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הודעה על שינוי בחלוקת התפקידים בממשלה
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001, כי בהתאם לסעיף 31)א( לחוק–יסוד: הממשלה2, 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  את  למנות  הממשלה  החליטה 
ידו  על  התפקיד  למילוי  בהמשך  זאת  הביטחון,  שר  לתפקיד 
מיום י' בכסלו התשע"ט )18 בנובמבר 2018( בהתאם לסעיף 24)ב( 

לחוק–יסוד: הממשלה.

ההחלטה הנ"ל אושרה על ידי הכנסת ביום ט' בטבת התשע"ט 
)17 בדצמבר 2018(.

י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(
)חמ 3-3281-ה10(     צחי ברוורמן

מזכיר הממשלה  
ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על עדכון סכומי העיצום הכספי
לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, 

התשע"ו-2016 

שירותים  רישוי  לחוק  209)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, בהתאם 
לסעיף 209)ב( לחוק ועקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 
2018 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017, אני מודיעה 
בזה על עדכון סכומי העיצומים הכספיים הקבועים בחוק, כך 
הסכום  הגדרת   ,)2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  שמיום 

הבסיסי, הקבוע בסעיף 195 לחוק, היא כמפורט להלן:

""הסכום הבסיסי" - סכום כמפורט להלן, לפי העניין:

לגבי בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו שהוא -  )1(

יחיד המורשה לייצר ולשווק כלי רכב מסוג אופנוע,  )א( 
טרקטור או מכונה ניידת או רכב שהוא גרור או נתמך 

מסוג O1 ו–O2 - 15,210 שקלים חדשים;

יחיד המורשה לייצר ולשווק כלי רכב שאינם כלי רכב  )ב( 
שקלים   50,690  - )א(  משנה  בפסקת  כאמור  מסוגים 

חדשים;

כאמור  מהסכומים  שניים  פי  הגבוה  סכום   - תאגיד  )ג( 
בפסקאות משנה )א( או )ב(, לפי העניין;

לגבי יבואן ישיר ויבואן עקיף שהם -  )2(

או  טרקטור  אופנוע,  מסוג  רכב  כלי  לייבא  מורשים  )א( 
 O1 מכונה ניידת או רכב שהוא גרור או נתמך מסוג

ו–O2 - 200,780 שקלים חדשים;

מסוגים  רכב  כלי  שאינם  רכב  כלי  לייבא  מורשים  )ב( 
כאמור בפסקת משנה )א( - 1,013,900 שקלים חדשים;

לגבי יבואן זעיר שהוא -  )3(

או  טרקטור  אופנוע,  מסוג  רכב  כלי  לייבא  מורשה  )א( 
 O1 מכונה ניידת או רכב שהוא גרור או נתמך מסוג

ו–O2 - 202,780 שקלים חדשים;

מסוגים  רכב  כלי  שאינם  רכב  כלי  לייבא  מורשה  )ב( 
כאמור בפסקת משנה )א( - 101,390 שקלים חדשים;

תאגיד - סכום הגבוה בחמישים אחוזים מהסכומים  )ג( 
כאמור בפסקאות משנה )א( או )ב(, לפי העניין;

לגבי מתווך בייבוא אישי - 101,390 שקלים חדשים;  )4(

לגבי סוחר ברכב מיבואן שהוא -  )5(

 - בלבד  אופנוע  מסוג  ברכב  לסחור  המורשה  יחיד  )א( 
50,690 שקלים חדשים;

 - אופנוע  מסוג  שאינו  ברכב  לסחור  המורשה  יחיד  )ב( 
202,780 שקלים חדשים;

כאמור  מהסכומים  שניים  פי  הגבוה  סכום   - תאגיד  )ג( 
בפסקאות משנה )א( או )ב(, לפי העניין;

לגבי סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן שהוא -  )6(

יחיד המורשה לסחור בכלי רכב מסוג אופנוע, טרקטור  )א( 
נתמך מסוג  או  גרור  רכב שהוא  או  ניידת  או מכונה 

O1 ו–O2 - 202,780 שקלים חדשים;

רכב  כלי  שאינם  רכב  בכלי  לסחור  המורשה  יחיד  )ב( 
101,390 שקלים   - )א(  מסוגים כאמור בפסקת משנה 

חדשים;

כאמור  מהסכומים  שניים  פי  הגבוה  סכום   - תאגיד  )ג( 
בפסקאות משנה )א( או )ב(, לפי העניין;

לגבי בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה שהוא -  )7(

יחיד - 25,350 שקלים חדשים; )א( 

תאגיד - 50,690 שקלים חדשים; )ב( 

לגבי בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה שהוא -  )8(

יחיד - 15,210 שקלים חדשים; )א( 

תאגיד - 30,420 שקלים חדשים; )ב( 

לגבי בעל רישיון להפעלת מוסך שהוא -  )9(

יחיד - 76,040 שקלים חדשים; )א( 

תאגיד - 101,390 שקלים חדשים; )ב( 

לגבי בעל רישיון להפעלת מוסך נייד שהוא -  )10(

יחיד - 20,280 שקלים חדשים; )א( 

תאגיד - 30,420 שקלים חדשים; )ב( 

לגבי מנהל מקצועי של מוסך או ממלא מקומו לפי סעיף   )11(
שקלים   10,140  - מקומו  את  ממלא  שהוא  בעת  143)ג( 

חדשים."

י"ח בשבט התשע"ט )26 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5629(    קרן טרנר-אייל

המנהלת הכללית   
                                     משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

הודעה על עדכון מחיר הרכב הנקוב בסעיף 81 לחוק
לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, 

התשע"ו-2016

שירותים  רישוי  לחוק  81)ז(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, ועקב  ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-12016 
המדד  לעומת   2018 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית 
עדכון  על  בזה  מודיעה  אני   ,2017 נובמבר  בחודש  שפורסם 
מחיר הרכב הקבוע בסעיף 81)א( לחוק, כך שמיום כ"ד בטבת                                       

ס"ח התשע"ו, עמ' 970; י"פ התשע"ח, עמ' 7183.  1                                     
ס"ח התשע"ו, עמ' 970.  1
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81)א(  בסעיף  הקבוע  הרכב  מחיר   ,)2019 בינואר   1( התשע"ט 
לחוק יהיה 50,600 שקלים חדשים.

י"ח בטבת התשע"ט )26 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5799(    קרן טרנר-אייל

המנהלת הכללית   
                                     משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

ס"ח התשע"ו, עמ' 970.  1

הודעה בדבר סכום תביעה בתביעות קטנות
לפי צו בתי המשפט )שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות(, 

התשס"ח-2008

)שינוי  המשפט  בתי  לצו  2)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
סכום התביעה בתביעות קטנות(, התשס"ח-12008, אני מודיע 
לעומת   2018 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב  כי 
המשפט  בית  סמכות   ,2017 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד 
)1 בינואר  לתביעות קטנות תעמוד מיום כ"ד בטבת התשע"ט 

2019( על 33,900 שקלים חדשים.

י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(
)חמ 3-1062-ה1(    יגאל מרזל

מנהל בתי משפט  
ק"ת התשס"ח, עמ' 1228; י"פ התשע"ח, עמ' 3796.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
י"ז  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של  המחוזי 
 ,017/2018 2018(, בתיק בד"מ  )25 בנובמבר  בכסלו התשע"ט 
החליט להטיל על עו"ד חנן גרוס, רישיון מס' 12669, עונש של 
שמונה  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק  השעיה 

שנים.

תוקף ההשעיה, מיום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 
2018( עד יום כ' בטבת התשפ"ז )30 בדצמבר 2026(.

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
)חמ 3-94(     יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין  
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בחשוון  ל'  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,054/2016 בד"מ  בתיק   ,)2018 בנובמבר   8( התשע"ט 
להטיל על עו"ד יוסף מאור, רישיון מס' 47059, עונש של השעיה 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של תשעה חודשים.

בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  מיום  ההשעיה  תוקף 
2019( עד יום א' בתשרי התש"ף )30 בספטמבר 2019(.

כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(
)חמ 3-94(     יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין  
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בירושלים, בשבתו ביום כ"ו בחשוון התשע"ט 
על  להטיל  החליט   ,034/2017 בד"מ  בתיק   ,)2018 בנובמבר   4(
עו"ד אלון דיסקין, רישיון מס' 11065, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( 
עד יום כ"ז בסיוון התשע"ט )30 ביוני 2019(.

כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(
)חמ 3-94(     יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין  
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

 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 א' בשבט 
בפנקס  לרשום  בקשה  לי  הוגשה   ,)2019 בינואר   7( התשע"ט 

המפלגות את המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"ביח"ד בראשות יום טוב סמיה )ביטחונית, יהודית-ישראלית, 
חברתית-חינוכית, דמוקרטית("

מטרות המפלגה:

ביח"ד היא מפלגת מרכז לאומי-פרגמטי דמוקרטית. החזון   )1(
הלאומי בו אנו דוגלים: מדינת ישראל היא מדינה יהודית-
החוק  שלטון  ואת  החירות  את  המקדשת  דמוקרטית, 
והמשפט; מדינה חד–לאומית הכוללת רוב יהודי מוצק יחד 
עם המיעוטים אשר קשרו את גורלם עם המדינה, והשואפת 
לביטחון ושלום בגבולות בטוחים ומוגדרים; מדינה הדואגת 
לרווחת תושביה ומקפידה על שוויון הזכויות והחובות של 
כלל אזרחיה. מדינה המבחינה בתבונה בין דת ומדינה לצד 
הדדי  כבוד  תוך  היהודי,  העם  של  היחיד  כביתו  שימורה 

לאזרחיה שאינם יהודים, ברוח מגילת העצמאות.

