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 הודעה על בחירה וסיום כהונה של סגנים
ליושב ראש הכנסת
לפי חוק–יסוד: הכנסת

7)1( לתקנון הכנסת1, על בחירה  לפי סעיף  בזה,  מודיעים 
20)א(  סעיף  לפי  הכנסת  ראש  ליושב  סגנים  של  כהונה   וסיום 
ו–)ב( לחוק–יסוד: הכנסת2, סעיף 10 לחוק הכנסת, התשנ"ד-31994, 

וסעיף 2)ד( לתקנון הכנסת, כמפורט להלן:

ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( הסתיימה כהונתו   )1(
של חבר הכנסת יצחק וקנין בתפקיד סגן ליושב ראש הכנסת4, 

בשל מינויו לשר;

ביום ג' בשבט התשע"ט )9 בינואר 2019( נבחר חבר הכנסת   )2(
מיכאל משה מלכיאלי לכהונת סגן ליושב ראש הכנסת.

ג' בשבט התשע"ט )9 בינואר 2019(
)חמכ- 1000(

ירדה מלר-הורוביץ  
מזכירת הכנסת  

י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התש"ע, עמ' 1926.  1

ס"ח התשי"ח, עמ' 69;, התשס"ו, עמ' 393.    2

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ח, עמ' 22.   3

י"פ התשע"ח, עמ' 5544.   4

הודעה על שינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת
לפי תקנון הכנסת

מודיעים בזה, לפי סעיף 10)ב( לתקנון הכנסת1, על שינויים 
בהרכב הסיעתי של הכנסת כלהלן:

בימים כ"ב וכ"ג בטבת התשע"ט )30 ו–31 בדצמבר 2018(,   )1(
ו–60 לחוק הכנסת,  לפי סעיפים 59)1(  ועדת הכנסת  אישרה 
התשנ"ד-21994, וסעיף 10)א( לתקנון הכנסת, כי סיעת "הבית 

היהודי בראשות נפתלי בנט" התפלגה לשתי סיעות -

חברי  חמישה  תמנה  אשר   - היהודי"  "הבית  סיעת  )א(  
לפני  הסיעה  עם  שנמנו  הכנסת  חברי  שהם  כנסת, 
ההתפלגות למעט חברי הכנסת האמורים בפסקה )2(;

חברי  שלושה  תמנה  אשר   - החדש"  "הימין  סיעת  )ב(  
מועלם  ושולמית  שקד  איילת  בנט,  נפתלי  כנסת: 
מימון  לחוק   1 בסעיף  "סיעה"  ההגדרה  לפי  רפאלי; 
ביום  הכנסת  ועדת  הכירה  מפלגות, התשל"ג-31973, 
כ"ב בטבת התשע"ט )30 בדצמבר 2018(, בסיעת "הימין 
ליברליות  ציונות,   - "צל"ש  מפלגת  כנציגת  החדש" 

ושוויון" בכנסת;

אישרה   )2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  ביום   )2(
הכנסת,  לחוק  ו–60   )2(59 סעיפים  לפי  הכנסת  ועדת 
סיעת  כי  הכנסת,  לתקנון  10)א(  וסעיף  התשנ"ד-1994, 

"המחנה הציוני" התפלגה לשתי סיעות -

חברי   18 - אשר תמנה  "העבודה הישראלית"  סיעת  )א(  
לפני  הסיעה  עם  שנמנו  הכנסת  חברי  שהם  כנסת, 
ההתפלגות, למעט חברי הכנסת האמורים בפסקה )2(;

כנסת:  חברי  שישה  תמנה  אשר   - "התנועה"  סיעת  )ב(  
יואל  פרץ,  עמיר  ארמנד  לבני,  מלכה  ציפורה  ציפי 

חסון, קסניה סבטלוב, אייל בן ראובן ויעל כהן פארן;

יושב ראש ועדת הכנסת  
י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התש"ע, עמ' 2676.  1

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ד, עמ' 347.  2

ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשע"ח, עמ' 710.  3

ביום ג' בשבט התשע"ט )9 בינואר 2019( אישרה ועדת הכנסת   )3(
וסעיף  ו–60 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994,  לפי סעיפים 59)2( 
של  הסיעתי  בהרכב  השינויים  את  הכנסת,  לתקנון  10)א( 

הכנסת כלהלן:

סיעת "הרשימה המשותפת )חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל("  )א( 
התפלגה לשתי סיעות -

הרשימה המשותפת )חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל( -    )1(
הכנסת  חברי  שהם  כנסת,  חברי   12 תמנה  אשר 
חבר  למעט  ההתפלגות  לפני  הסיעה  עם  שנמנו 

הכנסת האמור בפסקה )2(;

סיעת "תע"ל בראשות אחמד טיבי" - אשר תמנה    )2(
את חבר הכנסת אחמד טיבי;

סיעת "יהדות התורה" התפלגה לשתי סיעות - )ב( 

שלושה  תמנה  אשר   - ישראל"  "אגודת  סיעת    )1(
מוזס  אליעזר  מנחם  ליצמן,  יעקב  כנסת:  חברי 

וישראל יצחק אייכלר;

סיעת "דגל התורה" - אשר תמנה שלושה חברי    )2(
כנסת: משה רפאל גפני, ישראל מאיר אורי מקלב 

ויעקב אשר.

