממשרד ליפא 
תל  אמות השקעות,  בית   ,2 ויצמן  רח'  דין,  עורכי  ושות',  מאיר 

אביב טל' 03-6070600, פקס' 03-6070645.

 ,52-000703-0 ח"צ  בע"מ,  לישראל  דיסקונט  בנק   והמבקש: 
משרד  ושות',  ארנון  מיגאל  ואח',  אייכל  איל  עו"ד  ב"כ  ע"י 
פקס'  ,02-6239300 טל'  ירושלים,   ,31 הלל  רח'  דין,   עורכי 

.02-6239314

בקשה  הוגשה   27.12.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 24.3.2019 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.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00 

ביום 27.1.2019.

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

זיו באסין-בר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 29189-11-18

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

וסחר  חקלאות  לבניין,  קליין  פסגות  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-540375-6,

מרח'  נאוי,  רונן  עו"ד  ב"כ  ע"י  קליין,  יעקב  והמבקשים: 
לינקולן 20, תל אביב, טל' 03-7611656, פקס' 03-7611655.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.11.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.4.2019 בשעה 13.00.

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 מיום 1.4.2019.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 8.4.2019.

רונן נאוי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 26990-12-18

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

מזון  שיווק  בע"מ,   - הגבינות  שער  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-352193-0,

מרח'  צמיר,  מיכה  עו"ד  ב"כ  ע"י  קדרון,  עירית  והמבקשת: 
ויצמן 4, תל אביב 64239.

בקשה  הוגשה   12.12.2018 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 

17.2.2019 בשעה 12.00.

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 
 13.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 3.2.2019.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.17.3.2019

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 יום 10.3.2019.

איל אייכל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פש"ר 27878-07-18

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

ח"פ בע"מ,  נכסים  רויטל  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-259973-9

והמבקשת: אורמקס מעוף בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד אליהו עמר, 
מרח' הלל יפה 11, בניין בית קורן, קומה 9, חדרה. 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.7.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

31.1.2019 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 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 17.1.2019.

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

אליהו עמר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 75150-10-18

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

ח"פ בע"מ,  אסטרטגי  יעוץ  שני  א.ש  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-481460-7

באסין-בר,  זיו  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  מיזן  רועי  והמבקשים: 
פקס'  ,077-7676297 טל'  ביאליק,  קריית   ,16 היסוד  קרן   מרח' 

.153-77-7676297

בקשה  הוגשה   31.10.2018 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 

3.2.2019 בשעה 12.00.

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.
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בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 10.2.2019.

רוית ארבל, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 40837-09-18

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

ח"פ בע"מ,  איטלקית  אחוזה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-481411-0

והמבקש: מטיאס גריבוף, ע"י ב"כ עו"ד אריק שלו ו/או מי 
מטעמו, מרח' החילזון 5, רמת גן 5252269.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.9.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.2.2019 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 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 

.10.1.2019

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

אליה כהן, עו"ד      אריק שלו, עו"ד
                                                 באי כוח המבקש

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 56673-11-18

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

ובעניין פירוק חברת עבודי ע.ע )2012( בניה ושיפוצים בע"מ, 
ח"פ 51-473321-1,

והמבקש: יאסר כתאנה, ע"י ב"כ עו"ד חסן אעלימי, מת"ד 
421, כפר קרע 30075.

בקשה  הוגשה   25.11.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.2.2019 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   10.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.20.1.2019

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

מיכה צמיר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 37360-12-18

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

ובעניין פירוק חברת המשווק צפון בע"מ,

והמבקש: ג'יהאד חג'אזי, ע"י ב"כ עו"ד נורה עבד אלעאל, 
ת"ד 14432, כפר מזרעה 22807.

בקשה  הוגשה   17.12.2018 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 

17.2.2019 בשעה 12.00.

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 

.10.2.2019

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

נורה עבד אלעאל, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 38318-12-18

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

ח"פ בע"מ,  השביעי  הפלא  א.ר  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-514490-5

מרח'  ארבל,  רוית  עו"ד  ב"כ  ע"י  גרינברג,  צבי  והמבקש: 
מצדה 7, בני ברק.