מפלגה אשר תפעל בכל תחומי הליבה בחיי החברה והמדינה   )2(
- לא מפלגת נישה - 

הפערים  בצמצום  המפלגה  תתמקד  החברתי  בתחום  א. 
יוקר המחייה, דרישה מכלל  ידי הורדת  החברתיים על 
בצה"ל  השירות  בנטל  להשתתף  המדינה  תושבי 
מחד,  בה  לדור",  "דור  תכנית  הלאומי/אזרחי.  והשירות 
נדאג לצעירים הכמהים למימוש עצמי בישראל כמדינה 
חיי  לשיפור  נפעל  ומאידך  גיל,  בכל  בה  לחיות  שטוב 
האזרחים הוותיקים הגמלאים והקשישים, לחיים בכבוד. 
נעמוד על רפורמה בתחום הרפואה הציבורית - מערכת 
בריאות שתהיה טובה לנחלת הכלל ולא רק לבעלי ממון;

את  באומץ  נציג  לאומי  הביטחוני  החוסן  בתחום  ב. 
האמת והעקרונות בנוגע לסוגיה הפלסטינית )תכנית 

 
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 א' בשבט 
בפנקס  לרשום  בקשה  לי  הוגשה   ,)2019 בינואר   7( התשע"ט 

המפלגות את המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"בט"ח - ביטחון חברתי"

מטרות המפלגה:

המשך חיזוק וביסוס מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 
ושינוי סדר העדיפויות הלאומי למען הציבור בישראל , אך לא 

רק, בנושאים האלה: 

חינוך;   .1

מדיניות רווחה;   .2

מאבק למען שיוויון נשיאה בנטל בין כל אזרחי ישראל;    .3

פיתוח תשתיות לאומיות;    .4

חוק, משפט וביטחון הפנים, תוך ייעול מערכת אכיפת החוק;    .5

מערכת בריאות;   .6

ביטחון וחתירה לשלום;   .7

מאבק בשחיתות.   .8

פרטי המפלגה: מען: רח' רוטשילד 55, ראשון לציון, אצל עו"ד 
 ,03-9509907 פקסימילה:   ,03-9509906 משרד:  טלפון  אלקריף, 

.sagrafman@gmail.com :נייד: 054-8119773, דואר אלקטרוני

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

סמיון גרפמן, רח' יוספטל 3, בת ים;  )1(

יוליה נברוצקי, רח' שי עגנון 22, אשקלון;  )2(

דניס צ'רקוב, רח' דנין 4, בת ים;  )3(

אולג לוינסקי, רח' קרייתי 22, בת ים;  )4(

משה רומי, רח' דרך בן גוריון 9, בת ים;  )5(

ארקדי חכמוב, רח' ז'בוטינסקי 15, ראשון לציון;  )6(

אליהו אליהו, רח' עזרא 5, כפר סבא;  )7(

דמיטרי חרסונסקי, רח' מייזל זלמן 7, תל–אביב-יפו;  )8(

צבי קטאנוב, רח' מרדכי פופל 10, ראשון לציון;  )9(

סטפן גברוב, רח' הפטמן 6, בת ים.  )10(

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

 .justice.gov.il

"6 העקרונות" אשר תתפרסם במצע המפלגה( ונייצר 
התמקדות  לצד  מהחוץ,  האויבים  כלפי  הרתעה 
העיקרי  המנוע  שהם  פנים–חברתיים,  בנושאי 

לאופטימיות אשר לה זקוקים תושבים במדינה.

בתחום החינוך נדאג להשכלה גבוהה נגישה, לחינוך  ג. 
כאחוז  מו"פ  ולתקציבי  הטעיות(  )בלא  באמת  חינם 

קבוע מהתל"ג.

כשירות לציבור, ניאבק בשחיתות ובכלכלה השחורה  ד. 
מקור  יהיו  אשר  צעדים  הביורוקרטיה,  את  ונצמצם 
יוקר  בהפחתת  שנבצע  השינויים  למימון  כספי 
שכר  ובקביעת  לקיום(  בסיס  ומוצרי  )דיור  המחייה 

מינימום גבוה יותר מהקיים.

לייצור  נגיע  והקיימות,  הסביבה  איכות  בתחום  ה. 
אנרגיה ש–50% ממנו יתבסס על מקורות של אנרגיות 
מתחדשות ואלטרנטיביות. נעמוד על החקלאות כערך 

ולא רק כ"מחיר העגבנייה על השולחן".

חתירה לאחדות לאומית: מיד עם ההכרזה על יסודה  ו. 
המרכז  מפלגות  כל  אל  קריאה  תצא  המפלגה,  של 
דמוקרטי,  בסיס  על  והתמזגות  חבירה  לשם  הציוניות 
רלוונטיים  גורמים  אותם  אל  נפנה  תחילה  אגו.  נטול 
אל  ובהמשך  ה–20,  בכנסת  כיום  מיוצגים  שאינם 
מפלגות נוספות כדי להקים גוש לאומי במרכז המפה 
הפוליטית, אשר יאפשר הקמת קואליציה בלא מפלגות 

קיצוניות מימין או משמאל.

עו"ד  ברק, משרד  בני   ,23 כוכבא  בר  רחוב  מען:  המפלגה:  פרטי 
טלפון   ,03-6490340 פקס:   ,03-7504545 משרד:  טלפון  כהן,  יורם 

.yoram@ylc-law.co.il :נייד: 054-4492386, דואר אלקטרוני

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

יום טוב סמיה, רחוב לוי אשכול 69, תל אביב;  )1(

גבי סרוסי, רחוב איינשטיין 3, ראשון לציון;  )2(

חגית אליאס, רחוב אפנר 11, גבעתיים;  )3(

סרגיי שרמן, רחוב הפועל הצעיר 2, גבעתיים;  )4(

מריה פיסניץ, רחוב הפועל הצעיר 2, גבעתיים;  )5(

יורם ל' כהן, רחוב בר כוכבא 23, בני ברק;  )6(

עפר רזמוביץ, רחוב ישראל גלילי 24, נתניה;  )7(

דליה שליו גואטה, מושב בן זכאי 385;  )8(

לאה שור, רחוב הרקפת 9, תל מונד;  )9(

גל שרון, רחוב תרשיש 9, הוד השרון.  )10(

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

 .justice.gov.il

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

ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה 5)א( לתקנות.

א' בשבט התשע"ט )7 בינואר 2019(
)חמ 3-2424-ה1(     אייל גלובוס

רשם המפלגות  
ק"ת התשנ"ג, עמ' 730.  3

 
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 722.   2

ק"ת התשנ"ג, עמ' 730.  3
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ניתן לעיין בבקשה המלאה ובמסמכים שצורפו לה, לאחר 
)אגרות(,  המפלגות  בתקנות  לכך  שנקבעה  האגרה  תשלום 
התשנ"ג-31993; חלק מהבקשה מתפרסם גם באתר האינטרנט 
taagidim. :של רשם המפלגות; פרטים נוספים באתר שכתובתו

 .justice.gov.il

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

ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה 5)א( לתקנות.

ג' בשבט התשע"ט )9 בינואר 2019(
)חמ 3-2424-ה1(     אייל גלובוס

רשם המפלגות  
ק"ת התשנ"ג, עמ' 730.  3

 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 ב' בשבט 
בפנקס  לרשום  בקשה  לי  הוגשה   ,)2019 בינואר   8( התשע"ט 

המפלגות את המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"מהתחלה"

מטרות המפלגה:

חיזוק ושיפור השירות הציבורי;  )1(

חינוך כיעד אסטרטגי לצמצום פערים;  )2(

תכנית אסטרטגית לפיתוח ישראל 2040;  )3(

קידום עסקים קטנים ובינוניים, בריאות וצמיחה.  )4(

פרטי המפלגה: מען: רחוב הכרם 266, מושב שורש, אצל דוד ארז 
.david.erez@gmail.com :טלפון נייד: 054-5550123, דואר אלקטרוני

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

איתי יעקבואן, רח' נתיב השירה 39, נתיב השיירה;  )1(

לירון אברהם, רח' העמק 127, בית שאן;  )2(

יניב מויאל, רח' הקליר 14/1, תל אביב;  )3(

גל משיח, רח' ניסים אלוני 6, תל אביב;  )4(

דנה מור, רח' ניסים אלוני 6, תל אביב;  )5(

דוד ארז, רח' הכרם 266, שורש;  )6(

יצחק בר אן, רח' הרב לוין 16, רמת גן;  )7(

אלעד סטפנסקי, רח' משמר הירדן 11, נס ציונה;  )8(

פנחס חן כהן, רח' אדם 22, כפר יונה;  )9(

דוד חכים, רח' רפאל איתן 9, חולון.  )10(

ניתן לעיין בבקשה המלאה ובמסמכים שצורפו לה, לאחר 
)אגרות(,  המפלגות  בתקנות  לכך  שנקבעה  האגרה  תשלום 
התשנ"ג-31993; חלק מהבקשה מתפרסם גם באתר האינטרנט 

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.