ג' בשבט התשע"ט )9 בינואר 2019(
)חמכ-1000(

מכלוף מיקי זוהר  
יושב ראש ועדת הכנסת  

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם
לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969, ולפי 

חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

מודיעים בזה -

]נוסח  לכנסת  הבחירות  לחוק  ו–)ב(  25)א1(  סעיף  לפי   )1(
משולב[, התשכ"ט-11969, כי -

בא כוח סיעת "הבית היהודי" הוא ניר אורבך במקום  )א( 
עינבר  היא  מקומו  וממלאת  בנט  נפתלי  הכנסת  חבר 

כהן במקום יוחאי רביבו;

בא כוח סיעת "הימין החדש" הוא חבר הכנסת נפתלי  )ב( 
בנט;

בא כוח סיעת "העבודה הישראלית" הוא אבי גבאי  )ג( 
וממלא מקומו הוא גיא בוסי;

בא כוח סיעת "התנועה" הוא חבר הכנסת יואל חסון; )ד( 

בא כוח סיעת "תע"ל בראשות אחמד טיבי" הוא חבר  )ה( 
אוסאמה  הוא  מקומו  וממלא  טיבי  אחמד  הכנסת 

סעדיה;

זייברט  חנוך  הוא  ישראל"  "אגודת  סיעת  כוח  בא  )ו( 
וממלא מקומו הוא מאיר פרוש;

בא כוח סיעת "דגל התורה" הוא משה שיפמן וממלא  )ז( 
מקומו הוא יאיר אייפרמן;

כי  מפלגות, התשל"ג-21973,  מימון  לחוק  14)ד(  סעיף  לפי   )2(
 - המפד"ל  של  מיסודה  היהודי,  "הבית  סיעת  כוח  בא 
בארץ  המזרחי  הפועל  המזרחי  לאומית  הדתית  המפלגה 

 
ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשע"ח, עמ' 714.  1

ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשע"ח, עמ' 710.  2
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ישראל" הוא חבר הכנסת אלי בן דהן וממלא מקומו הוא 
חבר הכנסת ניסן סולומינסקי.

ג' בשבט התשע"ט )9 בינואר 2019(
)חמכ-2001033(

ירדנה מלר-הורוביץ  
מזכירת הכנסת  

מינוי שופט עמית
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 10א)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
משולב[, התשמ"ד-11984, אנו ממנות בזה את יגאל גריל, שופט 
בבית המשפט  שופט-עמית  לכהונת  המחוזי,  בית המשפט  של 

המחוזי בחיפה.

י' באדר א' התשע"ט )15  תוקף המינוי לארבע שנים, מיום 
בפברואר 2019(.

ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(
)חמ 3-60-ה1(

                          אסתר חיות                   איילת שקד
             נשיאת בית המשפט העליון    שרת המשפטים

              
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ד, עמ' 326.  1

מינוי שופט עמית
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 10א)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
משולב[, התשמ"ד-11984, אנו ממנות בזה את יהודה פרגו, שופט 
בבית  שופט-עמית  לכהונת  המחוזי,  המשפט  בית  של  בקצבה 

המשפט המחוזי בתל אביב.

תוקף המינוי לארבע שנים.

ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(
)חמ 3-60-ה1(

                          אסתר חיות                   איילת שקד
             נשיאת בית המשפט העליון    שרת המשפטים

              
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ד, עמ' 326.  1

מינוי שופטת עמיתה
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 10א)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
דיסקין,  מרים  את  בזה  ממנות  אנו  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
שופטת- לכהונת  המחוזי,  המשפט  בית  של  בקצבה  שופטת 

עמיתה בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

תוקף המינוי לארבע שנים.

ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(
)חמ 3-60-ה1(

                          אסתר חיות                   איילת שקד
             נשיאת בית המשפט העליון    שרת המשפטים

              
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ד, עמ' 326.  1

מינוי רשם לבית המשפט לענייני משפחה
לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995

לענייני  2)ה( לחוק בית המשפט  לפי סעיף  בתוקף סמכותי 
משפחה, התשנ"ה-11995, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה 
בתי  של  לרשמת  אביטן,  כהן  ציפי  הבכירה  הרשמת  את  בזה 

משפט לענייני משפחה במחוז דרום.

כ"ז בכסלו התשע"ט )5 בדצמבר 2018(
)חמ 3-2666-ה2(

אסתר חיות  
נשיאת בית המשפט העליון  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393.  1

מינוי ממלא מקום נציב תלונות הציבור על שופטים
לפי חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002

הציבור  תלונות  נציב  לחוק   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשס"ב-12002,  שופטים,  על 
העליון, אני ממנה את השופט )בדימוס( שמואל חמדני, לממלא 
בירור  לעניין  שופטים,  על  הציבור  תלונות  נציב  של  מקומו 

התלונה שמספרה 224/18/ענייני משפחה תל אביב.

מינוי זה יעמוד בתוקפו שישה חודשים או עד לסיום בירור 
התלונה - לפי המוקדם מביניהם.

ז' בסיוון התשע"ח )21 במאי 2018(
)חמ 3-3308-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשס"ב, עמ' 590.  1

מינוי משנה לאפוטרופסה הכללית
לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978

הכללי,  לחוק האפוטרופוס  2)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ח-11978, אניט ממנה את גלי גרוס, למשנה לאפוטרופסה 

הכללית.

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה 
במשרד המשפטים.

מינויים קודמים - בטלים.

י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(
)חמ 3-667-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשל"ח, עמ' 61.  1

מינוי משנה לכונסת הרשמית
לפי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980, ולפי 

פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983

הרגל  פשיטת  לפקודת  138)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח חדש[, התש"ם-11980, ולפי סעיף 1 לפקודת החברות ]נוסח 
למשנה  ולרשטיין,  אורי  את  ממנה  אני  התשמ"ג-21983,  חדש[, 

לכונסת הרשמית.

 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639; ס"ח התשמ"ג, עמ' 73.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761; ס"ח התשע"ח, עמ' 393.  2
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לקייטנות  אישור  לנותן  החינוך,  במשרד  למידה  משלימות 
והפסח  חופשות החנוכה  היהודי במהלך  במגזר  שיתקיימו 
ובמגזר הלא יהודי במהלך חופשות החורף והאביב, במסגרת 

תכנית "ניצנים בחופשות" בשנת הלימודים התשע"ט.

אין בהסמכה זו כדי לגרוע מהסמכת נותני אישור קודמת2, 
למעט לעניין הקייטנות האמורות.

ט' בטבת התשע"ט )17 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4042(

נפתלי בנט  
שר החינוך  

י"פ התשע"ב, עמ' 1727.  2

הסמכה למתן צו הפסקה מינהלי
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  20)ג()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המנהל  מסגני  אחד  כל  את  מסמיך  אני  התשכ"ח-11968, 
 )1( בפסקה  המפורטים  הסביבה  להגנת  המשרד  של  הכללי 
להגנת  במשרד  וסגניהם  מהמנהלים  אחד  כל  ואת  להלן, 
לתת  )2( שלהלן,  בפסקה  המפורטים  המחוזות  של  הסביבה 

צו הפסקה מינהלי לפי סעיף 20 לחוק האמור:

סגני מנהל כללי -  )1(

סגן מנהל כללי בכיר לפיקוח ואכיפה  

סגן מנהל כללי בכיר לתעשיות  

סגן מנהל כללי בכיר למשאבי טבע  

סגן מנהל כללי בכיר לשלטון מקומי, חינוך וקהילה;  

מחוזות:  )2(

מחוז הצפון  

מחוז חיפה  

מחוז המרכז  

מחוז תל אביב  

מחוז ירושלים  

מחוז הדרום.  

