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הארכת מינוי יושבת ראש ועדת עררים
לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970

לנפגעי  התגמולים  לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
פעולות איבה, התש"ל-11970 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם 
המשפט  בתי  לחוק   16 סעיף  לפי  העליון  המשפט  בית  נשיאת 
של  מינויה  את  מאריכה  אני  התשמ"ד-21984,  משולב[,  ]נוסח 
זהבה אגי, שופטת בקצבה של בית משפט שלום, ליושבת ראש 

ועדת העררים לפי החוק, במחוז תל אביב 

 2( התשע"ט  בכסלו  כ"ד  מיום  שנים,  לשלוש  המינוי  תוקף 
בדצמבר 2018( 

י"ח באלול התשע"ח )29 באוגוסט 2018(
)חמ 3-285(     איילת שקד

שרת המשפטים  
ס"ח התש"ל, עמ' 126; התשנ"ז, עמ' 90   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   2

הארכת מינוי יושבת ראש ועדת עררים
לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970

לנפגעי  התגמולים  לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
פעולות איבה, התש"ל-11970 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם 
המשפט  בתי  לחוק   16 סעיף  לפי  העליון  המשפט  בית  נשיאת 
של  מינויה  את  מאריכה3  אני  התשמ"ד-21984,  משולב[,  ]נוסח 
ציפורה ברון, שופטת בקצבה של בית משפט מחוזי, ליושבת ראש 

ועדת העררים לפי החוק, במחוז תל אביב 

תוקף המינוי מיום כ"ד בכסלו התשע"ט )2 בדצמבר 2018( 
עד יום כ"ח באב התשע"ט )29 באוגוסט 2019( 

י"ד בחשוון התשע"ט )23 באוקטובר 2018(
)חמ 3-285(     איילת שקד

שרת המשפטים  
ס"ח התש"ל, עמ' 126; התשנ"ז, עמ' 90   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   2

י"ו התשע"ו, עמ' 2596   3

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

הממשלה1,  לחוק–יסוד:  33)ג1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
סמכותי  את  ליצמן,  יעקב  הבריאות,  שר  לסגן  בזה  אוצל  אני 

בעניינים האלה:

מינוי ועדת רישום - לרישוי פסיכולוגים לפי סעיף 13)א(    1
לחוק הפסיכולוגים, התשל"ז-21977;

לפי  משמעת  לוועדת  חברים  ומינוי  תלונות  ועדת  מינוי    2 
סעיף 35 לחוק הפסיכולוגים, התשל"ז-31977;

לחוק   47 סעיף  לפי  הפסיכולוגים  למועצת  נציגים  מינוי    3
הפסיכולוגים, התשל"ז-41977;

שלה  הראש  יושב  שיניים,  לרופאי  רישוי  ועדת  מינוי    4
וממלאי מקום לפי סעיף 12 לפקודת רופאי השיניים ]נוסח 

חדש[, התשל"ט-51979;

שיניים  לרופאי  רישוי  החלטת  על  השגה  ועדת  מינוי    5
והארכת מינוי לאחר 4 שנים לפי סעיף 22 לפקודת רופאי 

השיניים ]נוסח חדש[, התשל"ט-61979;

ראש  יושב  מינוי  רופאים,  לרישוי  מייעצת  ועדה  מינוי    6
הרופאים  לפקודת   24 סעיף  לפי  מקום  וממלאי  לוועדה, 

]נוסח חדש[, התשל"ז-71976;

והארכת  לרופאים  רישוי  החלטת  על  השגה  ועדת  מינוי    7
מינוי לאחר 4 שנים לפי סעיף 38א לפקודת הרופאים ]נוסח 

חדש[, התשל"ז-81976;

מינוי ועדה מייעצת לרישוי אופטומטריסטים וממלאי מקום    8
לפי סעיף 18 לחוק העיסוק באופטומטריה, התשנ"א-91991;

מינוי ועדת מייעצת לרישוי רוקחים ועוזרי רוקח לפי סעיף    9
5ב לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א-101981;

ועוזרי  לרוקחים  רישוי  החלטת  על  השגה  ועדת  מינוי    10
רוקח, והארכת מינוי לאחר 4 שנים לפי סעיף 6א לפקודת 

הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א-111981;

מינוי ועדת משמעת לרוקחים, הארכת כהונת החברים בה,    11
הרוקחים  לפקודת  56ז  56ה,  56ב,  סעיף  לפי  מינוי  וביטול 

]נוסח חדש[, התשמ"א-121981;

מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות, ומינוי יושב    12
ראש תורן וממלא מקום )משפטן( בכל מחוז לפי סעיף 24 

לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-131991;

מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות לילדים ונוער    13
לפי סעיף 24א לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-141991;

מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות מיוחדות לפי    14
סעיף 28א לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-151991;

מחוזיות  ערר  ועדות  ומינוי  אזוריות  שיקום  ועדות  מינוי    15
בקהילה,  נפש  נכי  שיקום  לחוק  ו–16   13 סעיפים  לפי 

התש"ס-162000;

מינוי ועדת אישורים להסכמי פונדקאות, מינוי יושב הראש    16
לנשיאת  הסכמים  לחוק   3 סעיף  לפי  מקום  וממלאי  שלה 

עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד(, התשנ"ו-171996;

מינוי ועדת רישוי למוסדות למשתמשים בסמים וחתימה    17
מוסדות  על  הפיקוח  לחוק   2 סעיף  לפי  הרישיונות  על 

לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג-181993;

מינוי חברים במועצה לניסויים בבעלי חיים, לפי הרשימה    18
לפסול  וסמכות  למועצה,  ראש  יושב  מינוי  שבחוק, 

 
ס"ח התשס"א, עמ' 158; התשע"ח, עמ' 112   1

ס"ח התשל"ז , עמ' 158   2

ס"ח התשל"ז, עמ' 158    3

ס"ח התשל"ז, עמ' 158   4

דיני מדינת ישראל נוסח חדש, עמ' 614   5

 
דיני מדינת ישראל נוסח חדש, עמ' 614   6

דיני מדינת ישראל נוסח חדש, עמ' 594; ס"ח התשע"ז, עמ' 576   7 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, עמ' 594; ס"ח התש"ס, עמ' 185   8

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, עמ' 694; התשע"ז, עמ' 334   9

התשע"ז,  ס"ח   ;694 עמ'  חדש,  נוסח  ישראל,  מדינת  דיני   10 

עמ' 577   
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, עמ' 694; ס"ח התשע"ו, עמ' 758   11

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, עמ' 694   12

ס"ח התשנ"א, עמ' 58 ועמ' 130; התשנ"ה, עמ' 319   13

ס"ח התשנ"א עמ' 58 ועמ' 130; התשע"ה, עמ' 128   14

15 ס"ח התשנ"א, עמ' 58 ועמ' 130 

ס"ח התש"ס, עמ' 231; התשס"ח, עמ' 730   16

ס"ח התשנ"ו, עמ' 176; התשע"ז, עמ' 1139   17

ס"ח התשנ"ד, עמ' 298   18
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מועמדות של נציג ולמנות אחר במקומו לפי סעיף 2 לחוק 
צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד-191994;

מכהונתו  חיים  בבעלי  לניסויים  המועצה  חבר  השעיית    19
במקומו  אחר  ומינוי  בחוק,  המפורטות  מסיבות  במועצה 
לפי סעיף 3 לחוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, 

התשנ"ד-201994;

ומינוי  המועצה  עבודת  את  לרכז  המשרד  עובד  מינוי    20
וטרינר מפקח במוסדות לפי סעיף 5 לחוק צער בעלי חיים 

)ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד-211994;

מינוי יושב ראש, סגן יושב ראש, ומנהל רשות נאות מרפא    21
לפי סעיף 9 ו–10 לחוק רשות נאות מרפא, התשל"ג-221973;

מהסיבות  מכהונתם  מרפא  נאות  רשות  חברי  העברת    22
מרפא,  נאות  רשות  לחוק   15 סעיף  לפי  בחוק  המנויות 

התשל"ג-231973;

לפי  ביולוגיים  מחלות  במחוללי  למחקר  מועצה  מינוי    23
סעיף 6 לחוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, 

התשס"ט-242008;

לפי  מינוי  וחידוש  מקום,  ממלאי  השגות,  ועדת  מינוי    24
הבריאות,  במקצועות  העיסוק  הסדרת  לחוק  12א  סעיף 

התשס"ח-252007;

הסדרת  לחוק   29 סעיף  לפי  משמעת  ועדת  חברי  מינוי    25
העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-262007;

2א  תקנה  לפי  מוסמכים  וקוראים  מורשים  רופאים  מינוי    26
ובריאות  תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות 

הציבור והעובדים באבק מזיק(, התשמ"ד-271984;

הרשות  לחוק   6 סעיף  לפי  המייעצת  לוועדה  נציג  מינוי    27
למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז-282017;

לחוק   12 סעיף  לפי  הרך  לגיל  במועצה  חברים  מינוי    28
המועצה לגיל הרך, התשע"ז-292017;

מינוי נציג למועצה הציבורית המייעצת לפי סעיף 34 לחוק    29
שירות אזרחי, התשע"ז-302017;

ביציות,  תרומת  לחוק   20 סעיף  לפי  חריגים  ועדת  מינוי    30
התש"ע-312010 

י"ב בטבת התשע"ח )20 בדצמבר 2018(
)חמ 3-17-ה1(     בנימין נתניהו

שר הבריאות וראש הממשלה  
ס"ח התשנ"ד, עמ' 298   19

ס"ח התשנ"ד, עמ' 298   20

ס"ח התשל"ג, עמ' 181    21

ס"ח התשל"ג, עמ' 181   22

ס"ח התשס"ט, עמ' 27   23

ס"ח התשס"ח, עמ' 720; התשע"ז, עמ' 578   24

ס"ח התשס"ח, עמ' 720   25

התשנ"א,   ;1157 ועמ'   961 עמ'  התשמ"ח,   ;722 עמ'  התשמ"ד,  ק"ת   26 

עמ' 133; התשנ"ו, עמ' 892   
ס"ח התשע"ז, עמ' 1136   27

ס"ח התשע"ז, עמ' 1129   28

ס"ח התשע"ז, עמ' 632   29

ס"ח התש"ע, עמ' 520    30

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לחוק לקידום התחרות בענף 
לחוק  50ט)ג(  וסעיף  )להלן-החוק(,  התשע"ד-12014  המזון, 
ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-21988, אני מודיעה כי בהתאם 
לשיעור שינוי המדד הידוע ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 
2019 ( לעומת מדד חודש מרס 2014, סכומי העיצומים הכספיים 
 1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  ביום  התעדכנו  לחוק  27)א(  בסעיף 

בינואר 2019 ( כדלקמן:

סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 27)א( לחוק הוא:    )1(

לגבי אדם - 1,005,810 שקלים חדשים; )א( 

לגבי תאגיד - 24,139,370 שקלים חדשים; )ב( 

סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 27)ב( לחוק הוא:    )2(

לגבי אדם - 301,740 שקלים חדשים; )א( 

לגבי תאגיד - 8,046,460 שקלים חדשים  )ב( 

כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(
)חמ 3-5210(

מיכל הלפרין  
הממונה על הגבלים עסקיים   

ס"ח התשע"ד, עמ' 438; י"פ התשע"ח, עמ' 4194   1

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ח, עמ' 382   2

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 155)ב( לחוק הטיס, התשע"א-12011 
)להלן - החוק(, אני מודיעה כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש 
דצמבר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש מרס 2011, הסכומים 
מיום  לחוק,   144 שבסעיף  הבסיסי"  "הסכום  בהגדרה  הקבועים 

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

לגבי עובד טיס שהוא -  )1(

אווירית  תעבורה  על  מפקח  גדול,  טיס  כלי  של  טייס  )א( 
או מורשה להדריך לתפקידים כאמור - 4,210 שקלים 

חדשים; 

מורשה להדריך לתפקידי עובד טיס ואינו עובד טיס  )ב( 
כאמור בפסקת משנה )א( - 2,110 שקלים חדשים;

)ב( -  עובד טיס שאינו מנוי בפסקאות משנה )א( או  )ג( 
1,050 שקלים חדשים;

לגבי איש צוות שאינו עובד טיס - 1,050 שקלים חדשים;  )2(

לגבי בעל רישיון להפעלת בית ספר לעובדי טיס או בעל   )3(
הדרכה  שעורך  ב',  לפרק  ו'  עד  ג'  סימנים  לפי  רישיון 
שאישר  הדרכה  לתכנית  בהתאם  טיס  עובד  לתפקידי 
המנהל לפי סעיף 16, והוא מורשה להדריך לתפקידי עובדי 

טיס -

בקשר לכלי טיס גדול - 78,970 שקלים חדשים; )א( 

 
ס"ח התשע"א, עמ' 830   1
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ציוד תעופתי, חלק של כלי טיס, או חלק של מנוע או  )ד( 
מדחף של כלי טיס - 5,260 שקלים חדשים;

לגבי מפעיל אווירי בהפעלה כללית -  )9(

של כלי טיס גדול - 26,320 שקלים חדשים; )א( 

של כלי טיס בינוני - 5,260 שקלים חדשים; )ב( 

של כלי טיס קטן - 1,050 שקלים חדשים; )ג( 

לגבי מפעיל כלי רחיפה שהוא -  )10(

בעל רישיון להדרכה להפעלת כלי רחיפה לפי סעיף  )א( 
רחיפה  כלי  להפעלת  רישיון  בעל  שהוא  או  87)א( 
שקלים   2,630  - 87)ב(  סעיף  לפי  מסחרית  בהפעלה 

חדשים;

אינו מנוי בפסקת משנה )א( - 1,050 שקלים חדשים  )ב( 

י"ח בטבת התשע"ט )26 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4595(    קרן טרנר אייל

המנהלת הכללית של משרד   
התחבורה והבטיחות בדרכים  

 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 
התשנ"ג-21993 )להלן - התקנות(, אני מודיע כי ביום כ"ט בטבת 
בפנקס  לרשום  בקשה  לי  הוגשה   ,)2019 בינואר   6( התשע"ט 

המפלגות את המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"מפלגת שווים"

מטרות המפלגה:

ילדים  לאוכלוסיות  תומכים  ומערכים  והשכלה  חינוך   )1(
לתמורות  בהתאמה  הלימוד  בתוכני  רה–ארגון  מיוחדות: 
לביצוע  עידוד  המשפחתי,  בתא  המודרני  בעידן  שחלו 
הכשרות מקצועיות, הגדלת מענקים לחיילים משוחררים 
)שירות מלא( לאקדמיה והכשרות מקצועיות, הקמת מערך 
חינוכי עוטף לילדים בעלי צרכים מיוחדים; מתן קדימות 
מכבדות  ראויות,  במסגרות  מאותגרים  ילדים  להשמת 
גירושין  לילדי  מיוחד  תומך  מערך  הקמת  ומקדמות  
הסובלים מתסמונות של ניכור הורי, סרבנות קשר ונוספות; 