א' בשבט התשע"ט )7 בינואר 2019(
)חמ 3-2424-ה1(     אייל גלובוס

     רשם המפלגות

 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 ג' בשבט 
בפנקס  לרשום  בקשה  לי  הוגשה   ,)2019 בינואר   9( התשע"ט 

המפלגות את המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"מגן - בראשות גל הירש"

מטרות המפלגה:

הסבלני,  השיח  את  ולחזק  ישראל  עם  אחדות  על  להגן   )1(
המאחד והמחבר;

להגן על חבלי מולדת ומרחבי ביטחון של ישראל;  )2(

להגן על המיעוטים, האחרים והמוחלשים בישראל;  )3(

ולחזק  בכוחות הביטחון  על מעמדם של המשרתים  להגן   )4(
אותם ואת בני משפחותיהם;

להגן על זכויות האזרחים ועל הצדק במערכת אכיפת החוק;  )5(

להגן על מרכזיותה של מסורת ישראל והזיקה למורשת עם   )6(
ישראל;

העדיפויות  בסדר  כראשונים,  והביטחון  החינוך  על  להגן   )7(
הלאומי.

פרטי המפלגה: מען: רחוב יגאל אלון 65, בניין A, קומה 22, תל אביב, 
אצל ברוטפלד ושות', משרד עורכי דין, טלפון משרד: 03-6243088, 
אלקטרוני:  דואר   ,054-8095544 נייד:  טלפון   ,03-6243089  פקס' 

.gal@agility-con.com

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

גל הירש, רח' פעמון 25, ראש העין;  )1(

יצחק אלנר, רח' משה רבנו 1, שדרות;  )2(

חיים מורד, רח' הדגנים 34, יהוד;  )3(

חגית מורד, רח' הדגנים 34, יהוד;  )4(

רון שמעוני, רח' בן גוריון 61, הוד השרון;  )5(

יהודה גבע, רח' ראשל"צ 10/119, פתח תקווה;  )6(

סטפן כהן, רח' נחום ליפשיץ 25, ירושלים;  )7(

אסתר פרויס, רח' יום הכיפורים 22, חולון;  )8(

יוסף מרקסון, רח' יחזקאל שטרייכמן 9, תל אביב;  )9(

אלכסנדר רוזנפלד, רח' משה דיין 4, מודיעין.  )10(
 

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 722.   2

 
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 722.   2

ק"ת התשנ"ג, עמ' 730.  3
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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.

ב' בשבט התשע"ט )8 בינואר 2019(
)חמ 3-2424-ה1(     אייל גלובוס

     רשם המפלגות
 

 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 ב' בשבט 
בפנקס  לרשום  בקשה  לי  הוגשה   ,)2019 בינואר   8( התשע"ט 

המפלגות את המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"25 - הבית הערבי - אלבית אל–ערבי"

מטרות המפלגה:

כערך  ישראל  במדינת  החוק  ושלטון  הדמוקרטיה  ביסוס   )1(
כלל  עם  הוגן  לשלום  וחתירה  החוקה,  חקיקת  תוך  עליון 

מדינות ערב;

שוויון מוחלט לכלל אזרחי מדינת ישראל בלא הבדל גזע,   )2(
דת ומין;

עיקר הפעילות תתמקד בצורכי אזרחי ישראל הלא יהודים   )3(
והיהודים אשר מופלים לרעה בתקציבי הממשלה, והאצת 
פיתוח מגזר המיעוטים וחיזוקו הכלכלי והחברתי-תרבותי 
כדי להשוותו למגזר היהודי, תוך העדפת ותמיכת החינוך, 
פיתוח  על  בהדגשה  הכלכלה  ופיתוח  תעסוקה  התרבות, 
תשתיות ברמה הלאומית, בשימת לב על מיגור האלימות, 

הפשע בכללי ובמגזר בפרט;

ושינוי סדר העדיפויות הלאומי בנושאים האלה:  קביעת   )4(
חינוך, פיתוח תשתיות לאומיות שחלקן יהיה במגזר הלא 
שלום  רווחה,  מדיניות  פנים,  וביטחון  משפט  חוק,  יהודי, 

וביטחון.

טלפון   ,2165316 כרמיאל   ,10 הנפח  רח'  מען:  המפלגה:  פרטי 
נייד:  טלפון   ,015346782228 פקס:   ,04-6170124  משרד: 

.amalhenaweadv@gmail.com:052-5571777, דואר אלקטרוני

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

אבו ריא אימן, סח'נין 3081000;  )1(

חינאוי אמל, רחוב משעול תפן 35/13, כרמיאל;  )2(

קאסם ויסאם, ראמה 30055;  )3(

אבו ג'נב מאדי, מג'אר 20128;  )4(

אבו ריא גנאים יומנא, סח'נין 3081000;  )5(

גנאים מוחמד, סח'נין 3081000;  )6(

פרו ענאן, עוספיא 30090;  )7(

אבו ריא סאג'דה, סח'נין 3081000;  )8(

אבו ריא אמג'ד, סח'נין 3081000;  )9(

קטיש נשאת, מג'אר 20128.  )10(

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

 .justice.gov.il

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

ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה 5)א( לתקנות.

ב' בשבט התשע"ט )8 בינואר 2019(
)חמ 3-2424-ה1(     אייל גלובוס

רשם המפלגות  
ק"ת התשנ"ג, עמ' 730.  3

 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 ג' בשבט 
בפנקס  לרשום  בקשה  לי  הוגשה   ,)2019 בינואר   9( התשע"ט 

המפלגות את המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"למעננו - מן אג'לנא"

מטרות המפלגה:

מנת  על  שתפעל  חברתית  מפלגה  היא  למעננו  מפלגת   )1(
החברה  של  והכלכליות  החברתיות  הסוגיות  את  לקדם 

הערבית בישראל;

לפתרון  מקיפה  תכנית  למימוש  תפעל  למעננו  מפלגת   )2(
של  יומה  סדר  על  הנמצאות  אזרחיות  חברתיות  סוגיות 
למעשה  הלכה  לפתרונן  להביא  במטרה  הערבית  החברה 
מעמד  וחיזוק  הפערים  צמצום  בחשיבות  הכרה  מתוך 

הביניים בחברה הערבית הישראלית;

משאבים,  של  שוויונית  הקצאה  ליצירת  תפעל  המפלגה   )3(
לממוצע  התוצאות  והשוואת  החינוך  מערכת  שדרוג 
הרוכשים  מעגל  הרחבת  תוך  הישראלי  הכללי  הציונים 

השכלה גבוהה;

מיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית;  )4(

גיבוש תכנית מקיפה לקידום מעמד הנשים בחברה הערבית;  )5(

קידום תכנית מיתאר ארצית כבסיס לפתרון מצוקת הדיור   )6(
בחברה הערבית;

קידום חקיקה שתסדיר צמצום פערים על ידי מתן הזדמנויות   )7(
שווה בהשתלבות במקומות תעסוקה;

 
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 722.   2

 
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 722.   2
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כל  ובני  הערבים  היהודים  האזרחים  בין  הלבבות  קירוב   )8(
הדתות למען ביצור חוסנה של החברה הישראלית;

פיתוח התשתיות הפיזיות בערים ובכפרים הערבים;  )9(

העובדים  מספר  והגדלת  אי–המועסקים  מספר  צמצום   )10(
בתעשייה ובכלכלה;

חיזוקם של סקטור העצמאים במדינה בדגש על העסקים   )11(
הבינוניים והקטנים.

משרד:  טלפון   ,3081100 טמרה   ,3 ת"ד  מען:  המפלגה:   פרטי 
04-9944580, פקס: 04-9948213, טלפון נייד: 054-5466580 דואר 

.walediab@gmail.com :אלקטרוני

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

חטיב עלא אעדין, כפר ראבוע 2496300;  )1(

דיאב סוהא, טמרה 3081100;  )2(

אשכנזי סשה, נצרת עילית 1765305;  )3(

עואד ניהאד, טמרה 3081100;  )4(

חיאדרי אמין, סכנין 3081000;  )5(

ח'ליל נ'חלה, עיילבון 1697200;  )6(

נאהד סמניה וחש, אעבלין 3001200;  )7(

אבו תאיה עלא, נצרת;  )8(

עובדה דיאד, סכנין 3081000;  )9(

אחמד בכרי, בענה 2018900.  )10(

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

 .justice.gov.il

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

ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה 5)א( לתקנות.