כ"ט בטבת התשע"ט )6 בינואר 2019(
)חמ 3-5804(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"ט, עמ' 778.  1

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)ג( לחוק להגברת האכיפה של 
דיני העבודה, התשע"ב-12011 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב 
שיעור עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 2018 לעומת המדד 
הקבועים  הכספי  העיצום  סכומי   ,2012 יוני  בחודש  שפורסם 
בסעיף 3 לחוק עודכנו ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, 

והם כלהלן:
 

ס"ח התשע"ב, עמ' 62; י"פ התשע"ח, עמ' 6348.  1

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמש בתפקידו 
במשרד המשפטים.

מינויים קודמים - בטלים.

י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5819(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

מינוי חברה לבית הדין להגבלים עסקיים
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

העסקיים,  ההגבלים  לחוק  32)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ח-11988, ובהמלצת שר הכלכלה והתעשייה, אני ממנה את 
ליאת שנער, נציגת ארגון כלכלי, לחברה בבית הדין להגבלים עסקיים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

מינויו של ציון אמיר2 - בטל.

י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(
)חמ 3-2125(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 5513.  2

 מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות
ולוועדות פסיכיאטריות מחוזיות לילדים ולנוער

לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 24 ו–24א לחוק טיפול בחולי נפש, 
התשנ"א-11991, אני ממנה את המפורטים להלן לרשימת החברים 
המחוזיות  הפסיכיאטריות  הוועדות  מותבי  ייקבעו  שמתוכם 
והוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות לילדים ולנוער בכל המחוזות:

ברשימת המשפטנים שערכה שרת המשפטים:

עורך הדין עמנואל גרוס

עורכת הדין צילה נוה.

ההודעות על מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות2 ועל מינויי 
ועדות פסיכיאטריות מחוזיות לילדים ולנוער3 יתוקנו לפי זה.

ט"ו בחשוון התשע"ט )24 באוקטובר 2018(
)חמ 3-230(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה   
ושר הבריאות  

ס"ח התשנ"א, עמ' 58; התשנ"ה, עמ' 319.  1

י"פ התשנ"א, עמ' 3612; התשע"ו, עמ' 9398.  2

י"פ התשנ"ו, עמ' 597; התשע"ו, עמ' 1378.  3

הסמכת נותני אישור
לפי תקנות הקייטנות )קייטנה פטורה מרישיון(, התשע"ב-2011

)קייטנה  הקייטנות  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
פטורה מרישיון(, התשע"ב-12011, אני מסמיך את ממונה תכניות 

 
ק"ת התשע"ב, עמ' 178.  1
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הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  7)א3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
להגנת  במשרד  המנהלים  את  מסמיך  אני  התשכ"ח-11968, 
הסביבה של המחוזות המפורטים להלן לקבוע תנאי נוסף לעסק 

לפי הסעיף האמור:

מחוז הצפון;

מחוז חיפה;

מחוז המרכז;

מחוז תל אביב;

מחוז ירושלים;

מחוז הדרום.

הסמכה קודמת שפורסמה בעניין זה2  - בטלה.

כ"ו בטבת התשע"ט )3 בינואר 2019(
)חמ 3-2495-ה7(

גיא סמט  
גורם מוסמך ארצי  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"א, עמ' 40.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 1402.  2

הודעה בדבר עדכון אגרת בחינה
לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים )תנאים לרישוי(, 

התשע"ט-2019

המהנדסים  לתקנות  5)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
והאדריכלים )תנאים לרישוי(, התשס"ח-12007 )להלן - התקנות(, 

אני מודיע כלהלן:

עדכון אגרת רישום

אגרת  סכום  עודכן  לצרכן,  המחירים  במדד  העלייה  עקב   .1
והוא מיום כ"ד בטבת  הבחינה כאמור בתקנה 5)ד( לתקנות 

התשע"ט )1 בינואר 2019(, 893 שקלים חדשים.

ב' בשבט התשע"ט )8 בינואר 2019(
)חמ 3-2736-ה2(

אליהו אבישר  
רשם המהנדסים והאדריכלים  

ק"ת התשס"ח, עמ' 49; התשע"ח, עמ' 1166.  1

הודעה בדבר מתן רישיון לחיפושי נפט והפקתו
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

הנפט,  לחוק   16 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
ניתן  ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת,  התשי"ב-11952, 
ביום כ"ז בסיוון התשע"ז )21 ביוני 2017( הרישיון 405/"אופק חדש".

הרישיון ניתן לגורמים אלה:

אס.או.איי אנרג'י ישראל בע"מ - 70%

גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.( שותפות מוגבלת - 20%

קפיטל פוינט בע"מ - 10%

וגבולותיו הם כלהלן:

 
ס"ח התשי"ב, עמ' 322; התש"ן, עמ' 29.  1

עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק א' לתוספת   )1(
השנייה לפי סעיף 3)1( לחוק - 5,120 שקלים חדשים, ולגבי 

יחיד כאמור באותה פסקה - 2,560 שקלים חדשים;

עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ב' לתוספת   )2(
חדשים,  שקלים   20,460  - לחוק   )2(3 סעיף  לפי  השנייה 
ולגבי יחיד כאמור באותה פסקה - 10,230 שקלים חדשים;

עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ג' לתוספת   )3(
חדשים,  שקלים   35,800  - לחוק   )3(3 סעיף  לפי  השנייה 
ולגבי יחיד כאמור באותה פסקה - 17,900 שקלים חדשים.