בקשה  הוגשה   17.12.2018 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 

24.2.2019 בשעה 10.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   10.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.10.2.2019

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
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בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 16781-12-18

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

לא  ספורט  לענפי  ישראלית  עמותה  פירוק  ובעניין 
אולימפיים, ע"ר 58-047854-3,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.12.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.2.2019, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של העמותה 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   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.28.1.2019

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 28.1.2019.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 29992-12-18

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת בני לוד רכבת, ע"ר 58-043275-5,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

בקשה  הוגשה   13.12.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

18.2.2019, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של העמותה 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   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.4.2.2019

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

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

חסן אעלימי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 60293-11-18

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

ובעניין פירוק חברת אוורסט א.ל בע"מ, ח"פ 51-512289-3,

והמבקש: מאיר בניסטי, ע"י ב"כ עו"ד שניאור קטשוילי ו/
או מי ממשרדו, מרח' ז'בוטינסקי 8 )קניון הקריה, קומה 1(, ת"ד 

1337, קריית מלאכי 83035, טל' 08-6717660, פקס' 08-67177661.

בקשה  הוגשה   26.11.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

13.2.2019 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 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ–14 ימי עבודה לפני 

תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

שנאור קטשוילי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 64267-11-18

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

ובעניין פירוק חברת י. אדן בנייה בע"מ, ח"פ 51-277321-9,

והמבקש: מוחמד אבו יחיא אגבאריה, ע"י ב"כ עו"ד מוחמד 
לוטפי, רישיון מס' 13415, ואח', מת"ד 244, אום אל פחם 30010, 

טל' 04-6312975, פקס' 04-6314157.

בקשה  הוגשה   27.11.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

30.1.2019 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 

.15.1.2019

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

מוחמד לוטפי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

DoCenter Id:801-02-2019-000027, received on -06/01/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



5007 ילקוט הפרסומים 8067, כ"ט בטבת התשע"ט, 6.1.2019 

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

אורי שאבי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 50399-12-18

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת גני מאורות מודיעין, ע"ר 58-041073-6,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

בקשה  הוגשה   23.12.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

10.2.2019, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של העמותה 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   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.28.1.2019

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 28.1.2019.

טובה פריש, עו"ד  
                                   סגנית מנהלת יחידת אכיפה ובקרה

                                                     רשות התאגידים

בבית משפט המחוזי בנצרת
פר"ק 61079-07-18

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

ח"פ  בע"מ,  שאן  בית  זולסטוק  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-504961-7

והמבקשת: החברה עצמה ע"י ב"כ עו"ד פז גולדהורן, מרח' 
אח"י אילת 41, ת"ד 1288, קריית חיים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.7.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.2.2019 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 19.1.2019.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 4.2.2019.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 38403-12-18

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

בע"מ  מיגון  טכנולוגיות  מגן  חומת  חברת  פירוק  ובעניין 
)בפירוק זמני(, ח"פ 51-352892-7,

 ,31 הלל  מרח'  הזמני,  המפרק  ברגיל,  יובל  עו"ד  והמבקש: 
ירושלים.

בקשה  הוגשה   17.12.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

18.2.2019 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   17.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.17.2.2019

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
 11.2.2019 יום  הוא  התנגדות  כתב  להגשת  האחרון  המועד 

בשעה 9.30.

יובל ברגיל, עו"ד  
המפרק הזמני  

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 46894-12-18

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

ובעניין פירוק חברת מסקון טכנולוגיות בע"מ, ח"פ 51-109550-7,

והמבקש: אבי יערי, ע"י ב"כ עו"ד אורי שאבי, מדרך מנחם 
בגין 132, תל אביב, טל' 03-6961402, פקס' 03-6961527.

בקשה  הוגשה   20.12.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

27.2.2019 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 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 

.13.2.2019
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המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

פז גולדהורן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית משפט המחוזי בנצרת
פר"ק 53505-11-18

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

ח"פ בע"מ,  טבריה  ארקדיה  מלון  חברת  פירוק   ובעניין 
51-459682-4, מרח' הגיא 88, הר אדר,

והמבקשים: 1. חני בן עזרא. 2. דנית פינטו. 3. שלמה אסיאג. 
4. גדעון בנימין. 5. ענת בלום. 6. עבדאללה רוני. 7. חוסין ויסאם. 
8. נאילה נוגדאת. 9. עבדללה גועבאט. 10. יהודה שמוארק, כולם 
יחד ע"י ב"כ עו"ד אביחי נ' ורדי ו/או ר' בנין ו/או ת' קדם ו/או 
עוז סולומון ו/או אופיר גנץ ו/או צ' אברג'ל, מדרך בן גוריון 2, 

רמת גן 52573, טל' 03-7526633, פקס' 03-7526888.

בקשה  הוגשה   22.11.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

8.7.2019 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 מיום 24.6.2019.