ב' בשבט התשע"ט )8 בינואר 2019(
)חמ 3-2424-ה1(     אייל גלובוס

  רשם המפלגות
ק"ת התשנ"ג, עמ' 730.  3

 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 ד' בשבט 
בפנקס  לרשום  בקשה  לי  הוגשה   ,)2019 בינואר   10( התשע"ט 

המפלגות את המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"איחוד בני הברית - )איתיחאד אבנאא אלעהד( - בראשות רב 
חובל בשארה שליאן"

מטרות המפלגה:

המפלגה תפעל לשילוב בין מגזרי המיעוט והרוב במדינת   )1(
על  אפליה  בלא  והזדמנויות  זכויות  שוויון  למען  ישראל. 
רקע מין, גזע, דת, מעמד או השקפת עולם לפי רוח מגילת 

העצמאות;

המפלגה תגן על חופש הפולחן הדתי ועל זכות בני אדם   )2(
על  שמירה  תוך  עולמם  והשקפת  אמונתם  פי  על  לחיות 
זכות הדדית של האחרים ותפעל למען גישור והבנה בין 

כלל המגזרים והקהילות;

בכל  החברתי  והצדק  היושר  למען  תפעל  המפלגה   )3(
בכבוד  לחיות  האזרחים  לכל  שיאפשר  דבר  התחומים, 

ובביטחון;

מועדפת  מטרה  יהיה  שהחינוך  לכך  תחתור  המפלגה   )4(
ותעודד פעילויות ספורט ותרבות;

המגזרים  העדות,  כל  שילוב  למען  תפעל  המפלגה   )5(
והקהילות במרקם החיים במדינת ישראל תוך שמירה על 

הזהות וזכויות בחלוקה צודקת.

עילית  נצרת   ,4808 ת"ד   ,34 מגידו  רח'  מען:  המפלגה:  פרטי 
/058-7070091 משרד:  טלפון  בשארה,  שליאן  אצל   17501 
 054-5204658 נייד:  טלפון   ,04-6576264 פקס:   ,055-2241488

capt_bash@hotmail.com :דואר אלקטרוני

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

שליאן בשארה, רח' מגידו 34, נצרת עילית 1750134;  )1(

עודד גול-ורדי, רח' הדקל 1, עתלית 3030000;  )2(

ולנטינה זקנון, גוש חלב 13872;  )3(

צבי גל-עד, רח' נתן אלתרמן 3, גן יבנה;  )4(

פארס מארון, גוש חלב 13872;  )5(

יוסף נאדר, רח' הבנקים 2, חיפה;  )6(

ניקולי שבצוב, שד' גלומב אליהו 21, חיפה;  )7(

נאסר אל דין ג'עפר, שפרעם 2020000;  )8(

זיבק נאנסי, רח' 110, יפיע;  )9(

אבו רגב ראמי, רח' 38א, נצרת 5026.  )10(

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

 .justice.gov.il

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

ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה 5)א( לתקנות.

ד' בשבט התשע"ט )10 בינואר 2019(
)חמ 3-2424-ה1(      אייל גלובוס

  רשם המפלגות
ק"ת התשנ"ג, עמ' 730.  3

 
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 722.   2
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אלדד רוקח, רח' אהוד 133, כפר אורנים;  )4(

מיכל אדיזס, רח' בן ציון 23, תל אביב;  )5(

ניתי רודניק, רח' הרוא"ה 91, רמת גן;  )6(

אמיר פורת, רח' הצורפים 10, תל–אביב-יפו;  )7(

שרח סבט, רח' שטיין 39, תל אביב;  )8(

עדי תדמור, רח' הרב הרצוג 26, בת ים;  )9(

קרן לוי, רח' סמטת התבור 14, תל אביב.  )10(

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

 .justice.gov.il

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

ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה 5)א( לתקנות.

ד' בשבט התשע"ט )10 בינואר 2019(
)חמ 3-2424-ה1(     אייל גלובוס

  רשם המפלגות
ק"ת התשנ"ג, עמ' 730.  3

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 101-0261289, 
 ,7347 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשע"ו, עמ' 10140, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 לסעיפים  הוועדה(, בהתאם   - )להלן  ולבנייה הראל 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

 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 ד' בשבט 
בפנקס  לרשום  בקשה  לי  הוגשה   ,)2019 בינואר   10( התשע"ט 

המפלגות את המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"רוח גבית לחינוך"

מטרות המפלגה:

קידום, הנעה ומינוף של כלל הילדים והנוער בכל רחבי הארץ 
ובכל חלקי החברה, בנושאים האלה:

צמצום פערים בחינוך בכל רחבי הארץ, וכן בחברה החרדית   )1(
והערבית;

שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים, וחיזוק מסגרות החינוך   )2(
המיוחד;

איתור הפוטנציאל בכל תלמיד וקידומו בלא קשר עם מצבו   )3(
הלימודי;

הגדלת המשאבים בעבור נוער בסיכון ובמצוקה;  )4(

מיגור האלימות בחינוך על כל סוגיה וביטוייה;  )5(

הקדם–יסודי,  במיוחד  החינוך  אנשי  כלל  של  השכר  שיפור   )6(
היסודי, מורים בחוזי העסקה ארעיים ועובדי עמותות בחינוך;

שיפור תנאי העבודה של כלל המורים כמו פינות ישיבה,   )7(
חללי עבודה, שעות בעבור פיתוח פדגוגי, ועוד;

הסטודנטים  של  ההכשרה  בתהליך  ההשקעה  הגדלת   )8(
למקצועות החינוך;

במספר  חדשניות  ו/או  ייחודיות  ושיטות  גישות  אימוץ   )9(
גדול יותר של בתי ספר כמו אומניות טבע ודמוקרטים;

הגדלת ההשקעה בחינוך לספורט;  )10(

הערכי,  החינוך  בעבור  והמשאבים  השעות  היקף  הגדלת   )11(
וההשקעה בתנועות הנוער ובמרכזים הקהילתיים/המתנ"סים;

משפחות  של  מעון  או  מטפלת  מימון  עלות  בנטל  הקלה   )12(
לגילאי 3-0;

הגדלה של מספר מקומות הלימוד, בפקולטות המבוקשות   )13(
כמו משפטים, מדעי המחשב, חשבונאות, אדריכלות ועוד;

בכל  חברתית  תרומה  בעבור  המלגות  היקף  הגדלת   )14(
התורניות  הישיבות  לרבות  גבוהה,  להשכלה  המוסדות 

והסמינרים החרדים.

פרטי המפלגה: מען: רח' שד' בן ציון 3/23, תל אביב, אצל אדיר 
rooachgabit@ :זלצר, טלפון נייד: 050-6530375, דואר אלקטרוני

gmail.com

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

אדיר זלצר, רח' בן ציון 23, תל אביב;  )1(

ניר נפתלי, רח' אוליפנט 10, תל אביב;  )2(

יפתח נבו, רח' שמעון אבידן 8, תל אביב;  )3(

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 722.  2
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לצורך  דרושה  - הקרקע(  )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת 
ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בגבעתיים -  

  המזוהה כגוש 6166, ח"ח 137, בשטח של 29 מ"ר;

המזוהה כגוש 6161 -   

ח"ח 250, בשטח של 88 מ"ר;  

ח"ח 252, בשטח של 88 מ"ר;  

ח"ח 263, בשטח של 50 מ"ר;  

ח"ח 274, בשטח של 87 מ"ר.   

הייעוד: דרך.  

כ"ט בחשוון התשע"ט )7 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2(      רן קוניק
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גבעתיים  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
כס/1/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1636, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2280 עמ'  התש"ל, 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  סבא  כפר  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במבשרת ציון -  

חלקי מגרשמגרשח"חגוש
 שטח 
)במ"ר(

299552707 ,320,709

3707

13

18707 ,3

21

23

299566 ,604 ,321 ,3
708 ,703

116,067

9,322 ,2 ,1 
 ,603-601
 ,701 ,610
 ,704 ,702
712- ,706

709

 ,604 ,321 ,3
 ,705 ,703

708

10

304651970540

304701496

למען הסר ספק, מובהר כי בהתאם לסעיף 7א לפקודה אין 
בפרסום הודעה זו משום הודאה כי החזקה במקרקעין האמורים 
היא חוקית או כי יש למחזיקים זכויות כלשהן בקרקע ואין בה 
מניעה לדרישת תשלום פיצויים לבעלי הזכויות במקרקעין בגין 

שימוש לא חוקי שנעשה בהם על ידי מי מהמחזיקים.

ט' בטבת התשע"ט )17 בדצמבר 2018(

)חמ 3-2(     איריס לוין
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הראל  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
גב/53,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,761 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התש"ך, עמ' 1377, ובהתאם לתכנית מס' גב/191, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1750, התשל"א,  
גבעתיים  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
 __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הייעוד: שטח ציבורי פתוח ומיתקנים הנדסיים.  

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(

)חמ 3-2(     רז קינסטליך
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/1000/ב, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4609, 
התשנ"ח, עמ' 1566, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רחובות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,133 3658, חלקות  חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש   
151, 152 בשלמותן; הייעוד: בית עלמין.

י"ח בטבת התשע"ט )26 בדצמבר 2018(

)חמ 3-2(     רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

גוש  )לשעבר   4 ח"ח   ,7256 גוש  סבא,  בכפר  קרקע  חטיבת   
הפקעה:  שטח  מ"ר,   569 החלקה:  שטח   ,)19 חלקה   ,7616

בשלמות; הייעוד: דרך.