ב' בשבט התשע"ט )8 בינואר 2019(
)חמ 3-4631(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד 

היילוד(, התשנ"ו-1996

לנשיאת  הסכמים  לחוק  20)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  התשנ"ו-11996,  היילוד(,  ומעמד  הסכם  )אישור  עוברים 
ממנה את אורית כץ, מס' רישום 22774, לעובדת סוציאלית באזור 
תל אביב והמרכז ובאזור באר שבע והדרום, לעניין החוק האמור.

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)חמ 3-2769-ה1(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשנ"ו, עמ' 176; התשע"ח, עמ' 941.  1

אצילת סמכויות
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

מוסף,  ערך  מס  לחוק   107 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, אני אוצל את סמכויותיי לפי  התשל"ו-11975 

סעיף 77 וסעיף 82 לחוק לבעלי התפקידים המנויים להלן:

מנהל תחום )פרויקטים( היחידה הארצית לשומה בהתכתבות;  )1(

מנהל תחום )סוגיות מס( היחידה הארצית לשומה בהתכתבות.  )2(

ז' בשבט התשע"ט )13 בינואר 2019(
)חמ 3-181(

ערן יעקב  
מנהל רשות המסים  

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשס"ח, עמ' 266; התשס"ט, עמ' 273.  1

אצילת סמכויות
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

מוסף,  ערך  מס  לחוק   107 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
היחידה  למנהל  אוצל  אני  החוק(,   - )להלן  התשל"ו-11975 
הארצית לשומה בהתכתבות את סמכויותיי לפי סעיפים 61, 77, 

79, 82, 91, 95, 108, 112)א()2( ו–113 עד 115 לחוק.

ז' בשבט התשע"ט )13 בינואר 2019(
)חמ 3-181(

ערן יעקב  
מנהל רשות המסים  

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשס"ח, עמ' 266; התשס"ט, עמ' 273.  1
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הערות Y X
 מס'

נקודה

מזרחה 656,500 183,500 1

דרומה 656,500 191,700 2

מזרחה 655,000 192,000 3

דרומה 655,000 194,000 4

מזרחה 641,000 194,000 5

דרומה 641,000 198,000 6

מערבה 628,270 198,000 7

צפונה וחזרה 
אל נקודת הציון 

הראשונה

628,270 183,500 8

רבועים(,  קלומטרים  )כ–344.1  דונם  כ–344,100  השטח  כל  סך 
הקואורדינאטות מבוססות על הרשת הישראלית החדשה.

ג' בטבת התשע"ז )27 ביוני 2017(
)חמ 3-629-ה5(

יוסי וירצבורגר  
הממונה על ענייני הנפט  

הודעה בדבר פקיעתה של זכות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

על  התשי"ב-11952,  הנפט,  לחוק   65 סעיף  לפי  מודיע  אני 
פקיעתו של הרישיון 395/"אריה"2, ביום כ"ז באייר התשע"ח )12 

במאי 2018(.

כ"ה באב התשע"ח )6 באוגוסט 2018(
)חמ 3-629-ה4(

יוסי וירצבורגר  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 337; התשע"ז, עמ' 8816.  2

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
הדין המשמעתי המחוזי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי 
של לשכת עורכי הדין בירושלים, בשבתו ביום ו' בכסלו התשע"ט 
)14 בנובמבר 2018(, בתיק בד"מ 025/2015, החליט להטיל על גילה נפתלין, 
רישיון מס' 42752, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין 

לתקופה של שבע שנים.

תוקף ההשעיה מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( עד 
יום י"א בטבת התשפ"ו )31 בדצמבר 2025(.

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

                                                        אורי קינן
                                     ממלא מקום ראש 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

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בירושלים, בשבתו ביום י"ב בטבת 
התשע"ט )20 בדצמבר 2018(, בתיק בד"מ 022/2017, החליט להטיל 
על אברהם המר, רישיון מס' 27134, עונש של הוצאה מן הלשכה 

וזאת במצטבר לכל עונש אחר שהוטל עליו.

א' בשבט התשע"ט )7 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 הארצי 
 8( התשע"ט  בשבט  ב'  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
עורך  על  להטיל  החליט   ,054/2018 בד"א  בתיק   ,)2019 בינואר 
דין גהאד אבו ריא, רישיון מס' 16965, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ב' בשבט התשע"ט )8 בינואר 2019( עד 
יום ב' בניסן התשע"ט )7 באפריל 2019(.

ד' בשבט התשע"ט )10 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 הארצי 
 10( התשע"ט  בשבט  ד'  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
עורך  על  להטיל  החליט   ,038/2018 בד"א  בתיק   ,)2019 בינואר 
דין שפיק דרויש, רישיון מס' 26839, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנים עשר חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ד' בשבט התשע"ט )10 בינואר 2019( 
עד יום י"ב בטבת התש"ף )9 בינואר 2020(.

ז' בשבט התשע"ט )13 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 

 
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

DoCenter Id:801-02-2019-000074, received on -21/01/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



6437 ילקוט הפרסומים 8084, ט"ו בשבט התשע"ט, 21.1.2019 

בטבת  כ"ט  ביום  בשבתו  בירושלים,  הדין  עורכי  לשכת  של 
התשע"ט )6 בינואר 2019(, בתיק בד"מ 029/2017, החליט להטיל 
השעיה  של  עונש   ,3007 מס'  רישיון  מנדלבוים,  שמחה  על 
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנים עשר חודשים 

במצטבר לכל עונש אחר.

ז' בשבט התשע"ט )13 בינואר 2019(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין  

הודעה על מינוי מנהלת ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   2 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מועצת עיריית כפר יונה, בישיבתה מן המניין מס' 107, 
מיום ז' בתשרי התשע"ט )16 בספטמבר 2018(, את גזברית העירייה 
ענבל דרור היימן למנהלת הארנונה לעניין החוק האמור ואשר 
מינויה ייכנס לתוקף ביום כ"ד כסלו התשע"ט )2 בדצמבר 2018(.

כ"ז בחשוון התשע"ט )5 בנובמבר 2018(
)חמ 3-265-ה2(

אפרים )אפי( דרעי  
ראש עיריית כפר יונה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה בדבר הסמכת פקחים
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

הרשויות  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח- 12008 
עובדי  את  מסמיך  אני  כדין,  שהוכשרו  ולאחר  החוק(,   - )להלן 
סביבתית  אכיפה  כפקחי  לשמש  דותן,  וחן  ורזנדה  שלי  העירייה, 
למסור  אותם  אני מסמיך  וכן  לפי החוק  סבא,  כפר  בתחום העיר 
סדר  לחוק  סעיף 228)ב(  לפי  בתוקף סמכותי  קנס  הודעת תשלום 

הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-21982.