פרסום  איסור  הסדרת  וחירותו:  האדם  כבוד  על  שמירה   )2(
חזקת  את  לכבד  מנת  על  חקירה  בזמן  חשודים  שמות 
החפות והזכות של אדם לשמו הטוב בטרם הוגש נגדו כתב 

אישום;

עידוד תעסוקה והגברת הצמיחה: הרחבת הזכאות לסבסוד   )3(
להעסיק  מעסיקים  ועידוד  שילוב  וצהרונים,  יום  מעונות 
אוכלוסיות בעלי צרכים ייחודיים ו/או בעלי נכויות ו/או 

לגיל הזהב;

בקשר לכלי טיס בינוני - 15,790 שקלים חדשים; )ב( 

בדק  פעולות  לביצוע  בקשר  או  קטן  טיס  לכלי  בקשר  )ג( 
לפי  השר  שקבע  כפי  מיוחדים  וידע  ציוד  הדורשות 

סעיפים 3 ו–24 - 5,260 שקלים חדשים;

לגבי בעל רישיון הפעלה אווירית -  )4(

המורשה להפעיל כלי טיס להובלת נוסעים או מטען  )א( 
בטיסה בין–לאומית שאינה טיסת שכר לשימוש עצמי, 

המפעיל כלי טיס במספר כמפורט להלן:

15 כלי טיס לפחות - 105,290 שקלים חדשים;  )1(

פחות מ–15 כלי טיס - 78,970 שקלים חדשים;  )2(

המורשה להפעיל כלי טיס בהפעלה מסחרית שאינה  )ב( 
הפעלה כאמור בפסקת משנה )א( -

אחד  גדול  טיס  כלי  המפעיל  רישיון  בעל  לגבי   )1(
 - לפחות  בינוניים  טיס  כלי  שבעה  או  לפחות, 

26,320 שקלים חדשים;

לגבי בעל רישיון המפעיל פחות משבעה כלי טיס   )2(
בינוניים - 13,160 שקלים חדשים;

המורשה להפעיל כלי טיס קטנים בלבד - 5,260 שקלים  )ג( 
חדשים;

לגבי בעל רישיון מכון בדק המורשה לבצע פעולות בדק -  )5(

המורשית  שלו  המרבית  שהמסה  גדול  טיס  בכלי  )א(  
להמראה היא 200,000 ק"ג או יותר - 105,290 שקלים 

חדשים;

המורשית  שלו  המרבית  שהמסה  גדול  טיס  בכלי  )ב( 
על  עולה  ואינה  יותר  או  ק"ג   30,000 היא  להמראה 

200,000 ק"ג - 78,970 שקלים חדשים;

המורשית  שלו  המרבית  שהמסה  גדול  טיס  בכלי  )ג( 
להמראה אינה עולה על 30,000 ק"ג - 26,320 שקלים 

חדשים;

בכלי טיס בינוני או במנוע, במדחף או בציוד תעופתי  )ד( 
בדק  פעולות  או  קטן,  טיס  כלי  שאינו  טיס  כלי  של 
לפי  השר  שקבע  כפי  מיוחדים  וידע  ציוד  הדורשות 

סעיף 24 - 13,160 שקלים חדשים;

בכלי טיס קטן, במנוע, במדחף או בציוד תעופתי של  )ה( 
כלי טיס כאמור - 5,260 שקלים חדשים;

לגבי בעל רישיון להפעלת יחידת נת"א - 105,290 שקלים   )6(
חדשים;

לגבי בעל רישיון לפי סימן ו' לפרק ב' -  )7(

להפעלת שדה תעופה - 105,290 שקלים חדשים; )א( 

להפעלת מנחת - 10,530 שקלים חדשים; )ב( 

לגבי בעל רישיון ייצור המורשה לייצר -  )8(

כלי טיס גדול - 105,290 שקלים חדשים; )א( 

כלי טיס בינוני, או מנוע או מדחף של כלי טיס גדול או  )ב( 
בינוני - 78,970 שקלים חדשים;

כלי טיס קטן, או מנוע או מדחף של כלי טיס כאמור -  )ג( 
26,320 שקלים חדשים; 

 
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190   1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 722   2
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 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- 
התשנ"ג-21993 )להלן - התקנות(, אני מודיע כי ביום כ"ו בטבת 
בפנקס  לרשום  בקשה  לי  הוגשה   ,)2019 בינואר   3( התשע"ט 

המפלגות את המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"אחריות למייסדים"

מטרות המפלגה:

ישראל  מדינת  אזרחי  זכויות  למען  תפעל  המפלגה   )1(
הוותיקים ולצמצום קו העוני בקרב אזרחי מדינת ישראל;

ומחיה  הזקנה  קצבאות  העלאת  למען  תפעל  המפלגה   )2(
בכבוד לאוכלוסיות מוחלשות;

המפלגה תפעל לייצוג הולם לאוכלוסיות מבוגרות, הגנה   )3(
צרכנית ומניעת ניצול;

נושא  סיעוד,  בריאות,  חברתיים,  בנושאים  תפעל  המפלגה   )4(
האזרחים  אוכלוסיית  בקרב  דיור,  פתרונות  ופנאי,  חברה 
המבוגרים, נכים, ניצולי שואה, גמלאים ואוכלוסיות מוחלשות 

טלפון   ,12011 ת"ד  עפולה    ,7 כורש  רחוב  מען:  פרטי המפלגה: 
 ameyasdim@gmail com :נייד: 050-9972996, דואר אלקטרוני

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

חיים דיין, מושב מיטב 29;  )1(

ורד הנדלר, רח' כורש 14, עפולה;  )2(

סמי מויאל, מושב ניר יפה 110;  )3(

בר ירקוני, רח' אף על פי כן 37, זיכרון יעקב;  )4(

הדס קרמיניצר, מושב מלאה 37, תענכים;  )5(

לירון קצב, רמת יזרעאל 10/3, מגדל העמק;  )6(

מעיין עובדיה, הרב מימון 20, בת ים;  )7(

גילה סיני, הרב מימון 20, בת ים;  )8(

יהודה כהן, מושב מלאה 13, תענכים;  )9(

סולומון אוחנונה, מושב מלאה 37, תענכים   )10(

ניתן לעיין בבקשה המלאה ובמסמכים שצורפו לה, לאחר 
)אגרות(,  המפלגות  בתקנות  לכך  שנקבעה  האגרה  תשלום 
האינטרנט  באתר  גם  מתפרסם  מהבקשה  חלק  התשנ"ג-31993; 
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"ו בטבת התשע"ט )3 בינואר 2019(
)חמ 3-2424-ה1(     אייל גלובוס

  רשם המפלגות
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190   1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 722    2

ק"ת התשנ"ג, עמ' 730   3

חינוכיים  במוסדות  השקעה  חברתיים:  פערים  צמצום   )4(
העלאת  הבריאות,  סל  הרחבת  משאבים,  חסרים  שבהם 
הסיעודי  השירות  ואכיפת  שיפור  הנכות,  קצבת 
לאוכלוסיית גיל הזהב; עידוד ההכרה בשוויון בין המינים: 
קריאה להכרה בכוחנו כחברה שוויונית, מכבדת איש את 
רעהו; הכרה בדלתות פתוחות בעבור כל אדם באשר הוא 

אדם;

הכנסה,  מס  תשלומי  הפחתת  ואגרות:  מסים  הפחתת   )5(
או  גרושים  זוג  לבני  מיסוי  התאמת  המע"מ,  מס  הפחתת 
פרודים במשמורת משותפת, הפחתת אגרות בתי משפט/