י"ט בטבת התשע"ט )27 בדצמבר 2018(

)חמ 3-2(      רפי סער
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רצ/107/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7845, 
התשע"ח, עמ' 8919, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
פתוח  ציבורי  שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

ומיתקנים הנדסיים.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בראשון לציון, אגם היקוות "הגל הגואה" -  

ששטחה 199 מ"ר, המזוהה כגוש 3632, חלקה 102 )לשעבר   
ח"ח 3( בשלמותה;

ששטחה 2,413 מ"ר, המזוהה כגוש 3632, חלקה 104 )לשעבר   
ח"ח 4( בשלמותה.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -   .4

גוש 16707, חלקה בשלמות 47.  

כ"ג בטבת התשע"ט )30 בדצמבר 2018(

שלמה מליחי )חמ 3-2(   
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עפולה  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/5357, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2989, ותכנית מס' ג/10968, שהודעה  3575, התשמ"ח, עמ' 
התשס"ג,   ,5198 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה   בדבר 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2891 עמ' 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  משגב 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של מבני ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בצורית -  

חלקה/ח"חגוש
שטח ההפקעה

)מ"ר(

353ח"ח 1904313

ח"ח 100 )לשעבר ח"ח 8 
בגוש 19043(

1,264

שד/8/104/א/2, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4921, התש"ט, עמ' 4875, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של  בסעיף 4 להלן 

בית כנסת.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בירחיב, ששטחה כ–1,000 מ"ר, המזוהה כגוש   
9214, ח"ח 122 )לשעבר גוש 7639, ח"ח 39(, המופיעה בצבע 

חום; הייעוד: מבני ציבור.

ג' בטבת התשע"ט )11 בדצמבר 2018(

)חמ 3-2(    אושרת גני גונן
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה דרום השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/6557, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4122, 
התשנ"ג, עמ' 3417, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עפולה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

בתשריט  המסומנת  יואב,  תעסוקה  באזור  קרקע  חטיבת   
במשרדי  המצויה   - הפ/12/122/03/32  מס'  הפקעה 

הוועדה המקומית, צומת מסמיה, ד"נ שקמים 7983500 -

גוש 2604, ח"ח 9, 10, 12, 13 18, 19, 20, 29, 30 )801, 851, 852,   
853, 854 כמסומן בתשריט - דרך(;

גוש 2605, ח"ח 2, 6 )851, 852 כמסומן בתשריט - דרך(;  

גוש 2222, ח"ח 64 )852 כמסומן בתשריט - דרך(;  

גוש 2199, ח"ח 4 )805, 852 כמסומן בתשריט - דרך(;  

 - בתשריט  כמסומן   855  ,852(  69  ,58  ,47 ח"ח   ,2203 גוש   
דרך(.

כ"ד בכסלו התשע"ט )2 בדצמבר 2018(

)חמ 3-2(     מטי צרפתי הרכבי
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה יואב  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,2/122/03/6 מס' 
תכנית   ,748 עמ'  התשמ"א,   ,2678 הפרסומים  בילקוט 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,3/122/03/6 מס' 
תכנית   ,2407 עמ'  התשמ"ב,   ,2831 הפרסומים  בילקוט 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,4/122/03/6 מס' 
תכנית   ,2384 עמ'  התשמ"ט,   ,3640 הפרסומים  בילקוט 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,5/122/03/6 מס' 
מס'  תכנית   ,2453 עמ'  התש"ן,   ,3758 הפרסומים  בילקוט 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,8/122/03/6
מס'  תכנית   ,1050 עמ'  התשס"א,   ,4947  הפרסומים 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  6/מק/2093, 
שצ"פ  הפקעת   ,1153 עמ'  התש"ע,   ,6038 הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת  יואב,  במרכז  ודרכים 
לתכנון ולבנייה יואב )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

חלקה/ח"חגוש
שטח ההפקעה

)מ"ר(

ח"ח 68 )לשעבר ח"ח 8, 9 19161
בגוש 19043(

622

חלקה 69 בשלמות 
)לשעבר ח"ח 9, 12 בגוש 

)19043

1,574

חלקה 70 בשלמות 
)לשעבר ח"ח 8, 9 בגוש 

)19043

843

חלקה 71 בשלמות 
)לשעבר ח"ח 8, 9 בגוש 

)19043

845

חלקה 72 בשלמות 
)לשעבר ח"ח 8, 9 בגוש 

)19043

453

ח"ח 73 )לשעבר ח"ח 8, 9, 
12 בגוש 19043(

8,120

חלקה 84 בשלמות 
)לשעבר ח"ח 8 בגוש 

)19043

406

ח"ח 95 )לשעבר ח"ח 8 
בגוש 19043(

41

צורך ציבורי: מבני ציבור.  

י"ז בטבת התשע"ט )25 בדצמבר 2018(

)חמ 3-2(    דני עברי
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה משגב  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
התכנית(,   - )להלן  יואב  תעסוקה  פארק   12/122/03/32
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
7237, התשע"ו, עמ' 4759, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה יואב )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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עופר אטדגי שירותים בינלאומיים בע"מ
 )ח"פ 513820191(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר 

אטדגי, מרח' הבנאים 3, אשדוד, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

עופר אטדגי, מפרק

עופר אטדגי שרותי מכס ויבוא אישי 2007 בע"מ
 )ח"פ 514060607(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר 

אטדגי, מרח' הבנאים 3, אשדוד, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

עופר אטדגי, מפרק

מיי ונוס בע"מ
 )ח"פ 513887554(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

בתשריט  המסומנת  יואב  תעסוקה  באזור  קרקע  חטיבת   
המקומית,  הוועדה  במשרדי  המצויה  ה/15,  מס'  הפקעה 

צומת מסמיה, ד"נ שקמים 7983500 -

גוש 2201, ח"ח 9, 11, 14, 15, 38, 39, 40, 55, 56 )2, 4, 6, 10, 12,   
15, 17, 20, 21, 24, מסומן בתשריט שצ"פ(;

גוש 2203, ח"ח 58 )30 מסומן בתשריט - דרך(; ח"ח 69 )57,   
מסומן   701  ,630  ,600 ו–520,  דרך   - בתשריט  מסומן   620

בתשריט - שצ"פ(;

ח"ח 47 )58 מסומן בתשריט - דרך(;  

גוש 2199, ח"ח 4 )26, 29, 31, 36, 37, 380, 500, 590 מסומן   
בתשריט - שצ"פ; 33, 50, מסומן בתשריט - דרך(;

)42, 310, מסומן בתשריט -   29 ,21, גוש 2604, ח"ח 17, 19   
שצ"פ 40, 313, 314, 802 מסומן בתשריט - דרך(.

י"ז בטבת התשע"ט )25 בדצמבר 2018(

)חמ 3-2(     מטי צרפתי הרכבי
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה יואב  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

מרקום תקשורת שיווקית בע"מ 
 )ח"פ 513222216(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
08/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אריה קוקס, מרח' לוינסון 12, גדרה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,12/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אריה קוקס, עו"ד, מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/02/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יעל אסולין, מפרקת

צבע נכסים בע"מ
 )ח"פ 514089473(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
03/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/03/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שלמה שמחי, מפרק

פרץ לוזון הקמה בע"מ
 )ח"פ 515008795(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
22/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן 

לוזון, מרח' רפפורט 3, כפר סבא, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/02/2019, 
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. 

אילן לוזון, מפרק

15/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עומר 

אשד, מאביאל, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

עומר אשד, מפרק

תריסי שלומית מ.ל. בע"מ
 )ח"פ 515343184(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
07/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

מיכאל לוי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,07/03/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

מיכאל לוי, מפרק

בגדי 314 בע"מ
 )ח"פ 512920265(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל 

אסולין, מרח' זנגביל 27, נתניה, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 
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22/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן 

לוזון, מרח' רפפורט 3, כפר סבא, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אילן לוזון, מפרק

פרץ לוזון מגורין בע"מ
 )ח"פ 514111905(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
22/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן 

לוזון, מרח' רפפורט 3, כפר סבא, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אילן לוזון, מפרק

וורלד קומרס אונליין ישראל בע"מ
 )ח"פ 513005264(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים 

כץ, מרח' עמק רפאים 24, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

פיניסימו בע"מ
 )ח"פ 514082916(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
07/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהוד 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,07/03/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אהוד שריג, מפרק

זיו שרותי אנרגיה ומזון בע"מ
 )ח"פ 513049569(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
ניר  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

זיו, מעין הוד, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ניר זיו, מפרק

פרץ לוזון ייזום וניהול פרוייקטים )פלא( בע"מ
 )ח"פ 513258046(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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איזי בייקר ד.י בע"מ 
 )ח"פ 515098341(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
08/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

ישראל נחום גדות, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,08/03/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ישראל נחום גדות, מפרק

רונירז בע"מ 
 )ח"פ 514073501(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
07/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,07/03/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אורי והדי, מפרק

כל בו אש בע"מ
 )ח"פ 514005958(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/02/2019, 
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. 

חיים כץ, מפרק

המישכלה למקצועות עזר משפטיים בע"מ
 )ח"פ 513572115(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד 

לופט, מרח' ניצנים 18, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/02/2019, 
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. 

עודד לופט, מפרק

המישכלה לחוות דעת מומחים בע"מ
 )ח"פ 513463166(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד 

לופט, מרח' ניצנים 18, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/02/2019, 
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. 