י"ב בחשוון התשע"ט )21 באוקטובר 2018(
)חמ 3-4029(

צביקה צרפתי  
ראש עיריית כפר סבא  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ז, עמ' 500.  2

 הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית 
תת"ל 11א - הרחבת תחנת כוח דוראד

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–77  76ג)1(  לסעיפים  בהתאם 
לתכנון  הארצית  הוועדה  בזה  מודיעה  התשכ"ה-11965, 
ולבנייה של תשתיות לאומיות כי בישיבתה מס' 17/2018 מיום 
הכנת  על  החליטה   ,)2018 בנובמבר   19( התשע"ט  בכסלו  י"א 
תכנית לתשתית לאומית מס' 11א - הרחבת תחנת כוח דוראד 

)להלן - התכנית(.
       

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

מקום ותיאור התכנית: תכנית להקמת תחנת כוח לייצור חשמל 
בגז טבעי בהיקף שלא יעלה על 650 מגה-ואט בצמוד ממערב 

לתחנת כוח דוראד הקיימת, במתחם קצא"א באשקלון.

ידי  על  הקיימת  הכוח  תחנת  הספק  הגדלת  התכנית:  מטרת 
הוספת יחידת ייצור בשטח של 5 דונם.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מרחב תכנון מחוזי: דרום; 
מרחב תכנון מקומי: אשקלון.

רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:

חלק מגוש 
חלקי חלקותחלקות בשלמותןמוסדר

1736 32 ,24 ,10 ,9

192219 ,727 ,24 ,18 ,9 ,8 ,6 ,5

1923 13 ,12 ,8 ,4-1

1924 20-18 ,16 ,14-11

1925 23-20 ,7 ,6

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. במקרה 
המסומן  לבין  והחלקות  הגושים  רשימת  בין  אי–התאמה  של 
לעיין  רשאי  המעוניין  כל  בתשריט.  המסומן  יגבר  בתשריט, 
בתשריט הנלווה להודעה זו במשרדי הוועדות הרשומות להלן, 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

לאומיות,  תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון  הארצית  הוועדה    )1(
כתובת: רח' בית הדפוס 12, בית השנהב, בניין C, ירושלים. 
;ti-tashtiyot@iplan.gov.il :טל' 0747-578208, כתובת אימייל

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום, כתובת: רח'    )2(
MiryamCo@ :התקווה 4, באר שבע, טל' 08-6263820, דוא"ל

;iplan.gov.il

בת  כתובת:  אשקלון,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה    )3(
טל'  האזורית,  המועצה  של  המתנ"ס  מבנה  מאחורי  הדר, 

.vaada@hof-ashkelon.org.il :08-6776403, דוא"ל

מינהל  של  האינטרנט  באתר  מפורסמת  זו  הודעה 
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3. התכנון 

וישות  תכנית  "איתור  החיפוש  תחת   ,aspx?tid=31&bid=30
תכנונית", יש למצוא את "תת"ל/ 11/ א - סעיף 77-78" ---< 
בטבלת ה"מסמכים" ---< "פרסום נוסח לפי סעיף 76 ו/או 77 

ו/או 78".

כ"ד בכסלו התשע"ט )2 בדצמבר 2018(
)חמ 3-697-ה4(        זאב בילסקי

           ראש מטה הדיור הלאומי
        ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית 
להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–)8(  76ג)6(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הארצית  הוועדה  כי  החוק(,   - )להלן  והבנייה, התשכ"ה-11965 
 11/2018 מס'  בישיבתה  לאומיות,  תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון 

        
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.  1
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העברת  על  החליטה   ,)2018 ביולי   16( התשע"ח  באב  ד'  מיום 
 - )להלן  - תחמ"ש אבליים  מס' 56א  לאומית,  תכנית לתשתית 
התכנית(, להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.

מקום ותיאור התכנית: מיקום התחמ"ש הוא צפונית ובצמידות 
דופן לבית עלמין של קריית אתא שבצומת אבליים, בשטח של 
כ–10.5 דונם. מלבד התחמ"ש, התכנית כוללת גם את מסדרון 
הקיימת  עליון  מתח  לרצועת  התחנה  את  המחבר  החשמל 

ממערב לה, ואת דרך הגישה למתחם.

תחמ"ש  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
פתוחה, שתהווה חלק מתשתית החשמל האזורית הנדרשת, הן 
בעבור הגידול הצפוי של קריית אתא במספר יחידות דיור, והן 
כתשתית חשמל לרכבת הקלה חיפה-נצרת הכלולה בתת"ל 56. 
הקמת תחמ"ש זו תאפשר את פירוק התחמ"ש הניידת הקיימת 

בשפרעם.

עיקרי הוראות התכנית:

קביעת תנאים להיתר בנייה לתחמ"ש;  .1

קביעת תנאים להקמת עמודי החשמל ברצועת המתח העליון;  .2

קביעת אמצעים למזעור הפגיעה בסביבה.  .3

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מחוז: צפון, חיפה; מרחבי 
תכנון מקומיים: חבל אשר, קריית אתא וגבעות אלונים.

רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:

מחוז צפון, מרחב תכנון חבל אשר

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק מגוש מוסדר

102469-6 ,4 ,3

מחוז צפון, מרחב תכנון גבעות אלונים

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק מגוש מוסדר

1219797

102668-5 ,2

1026415-10 ,8 ,7

מחוז חיפה, מרחב תכנון קריית אתא

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק מגוש מוסדר

1026422-20 ,15

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול, במקרה 
המסומן  לבין  והחלקות  הגושים  רשימת  בין  אי–התאמה  של 

בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

נמצא  התכנית,  של  שלם  עותק  התכנית:  הצגת  מקום 
תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון  הארצית  הוועדה  במזכירות 
צפון  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  לאומיות; 
ולבנייה חבל אשר, קריית  ובמשרד הוועדה המקומית לתכנון 
באתר  התכנית  במסמכי  לעיין  ניתן  אלונים.  וגבעות  אתא 
http://mavat.moin. בכתובת:  התכנון  מינהל  של  האינטרנט 
בעמודה   gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=31&bid=30
"מספר" יש ללחוץ על התכנית המבוקשת "תתל/56/א" ---< 
"מסמכי  בשם  ברשימה  שנפתח,  בעמוד  מופיעים  המסמכים 
בכתובת:  חשמל  חברת  של  האינטרנט  באתר  וכן  התכנית". 