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

אביחי נ' ורדי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 33735-12-18

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

ובעניין פירוק חברת ע.ל. שיווק מזון וממתקים בע"מ, ח"פ 
,51-547806-3

והמבקשת: מור חיימוב, ע"י ב"כ עו"ד אהוד שמואל, מרח' בן 
צבי 11, באר שבע, טל' 077-5084009, פקס' 077-5084010.

בקשה  הוגשה   16.12.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 28.2.2019 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 
ימי  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

אהוד שמואל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 64712-12-18

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ע"ר אשקלון,  אליצור  הכדורסל  עמותת  פירוק   ובעניין 
.58-043274-8

המבקשים: 1. רועי גיל. 2. עדי אוחנה. 3. מוריס אמסלם. 4. 
סמדר שונטל אמסלם. 5. גולן אמסלם. 6. אבישר מרציאנו, כולם 
חגאי  קטש  ממשרד  מי  ו/או  קטשוילי  שניאור  עו"ד  ב"כ  ע"י 
עורכי דין, רח' ז'בוטינסקי 8 )קניון הקריה, קומה 1(, ת"ד 1337, 

קריית מלאכי 83035, טל' 04-6717660, פקס' 08-67177661.

בקשה  הוגשה   27.12.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת 
היושב  בית המשפט  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 28.2.2019 בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של העמותה 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–14  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד שעה 12.00.

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

                                  שניאור קטשוילי, עו"ד
                                    בא כוח המבקשים

בבית משפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 67554-12-18

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

ח"פ בע"מ,  יוסף  ג'ו  מאפיית  חברת  פירוק   ובעניין 
51-459713-7, מרח' הרצל 97, באר שבע,

והמבקשים: 1. טלאל מחארזה. 2. פואד אלמחארזה, ע"י ב"כ 
עו"ד חלייחל ריאד, רישיון מס' 34171, מרח' לייב יפה 13/31, ת"ד 
1395, באר שבע, טלפקס' 073-7272272, טל' נייד 052-9551213, 

.Riyad_hl@hotmail.com דוא"ל

בקשה  הוגשה   30.12.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת 
היושב  בית המשפט  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 28.2.2019 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.
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שם האגודה: חברי משמרות - אגודה שיתופית בע"מ.   )6(

מס' האגודה: 57-004385-1.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד צפריר בן אור, מת"ד 
פקס'   ,077-5377010 טל'   ,3893500 )איחוד(  חיים  גבעת   ,710

.077-5377013

 - ותיקים  חברים  אגודת  משמרות  ותיקי  האגודה:  שם   )7(
אגודה שיתופית בע"מ.

מס' האגודה: 57-004392-7.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד צפריר בן אור, מת"ד 
פקס'   ,077-5377010 טל'   ,3893500 )איחוד(  חיים  גבעת   ,710

.077-5377013

שם האגודה: דגי ישראל - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ  )8(

מס' האגודה: 57-004662-3.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
אוברמן,  גלעד  עו"ד  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
ממשרד שלמה כהן ושות', צמח מפעלים אזוריים, מועצה 
פקס'   ,04-6755533 טל'   ,1510501 הירדן  עמק   אזורית 

.04-6755534

שם האגודה: חי וצומח ברמה - אגודה שיתופית חקלאית   )9(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005237-3.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם, ממשרד 
פקס'   ,04-8613806 טל'   ,16410 נצרת   ,4159 ת"ד  הכלכלה, 

.04-6470963

שם האגודה: אלקודס - אגודה שיתופית לשיכון בע"מ.  )10(

מס' האגודה: 57-005328-0.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם, ממשרד 
פקס'   ,04-8613806 טל'   ,16410 נצרת   ,4159 ת"ד  הכלכלה, 

.04-6470963

- אגודה שיתופית  שם האגודה: חקלאי אשקלון, אגודה   )11(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005469-2.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם, ממשרד 
פקס'   ,04-8613806 טל'   ,16410 נצרת   ,4159 ת"ד  הכלכלה, 

.04-6470963

שם האגודה: חקלאי עין מאהל - אגודה שיתופית חקלאית   )12(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005644-0.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם, ממשרד 
פקס'   ,04-8613806 טל'   ,16410 נצרת   ,4159 ת"ד  הכלכלה, 

.04-6470963

שם האגודה: בית קירור רעבנה - אגודה שיתופית חקלאית   )13(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005729-9.  