עודד לופט, מפרק

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000060, התקבל ב - 13/01/2019



6199 ילקוט הפרסומים 8076, ז' בשבט התשע"ט, 13.1.2019 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

דוד גרופר, מפרק

מעדנית שטרן בע"מ
 )ח"פ 513320309(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
רון  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

שטרן, מרח' הרצוג 9, גבעתיים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

רון שטרן, מפרק

דאמרי י.פ. בע"מ
 )ח"פ 514255496(

)בפירוק מרצון(

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

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

דמיטרי ונקילוב, מרח' בילינסון 18, נתניה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/02/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
דמיטרי ונקילוב, מפרק

03/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

מיכאל ביטון, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/03/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

מיכאל ביטון, מפרק

אליקנטה השקעות בע"מ
 )ח"פ 513077172(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

גרופר, מרח' קציר 4, עתלית, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/02/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דוד גרופר, מפרק

קריניאן שווק בע"מ
 )ח"פ 513707356(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
20/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

גרופר, מרח' קציר 4, עתלית, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 
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15/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

גרופר, מרח' קציר 4, עתלית, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/02/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דוד גרופר, מפרק

משחקיית ארץ נהדרת בע"מ
 )ח"פ 513700872(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון 

גמרסני, מרח' רפאלי שרגא 20, 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, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/02/2019, 
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. 

דורון גמרסני, מפרק

פרופ' נפתלי סביון בע"מ
 )ח"פ 513319178(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נפתלי 

סביון, מרח' רחבת אילן 2, גבעת שמואל, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

חוות הדעת בע"מ
 )ח"פ 513153676(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד 

לופט, מרח' ניצנים 18, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

עודד לופט, מפרק

א.ד.ג. סחר ושרותים בע"מ
 )ח"פ 511706467(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

גרופר, מרח' קציר 4, עתלית, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

דוד גרופר, מפרק

אליקנטה השקעות 2004 בע"מ
 )ח"פ 513524843(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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יתדות - כח אדם וניהול פרויקטים בע"מ
 )ח"פ 515293306(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

אלקלעי, מנטעים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

משה אלקלעי, מפרק

בדי ראובן ונתנאל זכריה בע"מ
 )ח"פ 515341360(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
03/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

חגית זקרי, מרח' נהר הירדן 14, קריית אונו, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,02/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 08:00, אצל זכריה ראובן, רח' הרצפלד 36, קריית אונו, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה. 
חגית זקרי, עו"ד, מפרקת

נדל"ן אחרת - חברת יעוץ בע"מ
 )ח"פ 514474626(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

נפתלי סביון, מפרק

צבר-סביניה אחזקות בע"מ
 )ח"פ 510892219(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צפורה 

כהן, מרח' האלון 30, רמת ישי, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, 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. 

צפורה כהן, מפרקת

ביאו תיירות ונופש בע"מ 
 )ח"פ 514400845(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
08/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנחס 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 08/03/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

פנחס סלמה, מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/02/2019, 
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. 

נתן סולימן, מפרק

סטנלט גלובל בע"מ
 )ח"פ 513019281(

)בפירוק מרצון(

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

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

מרדכי קסלסי, מרח' הנוטר 5, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/02/2019, 
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. 

גורג מרדכי קסלסי, מפרק

ס.ו.כ.ה. חברה ליעוץ ממון והשקעות בע"מ
 )ח"פ 512455635(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן 

סולימן, מרח' עצמון 15, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/02/2019, 
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. 

נתן סולימן, מפרק

23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גורג 

מרדכי קסלסי, מרח' צה''ל 40, קריית מוצקין, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

גורג מרדכי קסלסי, מפרק

סרטי המפעל 2000 בע"מ
 )ח"פ 513039792(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 

ענבר, מרח' גרונימן 34, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אורי ענבר, מפרק

נ.ס דלא-ניידי בע"מ
 )ח"פ 515028793(

)בפירוק מרצון(

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

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

סולימן, מרח' עצמון 15, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 
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30/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן 

סולימן, מרח' דרך העצמאות 15, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/02/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה. 

נתן סולימן, מפרק

ס.מ.ט. רימס בע"מ
 )ח"פ 513726984(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן בן 

חמו, מרח' צה''ל 40, קריית מוצקין, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/02/2019, 
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. 

רונן בן חמו, מפרק

עירית ענבי בע"מ
 )ח"פ 513830075(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
08/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' שוחט מניה 23, אזור, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

קפה רוזה בע"מ
 )ח"פ 515299287(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארד 

בן סימון, מגבעת ח''ן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ארד בן סימון, מפרק

מימונית נ.ש. מסחר ואחזקות בע"מ
 )ח"פ 512896382(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן 

סולימן, מרח' עצמון 15, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

נתן סולימן, מפרק

נ.ס. פתרונות כלכליים בע"מ
 )ח"פ 515134179(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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בית שטיחי בקשי )1989( בע"מ
 )ח"פ 511368334(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל 

בקשי, מרח' יפה רום 80, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יגאל בקשי, מפרק

קרקל סיורי מדבר ואירועים 2003 בע"מ
 )ח"פ 513436204(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן 

אסף, מרח' באר טוביה 82, באר טוביה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

איתן אסף, מפרק

ארץ הנגב תיירות ואירועים בע"מ
 )ח"פ 514111772(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 

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

 ,24/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, 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. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

או אנד סי ראובן בע"מ
 )ח"פ 513884262(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טוביה 

ראובני, מרח' זאב ז'בוטינסקי 3, באר שבע, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

טוביה ראובני, מפרק

בסד מוצרים מתקדמים החזקות בע"מ
 )ח"פ 514171602(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
08/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד  

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24/02/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

שוהם נבות, מפרק

ש.ר. בראון בניה ופיתוח 2002 בע"מ
 )ח"פ 513345553(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה 

בראון, מרח' שדה צבי 241, שדה צבי, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, 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. 

שרה בראון, מפרקת

א.נ ספא בע"מ
 )ח"פ 514585645(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שוהם 

נבות, מורד יריחו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

שוהם נבות, מפרק

23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרקו 

בוזגלו, ממצפה שלם, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

מרקו בוזגלו, מפרק

קציר איי.אנ.אס סוכנות לביטוח )2015( בע"מ
 )ח"פ 515326700(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
06/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיון 
למפרקת  נתניה,   ,20 שמואל  הרטום  הרב  מרח'  פרישר,  פקירו 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/02/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

סיון פקירו פרישר, עו"ד, מפרקת

לוי גלאם קוסמטיקה בע"מ
 )ח"פ 514651678(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שוהם 

נבות, מורד יריחו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 
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08/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אביקם טננבורצל, מרח' ברוך 10, הרצליה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,24/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אביקם טננבורצל, מפרק

א.א.ח.ר. אופסט מאור בע"מ
 )ח"פ 510940711(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
08/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,119 הנביאה  דבורה  מרח'  פרנק,  אהרון  דוד 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/02/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

אוורור העמק בע"מ
 )ח"פ 513136523(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
08/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עומר 

יוסף נוימן, מבית קשת, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

שדה עומר טכנולוגיות תקשורת )2002( בע"מ
 )ח"פ 513219493(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
08/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 

שדה, מרח' אחד העם 5, כפר סבא, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,24/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

מרדכי שדה, מפרק

פ.ש. הרשקוביץ שרותי נהול בע"מ
 )ח"פ 512794975(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
08/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

ניר זיו נר, מכפר דניאל, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,10/06/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:30, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ניר זיו נר, עו"ד, מפרק

טנא-קום ייזום ונהול בע"מ
 )ח"פ 512994179(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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ש.ר. בראון חברה הנדסית לבניה ושירותי כ"א בע"מ
 )ח"פ 513086322(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה 

בראון, מרח' שדה צבי 241, שדה צבי, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,10:00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

שרה בראון, מפרקת

רועי אחזקות מבנים א.ז בע"מ
 )ח"פ 515101939(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אברהם אור זנו, מרח' ניב דוד 5, באר שבע, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אברהם אור זנו, מפרק

א.ש.ת תיווך פרוייקטים בע"מ
 )ח"פ 514177922(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 

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

 ,24/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

עומר יוסף נוימן, מפרק

פרו-טקט ניהול סיכוני טרור בע"מ
 )ח"פ 513206755(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
08/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק  עדה,  בנימינה-גבעת   ,6 המלאכה  מרח'  קימל,  אייל 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,08/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אייל קימל, עו"ד, מפרק

ש.ר. בראון בניה ופיתוח 2002 בע"מ
 )ח"פ 513345553(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה 

בראון, מרח' שדה צבי 41, שדה צבי, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, 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. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, 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. 

גנני רקפת שינבוים, מפרקת

ראש תקשורת בע"מ
 )ח"פ 513102194(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גנני 

רקפת שינבוים, מבאר טוביה, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, 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. 

גנני רקפת שינבוים, מפרקת

אוראראלא בע"מ
 )ח"פ 513940239(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איאן 

דוד טפיאס, מרח' חטיבת גבעתי 9, רעננה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/02/2019, 
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. 