.https://www.iec.co.il/planning/pages/default.aspx

בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  והשגות:  הערות  להגשת  המועד 
או בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף 100 לחוק 
ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  לתכנית,  התנגדות  להגיש 
והשגותיו לתכנית בתוך  התכנית, רשאי להגיש את הערותיו 
הארצית  לוועדה  בעיתונות,  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60
למשרד  העתק  עם  לאומיות,  תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון 
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז צפון. הפנייה לוועדה 
באמצעות  ותיעשה  טיעונים  וביסוס  בנימוק  תלווה  הארצית 
 iplan.gov.il/hasagot_vatal האינטרנט:  בכתובת  מקוון  טופס 
בכתב  או   ,ti-tashtiyot@iplan.gov.il הדוא"ל:  בכתובת  או 
למשרדי הוועדה, ותלווה בנימוק ובביסוס הטיעונים. אין צורך 
בצירוף תצהיר עורך דין. פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת 
תקופת  בתום  מיד  לשימוע  יזומנו  המשיגים  לעיל.  הדוא"ל 
הגשת ההערות וההשגות. לצורך כך יש לציין פרטים מלאים 

ליצירת קשר: כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון.

במסמכי  לעיין  רשאי  המעוניין  כל  התכנית:  במסמכי  עיון 
ובשעות  בימים  להלן,  הרשומות  הוועדות  במשרדי  התכנית 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

לאומיות,  תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון  הארצית  הוועדה   )1(
 ,0747578208 טל'  ירושלים,   ,12 הדפוס  בית  רח'  כתובת: 
דוא"ל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il, אתר הוועדה לתשתיות 
http://www.iplan.gov.il/Pages/HomePage. לאומיות: 

aspx, יש לבחור בתפריט "מוסדות תכנון ארציים" ותחתיו 
ללחוץ על האפשרות "הוועדה לתשתיות לאומיות";

כתובת:  צפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה    )2(
תעשייה,  )אזור   1 סיטי  מבנה   ,29 יצחק  מעלה  שדרות 
 ,04-6508503 טל'   ,17000 עילית  נצרת   ,595 יונה(, ת"ד  הר 

;zateam@iplan.gov.il :דוא"ל

כתובת:  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה    )3(
טל'   ,33095 חיפה  הממשלה,  קריית  15א,  פל-ים   רח' 

;ElenaMa@iplan.gov.il :04-8633427, דוא"ל

כתובת:  אשר,  חבל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה    )4(
דוא"ל:   ,04-9879610 טלפון:   ,2280000 מערבי  גליל  ד"נ 

;vsecretary@matteasher.org.il

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים, כתובת:    )5(
galoneem@ :505 שפרעם 20200, טל' 04-9502021, דוא"ל

;iula.org.il

כתובת:  אתא,  קריית  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה    )6(
רח' כיכר העירייה 7, קריית אתא 2810001, טל' 04-8478478, 

.mekomit@kiryat-ata.muni.il :דוא"ל

ה' בטבת התשע"ט )13 בדצמבר 2018(
)חמ 3-697-ה3(        זאב בילסקי

           ראש מטה הדיור הלאומי
        ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית 
להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות 
 הציבור - תת"ל 72ב - רכבת קלה במטרופולין 

תל אביב - קו חום - מקטע מזרחי
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–)8(  76ג)6(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, כי הוועדה הארצית 

        
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.  1
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חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק מגוש מוסדר

3986 ,18 ,17 ,15 ,13
42 ,30

399158 ,49 ,45 ,43 ,41 ,26 ,23-20 ,5 ,4
64 ,63 ,47 ,36-34

401175 ,90 ,87 ,76 ,43
106 ,98

401298 ,1 ,103 ,99 ,93 ,73
 ,150 ,110 ,104

174 ,170

4024613 ,194 ,365 ,296 ,295
611 ,606 ,398

4025285 ,277 ,255 ,225
 ,299 ,292 ,278

318 ,300

454360

683513-11 ,8-5 ,3

80000 ,17 ,15 ,8 ,7 ,5
20 ,18

800017

800027 ,4 ,1

חלקות בחלקןחלקות בשמותןחלק מגוש שומה

394817 ,10 ,4 ,11 ,9 ,8 ,5 ,3-1
 ,24 ,23 ,20-18 ,16

 ,139 ,137 ,29 ,26
139/5-139/1

42, 44, 51-49, 69שארית 3950
 ,60-57 ,53

 ,68 ,67 ,65-63
 ,101 ,100 ,71 ,70

121 ,113-111

3951124 ,103 ,7 ,6

207 שארית, 191שארית 3958

מחוז מרכז, מרחב תכנון רמלה

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק מגוש מוסדר

434034 ,14 ,9 ,8 ,6 ,5

434124 ,23 ,15 ,10 ,8 ,7 ,4
39 ,36 ,29-25

434481 ,57 ,52 ,4

4345 ,33 ,22 ,21 ,8
37 ,35

לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, בישיבתה מס' 05/2018 
על  החליטה   ,)2018 באפריל   9( התשע"ח  בניסן  כ"ד  מיום 
העברת תכנית לתשתית לאומית, מס' תת"ל 72ב - רכבת קלה 
במטרופולין תל אביב - קו חום - מקטע מזרחי )להלן - התכנית(, 

להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.