דין לאוכלוסיית הנכים, בפרט הנכים הגרושים הנושאים 
בתשלומי מזונות;

משפחה:  לענייני  משפט  בבתי  סגורות  דלתות  פתיחת   )6(
משפחה  לענייני  משפט  בבתי  דיונים  הקלטת  הסדרת 
האזרח  של  זכויותיו  על  הגנה  לטובת  במערכת  שיישמרו 
במוסדות  השקעה  חברתיים:  פערים  צמצום  המתדיין; 
הבריאות,  סל  הרחבת  משאבים,  חסרים  שבהם  חינוכיים 
הסיעודי  השירות  ואכיפת  שיפור  הנכות,  קצבת  העלאת 

לאוכלוסיית גיל הזהב 

פרטי המפלגה: מען: רח' מנחם בגין 13, דירה 11, גבעת שמואל 
משרד:  טלפון   ,03-5285350 בית:  טלפון  גוטליב,  טלי   אצל 
03-6918635, טלפון נייד: 052-8699952, פקסימליה: 03-6916440, 

shavimmt@gmail com :דואר אלקטרוני

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

מירית ענתבי, רח' צבי גנות 6/40, ראשון לציון;  )1(

טלי רויטל גולטיב, רח' מנחם בגין 13, גבעת שמואל;  )2(

אביאל אהרון, רח' האתרוג 13א, הרצליה;  )3(

פרח זילברמן, רח' הדוגית 5, יבנה;  )4(

מיכל דנצינגר עורקבי, רח' גבעתי 25, רמת גן;  )5(

שלומציון מנדלמן-גבאי, רח' ברוידא 6, תל אביב;  )6(

אייל שמוליביץ, רח' ליאונרדו דה וינצ'י 9, תל אביב;  )7(

שמעון רז, רח' שמחה הולצברג 1, גבעת שמואל;  )8(

גילה בן שאול, רח' הזיתים 92, גבעת שמואל;  )9(

צדוק אבנר, רח' מנחם בגין 13, גבעת שמואל   )10(

ניתן לעיין בבקשה המלאה ובמסמכים שצורפו לה, לאחר 
)אגרות(,  המפלגות  בתקנות  לכך  שנקבעה  האגרה  תשלום 
האינטרנט  באתר  גם  מתפרסם  מהבקשה  חלק  התשנ"ג-31993; 
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"ט בטבת התשע"ט )6 בינואר 2019(
)חמ 3-2424-ה1(     אייל גלובוס

  רשם המפלגות
ק"ת התשנ"ג, עמ' 730   3

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000034, התקבל ב - 07/01/2019
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 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 
התשנ"ג-21993 )להלן - התקנות(, אני מודיע כי ביום כ"ו בטבת 
בפנקס  לרשום  בקשה  לי  הוגשה   ,)2019 בינואר   3( התשע"ט 

המפלגות את המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"מפלגת העצמאים והעסקים בישראל"

מטרות המפלגה:

 - )להלן  בישראל  והעסקים  העצמאים  ענייני  קידום   )1(
העצמאים( בכל תחומי עסקיהם ועבודתם;

עסקיים  כלכליים,  בנושאים  העצמאים  זכויות  על  הגנה   )2(
וחברתיים;

המיסוי  המסים,  בתחומי  העצמאים  של  הפלייתם  מניעת   )3(
הפנסיה  הרווחה,  הכלכלה,  בתחומי  זכויות  המוניציפלי, 

והמכרזים;

טיפוח והגנה על תדמית העצמאים;  )4(

ייזום וקידום פעולות סיוע ורווחה לעצמאים   )5(

פרטי המפלגה: מען: רחוב בר כוכבא 23, קומה 6, בני ברק, מגדל 
V-TOWER אצל עו"ד אורי הברמן, טלפון משרד: 035662808, 
 uri h@cbalaw co il :טלפון נייד: 052-2521593, דואר אלקטרוני

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

רועי כהן, רח' רבינוביץ 53, חולון;  )1(

יוסי אלקובי, רח' ורמוס הרולד 1, ראשון לציון;  )2(

רונן לוי, רח' הזית 20, תל מונד;  )3(

עמית בן אדירי, רח' דרך הים 8, גני תקווה;  )4(

גיתית שלומי, רח' אדירים 10, תל אביב;  )5(

חיה מנע, רח' הגלעד 9, רמת גן;  )6(

יצחק לוי, רח' משה טוב 8/2, ירושלים;  )7(

שחר הכט, רח' יום הכיפורים, חולון;  )8(

חיים אייזנפלד, רח' המדרון 7, הרצליה;  )9(

ג'ון יוסף חדד, רח' אפעל 16, חולון   )10(

ניתן לעיין בבקשה המלאה ובמסמכים שצורפו לה, לאחר 
)אגרות(,  המפלגות  בתקנות  לכך  שנקבעה  האגרה  תשלום 
האינטרנט  באתר  גם  מתפרסם  מהבקשה  חלק  התשנ"ג-31993; 
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"ו בטבת התשע"ט )3 בינואר 2019(
)חמ 3-2424-ה1(     אייל גלובוס

  רשם המפלגות
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190   1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 722    2

ק"ת התשנ"ג, עמ' 730   3

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

פסגות היי סקאי
)ח"פ 51-348565-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2019 1 29, בשעה 00 17, בקיבוץ צרעה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 
זאבי רוזנר, עו"ד, מפרק

א.א. טסלר יועצים )2009( בע"מ
)ח"פ 51-431986-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
כהן  שלמה  עו"ד  במשרד   ,8 30 בשעה   ,27 1 2019 ביום  תתכנס 
ושות', צמח מפעלים אזוריים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

גלעד אוברמן, עו"ד, מפרק

לוקשור בע"מ
)ח"פ 51-389986-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישעיהו 

אייזנשטט, מת"ד 71089, ירושלים 91710, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,2 4 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
אבידע  הרב  רח'  דין,  עורכי  משרד  מנדל,  אצל   ,17 00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,3
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ישעיהו אייזנשטט, מפרק

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000034, התקבל ב - 07/01/2019



6049 ילקוט הפרסומים 8069, א' בשבט התשע"ט, 2019 1 7 

יהונתן נדב החזקות בע"מ
)ח"פ 51-548978-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אביטל בן חמו, מרח' קינג ג'ורג' 20, ירושלים, למפרקת החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,15 4 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,12 00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה 

אביטל בן חמו, עו"ד, מפרקת

י.י.פ.טי חמיעל בע"מ
)ח"פ 51-307373-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו   ,20144 ת"ד   ,103 החשמונאים  מרח'  אפיק,  דורון 

6120101, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,21 4 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, 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 

דורון אפיק, עו"ד, מפרק

חמי בן נון בנאמנות בע"מ
)ח"פ 51-535343-1(

)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   ,20 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו   ,20144 ת"ד   ,103 החשמונאים  מרח'  אפיק,  דורון 

6120101, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,28 4 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, 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 

דורון אפיק, עו"ד, מפרק

חיים פרוכטר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-427845-6(

)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 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

חיים פרוכטר, מרח' מעלה השחרור 15, חיפה, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,25 4 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, 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 

חיים פרוכטר, עו"ד, מפרק

סקאמבלוקפלאס בע"מ
)ח"פ 51-524693-2(

)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   ,27 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלדד 

זמלר, מרח' הרב חי טייב יצחק 4, רמת גן, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 
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הבית השקוף - פרוייקטים בנדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-496473-3(

)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   ,25 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שרון בוסקילה, מרח' כצנלסון 13/212, אשקלון, למפרקת החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,30 4 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל,  בכתובת  דין,  עורכי  צור,  שאול  במשרדי   ,10 00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