איאן דוד טפיאס, מפרק

19/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון 

לוינזון עומר, מרח' המלאכה 13, לוד, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ציון לוינזון עומר, מפרק

י ב קאלו יעוץ קולינרי בע"מ
 )ח"פ 514486299(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
09/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב 
למפרק  מודיעין-מכבים-רעות,   ,24 שורק  נחל  מרח'   , בלימן 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/05/2019, 
ברק,  בני   ,7 מצדה  רח'  סעידי,  יונתן  עו"ד  אצל   ,09:30 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

יואב בלימן, מפרק

רימונים תקשורת בע"מ
 )ח"פ 512769175(

)בפירוק מרצון(

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

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

רקפת שינבוים, מבאר טוביה, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000060, התקבל ב - 13/01/2019



6209 ילקוט הפרסומים 8076, ז' בשבט התשע"ט, 13.1.2019 

23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סופיה 

מרטינוב, מרח' פנחס לבון 23, קריית ים, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, 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. 

סופיה מרטינוב, מפרקת

התאומות חי ברכה בע"מ
 )ח"פ 515283414(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל 

יצחק שמעוני, מרח' כלנית 14, בית דגן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

רפאל יצחק שמעוני, מפרק

די.אי.אף. יובל גפני נכסים בע"מ
 )ח"פ 513988097(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל 

גפני, מרח' בזל 34, הרצליה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

בקשי שטיחים בע"מ
 )ח"פ 513286070(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל 

בקשי, מרח' יפה רום 80, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יגאל בקשי, מפרק

דולב הירדן הובלות ועבודות עפר בע"מ
 )ח"פ 513138438(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
20/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים 

פרגון בוסתן, מברכיה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ניסים פרגון בוסתן, מפרק

יופי בנמל בע"מ
 )ח"פ 514558717(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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ויטמין ו.ב שיווק בע"מ
 )ח"פ 515356814(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

ולדימיר ברדין, מרח' משה שרת 1, באר שבע, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ולדימיר ברדין, מפרק

צ.ע.ד טכנולוגיות הנדסה בע"מ
 )ח"פ 511924037(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון 

קדר, ממישר, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ציון קדר, מפרק

גשקום השקעות בע"מ
 )ח"פ 513037168(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/02/2019, 
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. 

יובל גפני, מפרק

ד. דיגומ 2015 בע"מ
 )ח"פ 515256535(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
29/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דגנית 

כהן, מרח' כנרת 5, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/02/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דגנית כהן, מפרקת

טימפרוטק בע"מ
 )ח"פ 513046508(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון 

קדר, ממיתר, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/02/2019, 
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. 

ציון קדר, מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/02/2019, 
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. 

יובל גפני, מפרק

בי. בי. בי. שער העיר בעמ
 )ח"פ 514606052(

)בפירוק מרצון(

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

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

גפני, מרח' אופנהיימר 14, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/02/2019, 
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. 

יובל גפני, מפרק

ד ל אבטחה בע"מ
 )ח"פ 515015451(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
09/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 

סלם, מרח' עין גב 8, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/05/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"דד יונתן סעידי, רח' מצדה 7, בני ברק, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

מרדכי סלם, מפרק

23/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל 

גפני, מרח' אופנהיימר 14, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יובל גפני, מפרק

קונדיטורית האחים בבצ''יוב חזון עובדיה בע"מ
 )ח"פ 513111930(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי 

בבציוב, מרח' המצודה 1, חולון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יוסי בבציוב, מפרק

י.ב.ג.נ.ס שירותי מילוי ואריזה לשקיות בע"מ
 )ח"פ 512497413(

)בפירוק מרצון(

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

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

גפני, מרח' אופנהיימר 14, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 
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29/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נועה 

לביא, מרח' האלון 3, כפר נטר, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

נועה לביא, מפרקת

אטליז אלזהראא דבוריה בע"מ
 )ח"פ 515234896(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

הלאל, מרח' דבוריה 732, דבוריה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יוסף הלאל, מפרק

א.מ. נאטור עבודות בניה ושירות בע"מ
 )ח"פ 514277243(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
29/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אחמד 

חדיגה, מקלנסווה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

המשפחתון של טוהר אביטל בע"מ
 )ח"פ 515025161(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
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 אביב 
אביטל אלמליח, מרח' אריה בן אליעזר 6, רמלה, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, 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. 

אביב אביטל אלמליח, מפרקת

סנונית יהלום נכסים בע"מ
 )ח"פ 512107517(

)בפירוק מרצון(

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

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

גפני, מרח' אופנהיימר 14, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יובל גפני, מפרק

הגדוד העברי בוטיק ישראלי בע"מ
 )ח"פ 514178359(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000060, התקבל ב - 13/01/2019



6213 ילקוט הפרסומים 8076, ז' בשבט התשע"ט, 13.1.2019 

מוריאצ''וק בע"מ
 )ח"פ 513797381(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
29/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליליה 
ולסוב, מרח' שז''ר זלמן 452, מעלות-תרשיחא, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, 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. 

ליליה ולסוב, מפרקת

פיצוחי עמדי בע"מ
 )ח"פ 514135284(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
29/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי בן 

יצחק, מרח' ברוכי יהושע 20, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אבי בן יצחק, מפרק

קבוצת קאשי השקעות בע"מ
 )ח"פ 513302497(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/02/2019, 
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. 

אחמד חדיגה, מפרק

מנגד הנדסה אזרחית ובנין בע"מ
 )ח"פ 513870352(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
29/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון 

מנגד, מרח' הברוש 397, עדי, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/02/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שרון מנגד, מפרק

נ. לנגר בע"מ
 )ח"פ 513808840(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
29/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
טל  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי  החלטה במניין 

מחמן לנגר, מרח' דרכי איש 5, ביתר עילית, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/02/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

טל מחמן לנגר, מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/02/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

גבריאל לוינסון, מפרק

יהודה אריה - המומחים בע"מ
 )ח"פ 514750785(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
29/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל 
לנגר, מרח' המגיד ממעזריטש 51, ביתר עילית, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/02/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רחל לנגר, מפרקת

בר - רוזנטל יזום וניהול פרוייקטים בע"מ
 )ח"פ 513804328(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
29/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
בר  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 

רוזנטל, מרח' שלנג זאב 4, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/02/2019, 
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. 

בר רוזנטל, מפרק

29/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה 

רוזנטל, מרח' שלנג זאב 4, ראשון לציון, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, 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. 

רבקה רוזנטל, מפרקת

ראשית חכמה בע"מ
 )ח"פ 514522390(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
29/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעם 

ברודסקי, מרח' סוקולוב 51, רמת השרון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/02/2019, 
בשעה 10:00, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

נעם ברודסקי, מפרק

בוניטה מזון
 )ח"פ 513169524(

)בפירוק מרצון(

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

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

גבריאל לוינסון, מרח' התאנה 2, הרצליה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 
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29/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל 

בן שימול, מרח' הערבה 138, יבנה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יובל בן שימול, מפרק

הבית הכתום בע"מ
 )ח"פ 512968710(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
29/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנה 

מריה מוניץ, מרח' הגליל 2, כפר סבא, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, 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. 

אנה מריה מוניץ, מפרקת

מ. מיכאל יעוץ אסטרטגי בע"מ
 )ח"פ 513895987(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
29/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

בן עמרה, מרח' מנחם 3, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אלינה מכולת בע"מ
 )ח"פ 513741835(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
29/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלינה 

קירובוצה, מרח' הגדוד העברי 20, רעננה, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, 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. 

אלינה קירובוצה, מפרקת

א.א.ק.ל. יעוץ ושווק בע"מ
 )ח"פ 514373810(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
20/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רועי נימצוביץ, מרח' דרך מנחם בגין 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,21/04/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

רועי נימצוביץ, עו"ד, מפרק

א.מ. כפיר יבנה )2006( פחחות וצבע לרכב בע"מ
 )ח"פ 513865501(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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גרופ אן אבטחה בע"מ
 )ח"פ 515714988(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
08/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן 

רום, מרח' הנחל 13, רעננה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,24/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ערן רום, מפרק

אזורי חניה ומנוחה - ישראל בע"מ
 )ח"פ 513761387(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור 

זקס, מרמת הכובש, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

דרור זקס, מפרק

א.ש מומחי אינטרנט בע"מ
 )ח"פ 515150126(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/02/2019, 
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. 

שלמה בן עמרה, מפרק

שבע למקרא חשבונאים בע"מ
 )ח"פ 513039628(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
29/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

בן עמרה, מרח' מנחם 3, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,23/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

שלמה בן עמרה, מפרק

ד"ר שמואל גרוס בע"מ
 )ח"פ 514114602(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
08/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
 ,4228005 נתניה   ,9 הנציב  שמואל  מרח'  ויינר,  משיח  אברהם 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אברהם משיח ויינר, רו"ח, מפרק
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אחדות סער הדפסות בע"מ 
 )ח"פ 513819714(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 08/01/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

בטון נג'יב חלבי בע"מ 
 )ח"פ 515346120(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,06/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
חיים גבעתי, מרח' יהודה בורלא 27, ירושלים 9371427, 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.