מקום ותיאור התכנית: הקו החום בתכנית זו עובר בערים ראשון 
לציון, באר יעקב, רמלה ולוד. בראשון לציון מרחוב ירושלים, 
דרך מתחם צריפין ובית החולים אסף הרופא. בבאר יעקב מרחוב 
נעמי שמר, וחוצה את מסילת הרכבת לוד-באר יעקב. ממשיך 
הקו ברמלה ברחובות הזית, יהודה שטיין, בשדרות חיים ויצמן, 
בשדרות הרצל, טשרניחובסקי ותל חי. בלוד ברחובות ירושלים, 
רחוב  עם  בצומת  סילבר.  הלל  ואבא  הרצל  הנשיא,  שדרות 
פונה הקו במעבר משוקע מתחת למסילת הברזל, על  המחקר 

רחוב המחקר, ומסתיים בסמוך לתחנת הרכבת גני אביב בלוד.

לרכבת  מסילה  של  והקמה  סלילה  התוויה,  התכנית:  מטרת 
קלה ומיתקנים נוספים המהווים חלק מהמתע"ן במטרופולין תל 
אביב, כחלק מרשת קווי מתע"ן על פי תוואי הקו החום בתמ"א 

23/א/4.

עיקרי הוראות התכנית: 

ייעוד שטח לרצועת מתע"ן במפלס הקרקע להקמת מסילות   .1
ותשתיות  מיתקנים  מבנים,  נוסעים,  תחנות  קלה,  לרכבת 

להפעלת המתע"ן מעל ומתחת לקרקע;

הוראות להקמת תחנות נוסעים, גשרים, מנהרות ומעברים   .2
לבין  המתע"ן  רצועת  בין  מפלסיות  להפרדות  משוקעים 
התארגנות  לשטחי  והוראות  רגל,  להולכי  רכב,  מעבר 

לתקופת ההקמה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מרחב תכנון מחוזי: מרכז, 
גלילית מרכז; מרחבי תכנון מקומיים: עמק לוד, לוד, רמלה, גזר, 

מצפה אפק, ראשון לציון.

מחוז מרכז, מרחב תכנון עמק לוד

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק מגוש מוסדר

498319

מחוז מרכז, מרחב תכנון לוד

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק מגוש מוסדר

3961 ,51 ,48 ,16 ,15
84 ,82 ,56 ,54 ,53

3962131 ,79 ,64 ,55 ,17 ,13
150 ,146 ,100 ,82

397757 ,37 ,34

397845 ,76 ,67 ,66 ,47 ,6
82 ,79 ,77

3979 ,21 ,19 ,17 ,15
27 ,25 ,23

3980 ,43 ,41 ,27 ,26
 ,51 ,49 ,47 ,45

55 ,53

DoCenter Id:801-02-2019-000074, received on -21/01/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 8084, ט"ו בשבט התשע"ט, 21.1.2019  6440

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק מגוש מוסדר

582921 ,20 ,1

588969-67 ,58

599248 ,38

מחוז מרכז, מרחב תכנון גזר

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק מגוש מוסדר

435130

472419

מחוז מרכז, מרחב תכנון מצפה אפק

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק מגוש מוסדר

3831 ,150 ,146 ,144
166 ,163

3832 ,124 ,110-107 ,72
237 ,135 ,125

3833158 ,34 ,26-24 ,3 ,2

3834 ,71 ,66-63 ,39
81 ,80 ,76

38357 ,5 ,1

4040380 ,110-107 ,20

4235 ,16-14 ,4 ,1 
 ,32 ,22 ,20-18

45 ,43 ,42 ,34

423829 ,28 ,26 ,2

42395 ,4 ,1

424412 ,9 ,8 ,4 ,2

4351 ,20 ,16-10 ,8 ,1
23 ,21

מחוז מרכז, מרחב תכנון ראשון לציון

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק מגוש מוסדר

4236 ,19 ,17-14 ,11 ,8
43 ,37-31 ,26-22

42377 ,5

4240 ,32 ,20 ,11-9 ,1
43 ,34

4241 ,140 ,9 ,7-5 
482 ,301 ,144-142

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול, במקרה 
המסומן  לבין  והחלקות  הגושים  רשימת  בין  אי–התאמה  של 

בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק מגוש מוסדר

4346532 ,334 ,1

434722 ,30 ,29 ,27 ,26 ,7
 ,59 ,58 ,49 ,45
87-83 ,69 ,66

4348164 ,156 ,151 ,146 ,23
292 ,163 ,161

435030 ,18

435130 ,16

435450 ,101 ,85 ,55-51
 ,164 ,113-109
 ,213 ,185-182

236 ,216

4355104 ,100 ,98 ,87 ,81
105 ,102

43563357 ,51

472419

477731 ,3 ,2

47785666 ,61 ,58 ,57 ,55

560532

560833 ,32

560938 ,32 ,31

561230 ,15 ,8 ,2 ,1 ,17 ,14 ,6 ,4 ,3
37 ,34 ,31

561314 ,13 ,10-1

5614 ,14-12 ,5-1
24 ,17

561826 ,1

562222-20 ,18 ,8

580482 ,7581 ,51 ,24-21

580581 ,18 ,55 ,46 ,14 ,10 ,7
79 ,69 ,63

5807 ,52 ,48 ,46-42
72 ,71 ,66 ,61

580885 ,84 ,82

580961 ,43 ,13-10 ,5-3
59 ,53 ,49 ,45

582225 ,15-13

582410-7 ,3-1
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הודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של מינהל התכנון: 
.https://bit.ly/2GnqTfS

י"ז בטבת התשע"ט )25 בדצמבר 2018(
)חמ 3-697-ה3(        זאב בילסקי

           ראש מטה הדיור הלאומי
        ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית 
להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965

התכנון  לחוק  ו–)8(  76ג)6(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, כי הוועדה הארצית 
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, בישיבתה מס' 13/2018 
על  החליטה   ,)2018 באוגוסט   13( התשע"ח  באלול  ב'  מיום 
אסטרל  מלונות   -  99 מס'  לאומית,  לתשתית  תכנית  העברת 
ועל  המחוזיות  הוועדות  להערות  התכנית(,   - )להלן  אילת 

פרסומה להשגות הציבור.

מקום ותיאור התכנית: התכנית מתפרסת בחוף הצפוני ובדרך 
הערבה אילת על פני 4 מתחמים שונים בעיר אילת וכוללת בית 
מלון אחד חדש - מלון אסטרל לייט ותוספת קומות או אגפים 
בבתי מלון קיימים - מלון אסטרל וילג', מלון אסטרל נירוונה, 
מציעה  הכול  סך  מאריס.  אסטרל  ומלון  סוויטס  נירוונה  מלון 

התכנית תוספת של 845 יחידות אירוח חדשות. 