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

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

ריאד חלייחל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

צווי פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות 
השיתופיות, מינוי מפרקים והודעה לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:

שיתופית  אגודה   13 מס'  תל-אביב  מעונות  האגודה:  שם   )1(
לשירותים בע"מ.

מס' האגודה: 57-001244-3.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם, ממשרד 
פקס'   ,04-8613806 טל'   ,16410 נצרת   ,4159 ת"ד  הכלכלה, 

.04-6470963

שם האגודה: מימי הדרי אשקלון בחיסכון אגודה שיתופית   )2(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-001653-5.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם, ממשרד 
פקס'   ,04-8613806 טל'   ,16410 נצרת   ,4159 ת"ד  הכלכלה, 

.04-6470963

שיתופית  אגודה  אלהיג'א  אבו  כמאל  בני  האגודה:  שם   )3(
חקלאית למי השקאה בתמרה בע"מ.

מס' האגודה: 57-003696-2.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם, ממשרד 
פקס'   ,04-8613806 טל'   ,16410 נצרת   ,4159 ת"ד  הכלכלה, 

.04-6470963

אגודה  מתכת  מפעלי  עמל(  )תל  דוד  ניר  האגודה:  שם   )4(
חקלאית שיתופית בע"מ.

מס' האגודה: 57-003928-9.  

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
אוברמן,  גלעד  עו"ד  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
ממשרד שלמה כהן ושות', צמח מפעלים אזוריים, מועצה 
פקס'   ,04-6755533 טל'   ,1510501 הירדן  עמק   אזורית 

.04-6755534

שם האגודה: בית היין מעברות אגודה שיתופית חקלאית   )5(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-004099-8.  

האגודות  לפקודת   48 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף  לזאת  אי   
ממשרד  קפלן,  עדי  עו"ד  את  למפרק  ממנה  אני   השיתופיות 
עדי קפלן ושות', רח' ויצמן 2, תל–אביב-יפו 64239, טל' -03

5161155, פקס' 03-7700223.
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תתכנס ביום 26.2.2019, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' ויצמן 4, בית 
אסיה, תל אביב 6423904, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר דובב, עו"ד, מפרק

מגוון פריזמה ניהול וייעוץ פיננסי בע"מ
)ח"פ 51-273307-2(

)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 
משה  רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 ביום 27.2.2019, בשעה  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,11 לוי 
החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף בן צבי, מפרק

איי.טי סטרטג'י בע"מ
)ח"פ 51-436256-5(

)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 
רח'  המפרקת,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,1.3.2019 ביום  תתכנס 
המצפה 7, דירה 3, שוהם, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוני הראל, עו"ד, מפרקת

איידנטיק בע"מ
)ח"פ 51-589421-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו אלי, מרח' עמק ברכה 42, 

דירה 12, גבעתיים, 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

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי   
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם, ממשרד 
פקס'   ,04-8613806 טל'   ,16410 נצרת   ,4159 ת"ד  הכלכלה, 

.04-6470963

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי מענו.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  בפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

כ"ז בכסלו התשע"ט )5 בדצמבר 2018(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

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

ביו סייג' בע"מ
)ח"פ 51-494541-9(

)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 28.1.2019, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' אוסקר כהן 
19, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

רועי נחמני, מפרק

למידו תעשיות )1976( בע"מ
)ח"פ 51-074558-1(

)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 3.2.2019, בשעה 14.00, במשרד המפרק, רח' וייצמן 47, 
כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא קונפורטי, עו"ד, מפרק

טוטל דיפנס אינטרנט סיקוריטי פיתרונות ישראל בע"מ
)ח"פ 51-477419-9(

)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 
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התקבלה   ,19.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

שרון מלכה, מרח' פעמונית 7, יבנה, 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.

 ,6.2.2019 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.

שרון מלכה, רו"ח, מפרק

מיני שופ יוסי בע"מ
)ח"פ 51-285810-1(

)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 
כללית של  באסיפה  החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19.12.2018, התקבלה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

יוסי כהן, מרח' הדקל 22, עפולה, למפרק החברה.

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

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

 ,19.2.2019 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.

יוסי כהן, מפרק

ביג אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-447886-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

קרן יכין דורון, מרח' ספיר 1, הרצליה פיתוח, 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.

איידנטיק בע"מ
)ח"פ 51-589421-0(

)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 14.2.2019, בשעה 10.00, במשרדו של המפרק, רח' עמק 
ברכה 42, דירה 12, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

בריץ אינטראקטיב בע"מ
)ח"פ 51-554279-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.10.2018, התקבלה החלטה 
מרח'  קריכלי,  תמי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

העצמאות 89/23, אשדוד, 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.