חיים גבעתי, עו"ד, מפרק

מוטוריקה בע"מ
 )ח"פ 511878811(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,01/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
דרור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

תג'ר, מרח' גבעת התחמושת 1, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דרור תג'ר, מפרק

15/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פני 

שושן, מרח' הנטקה 60, חיפה, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/02/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

פני שושן, מפרקת

היי - ספיד הפקות בע"מ 
 )ח"פ 512410598(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

מלעי, מרח' החשמל 44, קריית אונו, 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.

בני מלעי, מפרק

מנלי דיאמונס בע"מ
 )ח"פ 512210014(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,28/12/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
גד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

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

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גד מנחמוב, מפרק
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מדיטריינין טורס )ישראל( בע"מ
 )ח"פ 514464585(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,17/12/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאיר משה 

פייגלין, מרח' רבי עקיבא 1, ירושלים 9458201, 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.

יאיר משה פייגלין, עו"ד, מפרק

מנלי דיאמונס בע"מ
 )ח"פ 512210014(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,22/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גד מנחמוב, מפרק

נפתלי שני )1998( בע"מ
 )ח"פ 512686247(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רוטנשטרייך- אצל   ,09:00 בשעה   ,22/02/2019 ביום  תתכנס 

תל–אביב-יפו,   ,25 גבירול  אבן  רח'  דין,  עורכי  משרד  גיצלטר, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

ארנון גיצלטר, עו"ד, מפרק

נפתלי ורבקה שני )1997( בע"מ
 )ח"פ 512574054(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רוטנשטרייך- אצל   ,09:00 בשעה   ,22/02/2019 ביום  תתכנס 

תל–אביב-יפו,   ,25 גבירול  אבן  רח'  דין,  עורכי  משרד  גיצלטר, 

דאבל יו. או. אם. סולושנס בע"מ
 )ח"פ 515298768(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,31/12/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין 

עמוס וינר, מרח' פועלי צדק 2, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בנימין עמוס וינר, מפרק

פנינת דוד ילין חברה לבנייה בע"מ
 )ח"פ 512375262(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,08/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

בכר, מרח' ברוריה 22, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק בכר, מפרק

פנגולד ישראל מס' 2
 )ח"פ 513968339(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,01/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יהודה גלט, מרח' אוסישקין 26, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהודה גלט, עו"ד, מפרק
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הנ"ל תתכנס ביום 24/02/2019, בשעה 13:00, אצל המפרקת, רח' 
ויסוצקי 6, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אן נחום, עו"ד, מפרקת

ביטוייר תוכנה בע"מ
 )ח"פ 515826659(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28/02/2019, בשעה 17:00, אצל המפרק, רח' 
הנריאטה סולד 8א, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

תמיר חודורוב, עו"ד, מפרק

ג'י.סי.טי. בע"מ
 )ח"פ 510868839(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28/02/2019, בשעה 11:00, אצל אללוף ושות', רח' 
השלושה 2, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אילן פינץ, רו"ח, מפרק

קאטיפו בע"מ
 )ח"פ 515843324(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17/03/2019, בשעה 16:00, אצל עו"ד מיטל לוי, רח' 
יגאל אלון 94, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

פרח מיטל לוי, עו"ד, מפרקת

די אנד די סלומון השקעות בע"מ
 )ח"פ 513391359(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
כהן- ערן  עו"ד  אצל   ,11:00 בשעה   ,24/02/2019 ביום  תתכנס 

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

פנקסים ובניירות של החברה.
ארנון גיצלטר, עו"ד, מפרק

אוניסון בע"מ
 )ח"פ 511301590(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רוטנשטרייך- אצל   ,09:00 בשעה   ,22/02/2019 ביום  תתכנס 
תל–אביב-יפו,   ,25 גבירול  אבן  רח'  דין,  עורכי  משרד  גיצלטר, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

ארנון גיצלטר, עו"ד, מפרק

ציפורי אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 513886549(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ושות',  דנהירש  אצל   ,10:00 בשעה   ,24/02/2019 ביום  תתכנס 
משרד עורכי דין, רח' יגאל אלון 88, תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

קליפטון אובריס ) ישראל ( בע"מ 
 )ח"פ 511210429(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,10/03/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

חנן  מנחמוב, מפרק

גורן חתמים בע"מ 
 )ח"פ 512508557(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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סוויט ארטס בע"מ
)ח"פ 51-436432-2(

)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 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את עו"ד לינדה אשכנזי, מרח' דוכיפת 31, סביון, 

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.

 ,1.3.2019 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.

לינדה אשכנזי, עו"ד, מפרקת

מכון הגסטרואנטרולוגי המרכז
)ח"פ 51-324844-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את רו"ח יצחק פנחס, מרח' בן יהודה 1, תל אביב,  

למפרק החברה.

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

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

 ,12.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יצחק פנחס, רו"ח, מפרק

קרינזה בע"מ
)ח"פ 51-503742-2(

)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   ,29.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

ציון, רח' מדינת היהודים 89, בניין E, קומה 9, הרצליה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.
ערן כהן ציון, עו"ד, מפרק

אמפיבי בע"מ
 )ח"פ 513221887(

הודעה על חזרה מפירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המנין של החברה הנ"ל שהתכנסה ביום 20/12/2018, 
של  הקודמת  ההחלטה  ביטול  על  מיוחדת  החלטה  התקבלה 
של  מינויה  ועל  מרצון  פירוק  על   12/11/2013 מיום  החברה 
מלוא  את  להחזיר  הוחלט  וכן  החברה,  למפרקת  טוקטלי  קרן 
כך  טוקטלי,  קרן  המנהלת,  לידי  החברה  של  הניהול  סמכויות 
שחתימתה של קרן טוקטלי בצירוף חותמת החברה תחייב את 

החברה לכל דבר ועניין.
קרן טוקטלי, מפרקת

אלמוגים מתחמי מגורים לצעירים בע"מ
 )ח"פ 512011768(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
של  המניות  בעלי  של  הכללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983, 
החלטה  התקבלה   ,01/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל  החברה 
את  ולבטל  מרצון  החברה  פירוק  הליך  את  לבטל  חוקי  במניין 

מינויו של נדב וסרמן למפרק החברה.
נדב וסרמן, דירקטור

איי.וי.פוקס בע"מ
)ח"פ 51-513040-9(

)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 
 ,25.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

יניר לובטקין, מרח' לוטם 8, כפר ורדים, למפרק החברה.

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

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

 ,10.2.2019 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.

יניר לובטקין, מפרק
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 ,10.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד ולדימיר סימקין, בכתובת הנ"ל, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

ולנטין קניקסטול, מפרק

ר.ש עצים מסחר ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-524064-6(

)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 
 ,12.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
רויטל שרף, מרח' השיירה 16, ת"ד 13, קריית חיים, 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.

 ,4.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד עדי קלביר, רח' יצחק יציב 22, קריית 
חיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

רויטל שרף, מפרקת

מיני מרקט אבו גוש בע"מ
)ח"פ 51-282967-2(

)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   ,8.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

עזאת עותמאן, מרח' השלום 69, אבו גוש, למפרק החברה.

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

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

 ,20.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.30, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

עזאת עותמאן, עו"ד, מפרק

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
חיפה,  צרפתי,  כרמל   ,41/20 טשרניחובסקי  מרח'  זלצברג,  מורן 

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.

 ,1.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  16.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מורן זלצברג, עו"ד, מפרקת

יעקב לנגלייב החזקות בע"מ
)ח"פ 51-353471-9(

)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 
החלטה  התקבלה   ,5.11.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב לנגלייב, מרח' 

הפסגות 27, צור יגאל, למפרק החברה.

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

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

 ,1.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

יעקב לנגלייב, מפרק

קני אגרו בע"מ
)ח"פ 51-544752-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,6.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ולנטין 
קניקסטול, אצל עו"ד ולדימיר סימקין, רח' הרצל 83, ראשון לציון, 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון אלכסנדר כהן, מרח' 
למפרק   ,office@alon-cohen.co.il דוא"ל:  אביב,  תל   ,5 מזא"ה 

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.

אלון אלכסנדר כהן, מפרק

אלון כהן בע"מ
)ח"פ 51-260128-7(

)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 31.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון אלכסנדר כהן, מרח' 
למפרק   ,office@alon-cohen.co.il דוא"ל:  אביב,  תל   ,5 מזא"ה 

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.

אלון אלכסנדר כהן, מפרק

תפרון - מקרו בע"מ
)ח"פ 51-222954-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
ביום  שהתכנסו  שלה,  הנושים  ובאסיפת  הנ"ל  החברה  של 
ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,31.12.2018
 ,20179 משגב  ד"נ  תרדיון,  תעשייה  מאזור  קנטרז'י,  קרן  את 

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.

קרן קנטרז'י, מפרקת

דיאטטי-כל בע"מ
)ח"פ 51-144524-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 1.1.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון ידיד, מרח' 

אסתר רבין 15, חיפה, למפרק החברה.

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

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

 ,15.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ציון ידיד, מפרק

הבנין ציוד טכני בע"מ

)ח"פ 52-000789-9(

)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 23.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן עמבור, מרח' אברהם 

שטרן 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.

ערן עמבור, מפרק

ש.מ.י.כ בע"מ
)ח"פ 51-260103-0(

)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 
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