שרון בוסקילה, עו"ד, מפרקת

לינפאק מארזים חכמים בע"מ
)ח"פ 51-354057-5(

)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   ,23 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 

קרן, מרח' יצחק שדה 17, תל אביב, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,30 4 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 16, במשרדי המפרק, רח' שביל החלב 8, הוד השרון, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

אברהם קרן, מפרק

איסר סוכנויות בע"מ
)ח"פ 51-276889-6(

)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   ,23 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

 ,28 4 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 

אלדד זמלר, מפרק

י.ד.פ. יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-581800-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אמיר רשף, מרח' דולב 88, שניר 1225000, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,28 4 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 

אמיר רשף, עו"ד, מפרק

אי. גולדשטיין יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-524919-1(

)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   ,19 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אמיר רשף, מרח' דולב 88, שניר 1225000, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,28 4 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 

אמיר רשף, עו"ד, מפרק

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000034, התקבל ב - 07/01/2019
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אסף גורן יעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 51-544929-6(

)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   ,20 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף גורן, 

מרח' יסמין 44, כרמי יוסף, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 5 1, בשעה 
00 20, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אסף גורן, מפרק

פעוטון מרגלית בע"מ
)ח"פ 51-558181-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרגלית 

בורגרקר, מרח' לויתן 14, אשקלון, למפרקת החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 5 1, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,14 00
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

מרגלית בורגרקר, מפרקת

אור נצח ישראל בע"מ
)ח"פ 51-534484-4(

)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   ,25 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד גוזלן, 

מרח' יערה 4, דירה 6, רעננה 4320441, למפרק החברה 

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 
קרן, מרח' שביל החלב 8, הוד השרון, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,30 4 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,16 00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אברהם קרן, מפרק

ל.ב.א. שווק אריזות בע"מ
)ח"פ 51-421080-6(

)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   ,23 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 

קרן, מרח' שביל החלב 8, הוד השרון, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,30 4 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,16 00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אברהם קרן, מפרק

איי.או.אי. טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
)ח"פ 51-548871-6(

)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   ,16 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

יוסי אסף קוזי, מרח' ברקת 42, כפר יונה, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 5 1, בשעה 
00 9, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

יוסי אסף קוזי, מפרק

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000034, התקבל ב - 07/01/2019
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קו האופנה עפולה בע"מ
)ח"פ 51-345377-9(

)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   ,26 11 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אלעד אלטיט, מרח' יהושע חנקין 34, ת"ד 2611, עפולה, למפרק 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,10 5 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 14, 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 

אלעד אלטיט, עו"ד, מפרק

פארק ביו בע"מ
)ח"פ 51-373625-6(

)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   ,1 1 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אביב רייספלד, מרח' קלמן מן 1, פארק ביוטכנולוגי, קריית הדסה 

עין כרם, ת"ד 12000, ירושלים 9112001, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,12 5 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,10 00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אביב רייספלד, עו"ד, מפרק

דיגישופ בע"מ
)ח"פ 51-533433-2(

)בפירוק מרצון(

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

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

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 5 5, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11 00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

דוד גוזלן, מפרק

וויג'רלוג'יק ישראל בע"מ
)ח"פ 51-504302-4(

)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 עו"ד 

טל יצחק רון, מרח' ברקוביץ' 4, תל אביב, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,6 5 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 11, 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 

טל יצחק רון, עו"ד, מפרק

רוסמן אדריכלים בע"מ
)ח"פ 51-293266-6(

)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   ,18 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

גילה נשיא, משד' דוד המלך 22, תל אביב, למפרקת החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,6 5 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10 00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה 

גילה נשיא, עו"ד, מפרקת
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 ,26 5 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,17 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

אסתר לואי, מפרקת

אושדת ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-311413-2(

)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 
 ,30 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

ויקטור קריאף, מרח' ישה חפץ 14, 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  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,26 5 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
תל–אביב-יפו,   ,3 סיני  הר  רח'  המפרק,  במשרדי   ,9 30 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

ויקטור קריאף, מפרק

סינמרק פתרונות שיווק סינרגטיים בע"מ
)ח"פ 51-361448-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית 
למפרקת  תקווה,  גני   ,3 המלך  דרך  מרח'  טרובוביץ,  )מליסדורף( 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,31 5 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
מרכז   ,26 הרוקמים  רח'  זגר,  גיל-עד  עו"ד  אצל   ,12 00 בשעה 
דוח  הגשת  לשם  חולון,   ,1 קומה   ,B בניין  לעסקים,  עזריאלי 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

רונית )מליסדורף( טרובוביץ, מפרקת

מרצון ולמנות את עו"ד גיא קונפורטי, מרח' ויצמן 47, כפר סבא, 
למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,12 5 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 9, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

גיא קונפורטי, עו"ד, מפרק

היירפלייס
)ח"פ 51-419151-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את איתי גודאי, מרח' משעול יציאת אירופה 2, 

שדרות, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,23 5 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 9, 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 גודאי, מפרק

אפראונד ונצ'ורס בע"מ
)ח"פ 51-503723-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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 
 ,30 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
למפרקת   ,7175718 מודיעין   ,17 הלבנון  מגדל  מרח'  לואי,  אסתר 

החברה 

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

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 2 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,10 00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אמיר לויט, מפרק

פ.א. הרמס ייעוץ וביטחון בע"מ
)ח"פ 51-544840-5(

)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 2019 1 1, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביב אדרי, מרח' 

צבי הרמן שפירא 5, ראשון לציון, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,10 5 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,17 00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אביב אדרי, מפרק

טיא-נדל"ן וניהול בע"מ
)ח"פ 51-426803-6(

)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   ,23 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יום טוב 

אשכנזי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,24 2 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, 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 

יום טוב אשכנזי, מפרק

ל.ז. אורים יזום והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-265047-4(

)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 בועז 

רבין, מרח' יגאל אלון 65, תל אביב, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,24 6 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, אצל שטרק את שטרק, רואי חשבון, רח' היצירה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,12
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
בועז רבין, מפרק

מתן טי. וי. הפקות בע"מ
)ח"פ 51-186236-9(

)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   ,1 1 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
משה מרדלר, מרח' יגאל אלון 98, 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  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 3 4, בשעה 
00 12, במשרד זיו לב ושות', 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 

משה מרדלר, עו"ד, מפרק

נובה פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-386708-5(

)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   ,4 2 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר 

לויט, מרח' הסחלב צורן 10, קדימה-צורן, למפרק החברה 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 2 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,10 00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אבישי חסון, מפרק

אם.אס.אם. שירותי מטבע בע"מ
)ח"פ 51-341850-9(

)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   ,25 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שוטה 

כץ, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,25 2 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, 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 

שוטה כץ, מפרק

תכלת א.ש. בע"מ
)ח"פ 51-415158-8(

)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   ,30 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר 

אברהם, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,1 3 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת  הנ"ל,  בכתובת  פריד,  רונן  עו"ד  אצל   ,12 00 בשעה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 
אבנר אברהם, מפרק

דוריס באר בע"מ
)ח"פ 51-361351-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רותם 

בזר, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 3 1, בשעה 
00 12, אצל עו"ד רונן פריד, 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 

רותם בזר, מפרק

וילה בל בע"מ
)ח"פ 51-385331-7(

)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   ,26 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,6770005 תל–אביב-יפו   ,12 חרוצים  יד  מרח'  חסידים,  יצחק 

למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,30 4 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 9, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

יצחק חסידים, עו"ד, מפרק

א.ח. מוטו טים בע"מ
)ח"פ 51-518218-6(

)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   ,8 11 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבישי 