תמי קריכלי, עו"ד, מפרקת

בריץ אינטראקטיב בע"מ
)ח"פ 51-554279-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,12.00 בשעה   ,11.2.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' האורגים 29, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תמי קריכלי, עו"ד, מפרקת

ש.מ. אקוויטי בע"מ
)ח"פ 51-346629-2(

)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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מיירינגו בע"מ
)ח"פ 51-414960-8(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.12.2018, לאחר 
זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  ויתרו על  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
למפרק  טבעון,  קריית   ,29 מורן  מרח'  יודעים,  טל–אהרון  את 

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 
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.
טל-אהרון יודעים, מפרק

קפרי סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-552332-2(

)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   ,2.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל 

אהרוני, מרח' שדות 40, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

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

 ,3.3.2019 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.
ישראל אהרוני, מפרק

מ.מ.ח ייזום פרוייקטי בנייה בע"מ
)ח"פ 51-302790-4(

)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 

 ,20.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

קרן יכין דורון, עו"ד, מפרקת

אפסייד אלגו בע"מ
)ח"פ 51-564678-4(

)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   ,24.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזרא רגב, 

מרח' יהודה הלוי 3, מבשרת ציון, 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.

עזרא רגב, מפרק

טאצ' בריין בע"מ
)ח"פ 51-561205-9(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.12.2018, לאחר 
זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  ויתרו על  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
למפרק  טבעון,  קריית   ,29 מורן  מרח'  יודעים,  טל–אהרון  את 

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 
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.

טל-אהרון יודעים, מפרק
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 ,21.3.2019 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.

איתי קורח, עו"ד, מפרק

זיד לייבל בע"מ
)ח"פ 51-528925-4(

)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   ,23.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלומי 

ניסים, מרח' התאנה 22, אליכין 3890800, 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.

 ,1.4.2019 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.

שלומי ניסים, מפרק

א.ק הבית לחיסכון פיננסי בע"מ
)ח"פ 51-558356-5(

)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 4.12.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קובי אשכנזי, מרח' 

אנה פרנק 27, בת ים, 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.

 ,14.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

קובי אשכנזי, מפרק

התקבלה   ,8.11.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חלייחל 

מוחמד, מכפר ג'ש, ת"ד 258, גוש חלב 13872, 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.

 ,15.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,20.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

חלייחל מוחמד, מפרק

ליס - כיתות אומן בע"מ
)ח"פ 51-544667-2(

)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   ,6.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ריזיס 

איליה ריזיס, מרח' הולנד 10, עפולה, 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.

 ,20.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ריזיס איליה, מפרק

אריס דיזיין בע"מ
)ח"פ 51-444540-2(

)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   ,18.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
איתי קורח, מרח' הארבעה 21, קומה 5, 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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התקבלה   ,16.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסדי 

פארס, מת"ד 293, דיר אל אסד, 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 18.5.2019, בשעה 
17.00, במשרד עו"ד אסדי מוחמד, רח' אלשועראא 11, ת"ד 245, דיר 
אל אסד,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אסדי פארס, מפרק

גרופלנד יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-452015-4(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,20.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

יוסף זיתוני, מרח' בוסל 3, דירה 5, כפר סבא, למפרק החברה.

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

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

 ,21.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל יוסף זיתוני )לידר(, רח' הארבעה 21, קומה 17, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף זיתוני, מפרק

עופות אלדעאמין בע"מ
 )ח"פ 515250587(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28/01/2019 בשעה 10.00 ברח' מלאכה 13ב, 

לוד.

של  מרצון  פירוק  על  החברה  החלטת  היום:  סדר  על 
ואישור המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת  החברה 

מפרק לחברה.

עלי אלדעאמין, דירקטור

נדב דאן בע"מ
)ח"פ 51-554569-7(

)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   ,19.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נודרי 

דזנשוילי, מרח' אנה פרנק 12, בת ים, למפרק החברה.

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

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

 ,12.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד גלית מרגלית נסים, רח' משה לוי 11, 
ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נודרי דזנשוילי, מפרק

י.ד.א. ברזני בניה ושיפוצים בע"מ
)ח"פ 51-259220-5(

)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   ,12.11.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

רן סימון, מרח' דרך בר יהודה 147, נשר, 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.

 ,15.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.30, 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.

רן סימון, רו"ח, מפרק

טיבון מרכז הבשר א.פ. בע"מ
)ח"פ 51-582769-9(

)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 
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