חסון, מרח' התאנה 5, כפר בן נון, למפרק החברה 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל  נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 2 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10 00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה 

מרים זכרי, מפרקת

מסעדת איילה בע"מ
)ח"פ 51-403563-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

זכרי, משבי ציון, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 2 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,10 00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

דוד זכרי, מפרק

בשר העמק בע"מ
)ח"פ 51-368991-9(

)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   ,8 11 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 

גלעד, משמשית 131, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 2 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,10 00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אייל גלעד, מפרק

ביוסיד בע"מ
)ח"פ 51-292297-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורין 

דניאל, מרח' אנצ'ו סירני 13, גבעתיים, למפרקת החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 2 16, בשעה 
00 10, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

דורין דניאל, מפרקת

סולם יעקב טירת הכרמל בע"מ
)ח"פ 51-384405-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

זכרי, משבי ציון, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 2 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,10 00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

דוד זכרי, מפרק

אמ.די. ארועים בע"מ
)ח"פ 51-428733-3(

)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   ,8 11 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים 

זכרי, משבי ציון, למפרקת החברה 
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ברק  בני   ,33 קומה   ,4 ב ס ר  בניין   ,7 מצדה  מרח'  סלמן,  פביאן 
5126112, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 5 5, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10 00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

פביאן סלמן, עו"ד, מפרק

ש.ג.י.א. נכסים 3000 בע"מ
)ח"פ 51-333602-4(

)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   ,8 11 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

גברה, מרח' שד' בנימין 47, נתניה, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 2 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,10 00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שלמה גברה, מפרק

להב אריזות בע"מ
)ח"פ 51-322061-6(

)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   ,16 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים 

ברקוביץ, מרח' קרן קיימת 27, קריית טבעון, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 2 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, 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 

אפרים ברקוביץ, מפרק

אגם - מיט שיווק בע"מ
)ח"פ 51-465499-5(

)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   ,8 11 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 

גלעד, משמשית 131, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 2 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,10 00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אייל גלעד, מפרק

משה יחיאל שירותי חשמל ואחזקה בע"מ
)ח"פ 51-301096-7(

)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   ,7 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

יחיאל, מרח' שד' ויצמן 55, קריית מוצקין, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 2 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,10 00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

משה יחיאל, מפרק

איי.אס.איי.טי הדרכה אבטחה אינטגרטיבית 
וטכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-336308-5(

)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   ,1 1 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 2 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, 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 

גבריאל קלוד שביט, מפרק

נקניק עדן בע"מ
)ח"פ 51-356663-8(

)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   ,8 11 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את האני 

עותמאן, מדייר אל אסד 103, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 2 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, 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 

האני עותמאן, מפרק

זום אופנה בע"מ
)ח"פ 51-287190-6(

)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   ,31 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

קובי קמחי, מרח' טוסקניני 1, 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  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,15 7 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,13 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

קובי קמחי, עו"ד, מפרק

דוד דניאל ושות' עורכי דין
)ח"פ 51-456199-2(

)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   ,29 11 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

דוד, מרח' דוד נבון 34, מגשימים, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 2 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, 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 

דניאל דוד, מפרק

תמר עדן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-343344-1(

)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   ,16 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את האני 

עותמאן, מדייר אל אסד, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 2 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, 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 

האני עותמאן, מפרק

אי-לו השכרות בע"מ
)ח"פ 51-525032-2(

)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   ,16 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל 
קלוד שביט, מרח' ראובן רובין 23, תל–אביב-יפו, למפרק החברה 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 5 1, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,9 00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

יעקב ארמון, מפרק

פרץ - דן חברה להשקעות ובנין בע"מ
)ח"פ 51-301311-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי דן, 

מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 3 3, בשעה 
00 12, אצל עו"ד רונן פריד, 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 

אלי דן, מפרק

א.ט.מ. יזמות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-545100-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טלעת 

אלשמאלי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,3 3 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, 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 

טלעת אלשמאלי, מפרק

וויראלם בע"מ
)ח"פ 51-495329-8(

)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   ,1 1 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אלי אלירן כהן, מרח' צייטלין 1, 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  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,25 2 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, 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 

אלי אלירן כהן, עו"ד, מפרק

ד"ר עובדיה משה פבריס
)ח"פ 51-521228-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2019 1 2, התקבלה החלטה 
פבריס  משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 

עובדיה מחלוף, מרח' הורקניה 22, ירושלים, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 5 2, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10 00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

משה פבריס עובדיה מחלוף, מפרק

ד"ר יעקב ארמון, מומחה ברפואת ילדים וניאונטולוג
)ח"פ 51-333178-5(

)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   ,31 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 

ארמון, מרח' תירוש 7, אפרת, למפרק החברה 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,27 2 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, 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 

אנדרי דנישבסקי, מפרק

בר שיווק ביצים בע"מ
)ח"פ 51-403497-4(

)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   ,31 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

שלמה בלכנר, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 3 3, בשעה 
00 12, אצל עו"ד רונן פריד, 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 

שלמה בלכנר, מפרק

מיכאל סתיו ניהול וייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-289671-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3 1 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל 

סתו, מרח' יצחק גרינבוים 8, חיפה, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,5 5 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, 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 

מיכל סתו, מפרק

אלרוי בנין והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-145913-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו 

רוני זכאי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 3 3, בשעה 
00 12, אצל עו"ד רונן פריד, 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 רוני זכאי, מפרק

אטטאק בע"מ
)ח"פ 51-219383-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

דותן רועי אשר, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 3 3, בשעה 
00 12, אצל עו"ד רונן פריד, 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 

דותן רועי אשר, מפרק

יורופ מותגים בע"מ
)ח"פ 51-520372-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנדרי 

דנישבסקי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 3 3, בשעה 
00 12, אצל עו"ד רונן פריד, 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 

רועי דותן, מפרק

נ.א. ביצה עין )2006( בע"מ
)ח"פ 51-385751-6(

)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   ,3 1 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה 

כהן, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 3 3, בשעה 
00 12, אצל עו"ד רונן פריד, 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 

אריה כהן, מפרק

פרל אבי החזקת נכסי נאמנות בע"מ
)ח"פ 51-480072-1(

)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   ,31 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
אבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק   ,6986004 תל–אביב-יפו   ,4 טריטש  מרח'  פרל,  אביגדור 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,30 4 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, 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 

אבי אביגדור פרל, מפרק

אנגליסטר ענבר בע"מ
)ח"פ 51-280404-8(

)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   ,30 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

עינבר, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 3 1, בשעה 
00 12, אצל עו"ד רונן פריד, 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 

שלמה עינבר, מפרק

בית השקעות נדל"ן סטאר קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-467843-2(

)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   ,3 1 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אריק חלפון, מרח' ירושלים 39, קריית אונו, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,5 5 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, אצל עו"ד גל רוסבי מור, רח' ז'בוטינסקי 18, ראשון 
לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 
אריק חלפון, מפרק

נעה ליינס בע"מ
)ח"פ 51-379764-7(

)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   ,31 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי 

דותן, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,21 2 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 11, 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 

יוסף אסף אוחיון, עו"ד, מפרק

אחר יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-442061-1(

)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   ,18 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר שני, 

מרח' הכרמל 16, גני תקווה, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,24 2 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, 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 

יאיר שני, מפרק

פרי עובדים לבניה בע"מ
)ח"פ 51-539435-1(

)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   ,25 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נסים 

מוגרבי, מרח' הכפיר 136, ירושלים, למפרק החברה 

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

נסים מוגרבי, מפרק

ג. שגיב אחזקת בתים משותפים בע"מ
)ח"פ 51-319642-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2019 1 2, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גילי בוחניק, מרח' 

המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 3 3, בשעה 
00 12, אצל עו"ד רונן פריד, 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 

גילי בוחניק, מפרק

א.ל.ח.כ. בע"מ
)ח"פ 51-506898-9(

)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   ,3 1 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חן כהן, 

מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 3 3, בשעה 
00 12, אצל עו"ד רונן פריד, 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 

חן כהן, מפרק

ניריטי בע"מ
)ח"פ 51-440028-2(

)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   ,3 1 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יוסף אסף אוחיון, מרח' השונית 2, הרצליה, למפרק החברה 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל 

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

גל רוזן, עו"ד, מפרקת

ר.ס.ר המטווח האולימפי בע"מ
)ח"פ 51-143382-3(

)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 
ביום  שהתכנסו  שלה,  הנושים  ובאסיפת  הנ"ל  החברה  של 
ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,16 12 2018
אביב,  תל  אדגר,  מגדל   ,2 השלושה  מרח'  בר–ניר,  שי  עו"ד  את 

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 בר–ניר, עו"ד, מפרק

אר. אס. אר מטווח רמת–גן )89( בע"מ
)ח"פ 51-138649-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
ביום  שהתכנסו  שלה,  הנושים  ובאסיפת  הנ"ל  החברה  של 
ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,16 12 2018
אביב,  תל  אדגר,  מגדל   ,2 השלושה  מרח'  בר–ניר,  שי  עו"ד  את 

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 בר–ניר, עו"ד, מפרק

Stanhope Capital Ltd.
)ח"פ 51-564395-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2018 2 18, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דובב, מרח' ויצמן 

4, תל אביב, למפרק החברה 

דוידה לחמן-מסר עו"ד
)ח"פ 51-445215-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31 12 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוידה 

לחמן-מסר, מרח' בז 11, קיסריה, למפרקת החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,28 2 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

דוידה לחמן-מסר, מפרקת

א. אלונה ייזמות, בניה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-543132-8(

)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   ,3 1 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

פיני רובינשטיין, מרח' כנרת 5, בני ברק, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 4 3, בשעה 
00 12, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

רס-קיו טכנולוגיות חילוץ בע"מ
)ח"פ 51-359423-4(

)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 
החלטה  התקבלה  ביום 2018 12 12,  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גל רוזן, מרח' דרך מנחם 

בגין 74, תל אביב, למפרקת החברה 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה 

ערן אוחיון, מפרק

טסים פנורמה טורס בע"מ
)ח"פ 51-112082-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2018 12 25, התקבלה החלטה 
מרח'  קיפרמן,  אילי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פרישמן 69, תל אביב 6820184, 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 

אילי קיפרמן, עו"ד, מפרק

סאן סקרין שיווק ופרסום בע"מ
)ח"פ 51-445228-3(

)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 2018 12 25, התקבלה החלטה 
יהודה  מרח'  מרדכי,  ספי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הנשיא 24, תל אביב 6920019, 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 

ספי מרדכי, מפרק

א.ר. נחמיאס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-525712-9(

)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 2018 12 26, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון בוסקילה, מרח' 

כצנלסון 13/212, אשקלון, 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 

שרון בוסקילה, עו"ד, מפרקת

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 

אשר דובב, עו"ד, מפרק

ג'י וואן פתרונות בטיחות בע"מ
)ח"פ 51-188849-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה  ביום 2018 12 23,  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה בר, מרח' שחם 14, 

פתח תקווה, למפרק החברה 

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

זו, למען המפרק הנ"ל 

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

משה בר, עו"ד, מפרק

ג'י וואן התקנות בע"מ
)ח"פ 51-512658-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה  ביום 2018 12 23,  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה בר, מרח' שחם 14, 

פתח תקווה, למפרק החברה 

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

זו, למען המפרק הנ"ל 

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

משה בר, עו"ד, מפרק

טרסטד קי בע"מ
)ח"פ 51-417561-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2018 12 23, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן אוחיון, מרח' מוהליבר 19, 

מזכרת בתיה 6527311, 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 
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וירטומד בע"מ
)ח"פ 51-389280-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1 1 2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אביב רייספלד, מרח' 
קלמן מן 1, פארק ביוטכנולוגי, קריית הדסה עין כרם, ת"ד 12000, 

ירושלים 9112001, 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 

אביב רייספלד, עו"ד, מפרק

מוניות ולדורף אסטוריה בירושלים בע"מ
)ח"פ 51-451611-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,30 12 2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון 
למפרק   ,56478 יהוד   ,5/3 בגין  מרח'  גרוס,  צביקה  את  ולמנות 

החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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 

צביקה גרוס, מפרק

היי - ספיד הפקות בע"מ
)ח"פ 51-241059-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2018 12 20, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני מלעי, מרח' החשמל 44, 

קריית אונו 55527, 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 

בני מלעי, מפרק

ש.י. יאיר מפעל מתכת בע"מ
)ח"פ 51-279524-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2018 12 26, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון בוסקילה, מרח' 

כצנלסון 13/212, אשקלון, 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 

שרון בוסקילה, עו"ד, מפרקת

בלבוש בע"מ
)ח"פ 51-528542-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2018 12 27, התקבלה החלטה 
רום 1,  יעל  מרח'  בנר,  טל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פתח תקווה, למפרק החברה 

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

למען המפרק הנ"ל 

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

טל בנר, מפרק

קלי קלות פתרונות תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-584503-0(

)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 2018 12 29, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל ריצ'לר, מרח' נחל געתון 

9/9, מודיעין, 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 

יובל ריצ'לר, מפרק
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א. איזנר תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-184416-9(

)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 2018 12 31, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן איזנר, מרח' מגן דוד 5, 

הרצליה, 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 

דן איזנר, מפרק

פקוארה בע"מ
)ח"פ 51-410239-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2018 10 20, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלן ויסלדר, מרח' ביאליק 

11, קריית אונו, 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 

אלן ויסלדר, מפרק

פאפאיה מותגים בע"מ
)ח"פ 51-430335-3(

)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 
החלטה  התקבלה   ,1 1 2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה אורון, מרח' אלכסנדר 

פן 14, תל–אביב-יפו 6964116, למפרק החברה 

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

זו, למען המפרק הנ"ל 

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

משה אורון, מפרק

אלמוגים - מתחמי מגורים לצעירים בע"מ
)ח"פ 51-201176-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8 11 2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נדב וסרמן, מרח' המלאכה 13, 

לוד, 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 

נדב וסרמן, מפרק

קיפ טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
)ח"פ 51-263437-9(

)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 2018 12 27, התקבלה החלטה 
מרח'  שניצקי,  עמוס  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מונטיפיורי 41, תל–אביב-יפו 6520112, 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 

עמוס שניצקי, מפרק

גלובל נטוורקינג סיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-205249-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1 1 2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה קליש, מרח' החצב 

32, ראש פינה, 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 

שלמה קליש, מפרק
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א.מ. הכהנים פקריי על הפארק בע"מ
)ח"פ 51-468336-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2018 7 10, התקבלה החלטה 
מרח'  גרבי,  רפאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוטשילד 15, ראשון לציון, 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 

רפאל גרבי, עו"ד, מפרק

אייטין פתרונות פרסום בע"מ
)ח"פ 51-567060-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2019 1 1, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב ברק, מרח' 

אימבר 23, פתח תקווה, למפרק החברה 

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

זו, למען המפרק הנ"ל 

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

יניב ברק, מפרק

זי.פי.אל בע"מ
)ח"פ 51-358915-0(

)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 2019 2 18, בשעה 00 11, אצל טולצ'ינסקי שטרן מרציאנו כהן 
לויצקי ושות', משרד עורכי דין, רח' קרן היסוד 38, ירושלים, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה 

אסף בנמלך, עו"ד, מפרק

ציליק בע"מ
)ח"פ 51-058079-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2018 12 21, התקבלה החלטה 
אילון,  אברהם  ירון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' ז'בוטינסקי 16, ראשון לציון, 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 

ירון אברהם אילון, עו"ד, מפרק

פאפאיה קידס בע"מ
)ח"פ 51-430334-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1 1 2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה אורון, מרח' אלכסנדר 

פן 14, תל–אביב-יפו 6964116, למפרק החברה 

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

זו, למען המפרק הנ"ל 

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

משה אורון, מפרק

פופאינטו
)ח"פ 51-541976-0(

)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 2018 12 31, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את הילי קרייזלר, מרח' השקמה 

23, סביון, 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 

הילי קרייזלר, מפרקת
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טל-דוו בע"מ
)ח"פ 51-510219-2(

)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 
לנדאו,  בראון  ארבל  אצל   ,10 00 בשעה   ,17 2 2019 ביום  תתכנס 
משרד עורכי דין, רח' שלם 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

דוד נבט, מפרק

יונמה ייעוץ בע"מ
)ח"פ 514656594(

)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 2019 2 17, בשעה 00 10, אצל המפרק, רח' הירקון 35, 
בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

גיא יקותיאל, עו"ד, מפרק

א.מ.הכהנים פקריי על הפארק בע"מ
)ח"פ 514683366(

)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 
00 11, אצל המפרק, רח'  2019 2 17, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
רוטשילד 15, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

רפאל גרבי, עו"ד, מפרק

פרימוס, עיצוב ואנימציה בע"מ
)ח"פ 512543075(

)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 2019 2 17, בשעה 00 10, במשרד אלקיים ושות', רח' 
נירים 3, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

דורון אלקיים, עו"ד, מפרק

בלר רפואה בע"מ
)ח"פ 51-531495-3(

)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 
דובשני  לרנר  שורץ  אצל   ,10 00 בשעה   ,25 2 2018 ביום  תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,76 הרצל  רח'  דין,  עורכי  משרד  ושות', 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

צבי חנוך זימרן, רו"ח, מפרק  

יואב חזן פיסקה ניהול ופיקוח פרוייקטים בבניה בע"מ
)ח"פ 51-452742-3(

)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 
 ,15 טלר  רח'  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה   ,17 2 2019 ביום  תתכנס 
רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

ראובן חזן גווהר, עו"ד, מפרק

גלובל ברנד פרוטקשיין )2013( בע"מ
)ח"פ 51-492614-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יניב, עורכי  תתכנס ביום 2019 2 20, בשעה 00 14, במשרדי סולמי 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,20 לינקולן  רח'  דין, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

יניב סולמי, עו"ד, מפרק

כפירי גת בע"מ
)ח"פ 51-197376-0(

)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 
זילברמן,  סיון  עו"ד  אצל   ,10 00 בשעה   ,17 2 2019 ביום   תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,19 מקלף  מרדכי  רא"ל  רח' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

יוסף כפירי, מפרק
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צ'ונחוי שירותי רפואה בינלאומית בע"מ
)ח"פ 51-555268-5(

)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 
 ,16 איכילוב  רח'  ביום 2019 2 26, בשעה 00 13, במשרדי המפרק, 
פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

גבריאל לוי, עו"ד, מפרק

דיגיטלאופטיקס קורפוריישן ישראל בע"מ
)ח"פ 51-374351-8(

)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 2019 2 27, בשעה 00 14, במשרד גולדפרב, זליגמן ושות', עורכי 
דין, רח' יגאל אלון 98, קומה 45, תל–אביב-יפו 6789141, לשם הגשת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה 

ג'רמי בנימין, עו"ד, מפרק

עליגמבה בע"מ
)ח"פ 51-557147-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2018 12 27, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב מנור, 

מדרך מנחם בגין 154, תל אביב, 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 מנור, עו"ד, מפרק

כ.א. מוסך דקל 2001 בע"מ
)ח"פ 51-317517-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2018 12 29, התקבלה 

מרדכי שחם מעבדת שיניים בע"מ
)ח"פ 51-165079-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2019 2 17, בשעה 00 10, אצל המפרק, רח' הלסינקי 16, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו, 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

סטיב ורדי, עו"ד, מפרק

מ.ד.פ. בועות בע"מ
)ח"פ 514424308(

)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 2019 2 17, בשעה 00 10 אצל המפרק, רח' הלסינקי 16, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו, 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

טל שחם, עו"ד, מפרק

דיאמונד אילת יזמות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-444121-1(

)בפירוק מרצון בהעדר כושר פירעון(

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 2019 2 17, בשעה 00 14, אצל המפרק, רח' המנופים 9, 
הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

טל מייק, עו"ד, מפרק

פייבר לייט סטור בע"מ
)ח"פ 51-568316-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
נחלת  רח'  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה   ,18 2 2019 ביום  תתכנס 
יצחק 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שלמה אשכנזי, רו"ח, מפרק
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קופת הקואופרטיבים בע"מ 
)ע"ר 52-000499-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרק

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית של החברה הנ"ל, 
חוקי  במניין  החלטה  התקבלה   ,25 12 2018 ביום  שהתכנסה 
למנות את עו"ד דניאל רביץ, מרח' מאנה 21, תל אביב 64363, 

למפרק החברה במקומה של עו"ד פיטרמן-אדר 

דניאל רביץ, עו"ד, מפרק

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי לנושי החייב
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תיק פש"ר 22169-04-17

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

שם החייב: גאבר מוחיי 

שם הנאמן ומענו: עו"ד דורון ערוסי, מרח' מוסינזון 2, תל אביב 
 6296502

סוג הדיבידנד: נושים רגילים 

שיעור הדיבידנד: 50% 
דורון ערוסי, עו"ד, נאמן

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, תיק פש"ר 25980-05-12

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

שם החייב: אביב רמי בוארון 

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

הנ"ל,  החייב  נושי  שהם  הטוענים  לכל  הודעה  בזה  ניתנת 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 

הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם 

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, תיק פש"ר 22315-12-14

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

שם החייב: אדהם טואפרה 

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

הנ"ל,  החייב  נושי  שהם  הטוענים  לכל  הודעה  בזה  ניתנת 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 

הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם 

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

כנעאן,  אנואר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
ממג'ד אלכרום 2019000, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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 

אנואר כנעאן, מפרק

אמברוזיה ביסטרו בע"מ
)ח"פ 51-391987-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2018 12 9, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק, מת"ד 5805, 

הרצליה 46157, 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 

טל מייק, עו"ד, מפרק

פ.פ. רוזנטל )2002( יעוץ ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-327425-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על הפסקת הליכי פירוק פירוק מרצון

האסיפה  קיבלה   ,1 1 2019 ביום  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
את  להפסיק  חוקי,  במניין  החלטה  הנ"ל  החברה  של  הכללית 
הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינויו של המפרק, עו"ד 

אוהד איציק 
אוהד איציק, עו"ד, מפרק

מועדון אחים
)ע"ר 58-006489-2(

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   ,23 10 2018 ביום  שהתכנסה 
עורכי  ממשרד  הרמן,  ירון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  העמותה 
הדין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות', מרכז 

עזריאלי 1, תל אביב, 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 
ירון הרמן, עו"ד, מפרק

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000034, התקבל ב - 07/01/2019