מלונות  להרחבת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
קיימים והקמת מלונות/אגפים חדשים בסמיכות להם.

עיקרי הוראות התכנית:

קביעת הוראות לתוספת חדרי מלון;  .1

אגפים  ו/או  חדשים  מלון  בתי  להקמת  הוראות  קביעת   .2
חדשים בבתי מלון קיימים.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מחוז: דרום; מרחבי תכנון 
מקומיים: אילת.

רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית: 

מרחב תכנון אילת

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןגוש

4000280

401714

4017214 ,12 ,10 ,9

 401796

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול, במקרה 
המסומן  לבין  והחלקות  הגושים  רשימת  בין  אי–התאמה  של 

בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

מקום הצגת התכנית: עותק שלם של התכנית, נמצא במזכירות 
לאומיות;  תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון  הארצית  הוועדה 
ובמשרד  דרום  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי 
ניתן לעיין במסמכי  ולבנייה אילת.  הוועדה המקומית לתכנון 
https:// :התכנית באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת

.bit.ly/2D5H53M
       

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

מקום הצגת התכנית: עותק שלם של התכנית, נמצא במזכירות 
לאומיות;  תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון  הארצית  הוועדה 
ובמשרדי  מרכז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי 
לציון, רמלה,  לוד, ראשון  ולבנייה  הוועדות המקומית לתכנון 
במסמכי  לעיין  ניתן  אפק.  ומצפה  גזר,  דן(,  )שדות  לוד  עמק 
https:// :התכנית באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת
בכתובת:  נת"ע  של  האינטרנט  באתר  וכן   bit.ly/2GnqTfS

.https://www.nta.co.il/planning

בבניין  בקרקע,  המעוניין  כל  והשגות:  הערות  להגשת  המועד 
או בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף 100 לחוק 
ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  לתכנית,  התנגדות  להגיש 
והשגותיו לתכנית בתוך  התכנית, רשאי להגיש את הערותיו 
הארצית  לוועדה  בעיתונות,  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60
ולבנייה של תשתיות לאומיות, עם העתקים למשרדי  לתכנון 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז מרכז. הפנייה לוועדה 
באמצעות  ותיעשה  טיעונים  וביסוס  בנימוק  תלווה  הארצית 
טופס מקוון בכתובת האינטרנט: hasagot_vatal/iplan.gov.il או 
בכתובת הדוא"ל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il או בכתב למשרדי 
בצירוף  צורך  אין  הטיעונים.  וביסוס  בנימוק  ותלווה  הוועדה, 
תצהיר עורך דין. פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל 
הגשת  תקופת  בתום  מיד  לשימוע  יזומנו  המשיגים  לעיל. 
ההערות וההשגות. לצורך כך יש לציין פרטים מלאים ליצירת 

קשר: כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון.

במסמכי  לעיין  רשאי  המעוניין  כל  התכנית:  במסמכי  עיון 
ובשעות  בימים  להלן,  הרשומות  הוועדות  במשרדי  התכנית 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

ולבנייה של תשתיות לאומיות,  הוועדה הארצית לתכנון    )1(
טל'  ירושלים,   ,12 הדפוס  בית  רח'  השנהב,  בית  כתובת: 
אתר   ,ti-tashtiyot@iplan.gov.il דוא"ל:   ,0747578208
http://www.iplan.gov.il/ לאומיות:  לתשתיות  הוועדה 
"מוסדות  בתפריט  לבחור  יש   ,Pages/HomePage.aspx
"הוועדה  האפשרות  על  ללחוץ  ותחתיו  ארציים"  תכנון 

לתשתיות לאומיות";

כתובת:  מרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה    )2(
טל'  רמלה,  ג',  קומה  הממשלה,  קריית   ,91 הרצל   רח' 

;SigalitPa@iplan.gov.il :08-9788434, דוא"ל

כתובת:  לציון,  ראשון  ולבנייה  לתכנון  הוועדה המקומית    )3(
sigals@ :הכרמל 20, ראשון לציון, טל' 03-9547585, דוא"ל

;rishonlezion.muni.il

רח'  כתובת:  רמלה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה    )4(
heftsig@ :דוא"ל  ,08-9771564 טל'  רמלה,   ,9 מבצע משה 

;ramla.muni.il

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לוד, כתובת: שד' דוד    )5(
דוא"ל:   ,08-9279855/6 טל'  לוד,  קומנדו,  כיכר   ,2 המלך 

;rutm@lod.muni.il

כתובת:  אפק,  מצפה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה    )6(
דוא"ל:   ,03-9302051 טלפון:  תקווה,  פתח   ,9 גליס  ציון  בן 

;ayala@vmm.co.il

דן(,  )שדות  לוד  עמק  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה    )7(
כתובת: הרבי מליובאוויטס 6, כפר חב"ד, טל' 073-2230666, 

;shulamit@sdan.org.il :דוא"ל

גזר, כתובת: בניין  הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק    )8(
המועצה, המועצה האזורית גזר, טל' 08-9274081, שלוחה 2, 

.etia@gezer-region.muni.il :דוא"ל
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
ימי  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

עבודה לפני תאריך הדיון עד השעה 12.00.

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

רועי דריזון, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 40066-11-18

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

ח"פ בע"מ,  בינלאומי  סחר  אי.סי.יו  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-443595-7

איבצן-נצר-וולצקי,  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
ושות', ממגדל החשמונאים, רח' החשמונאים 100, תל אביב.

בקשה  הוגשה   18.11.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 13.2.2019 בשעה 11.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

עבודה לפני תאריך הדיון עד השעה 12.00.

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

רועי דריזון, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 40083-11-18

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

 )1992( סחר  ומזרח  מערב  שושנת  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-171711-8,

איבצן-נצר-וולצקי,  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
ושות', מגדל החשמונאים, רח' החשמונאים 100, תל אביב.

בקשה  הוגשה   18.11.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 13.2.2019 בשעה 12.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

עבודה לפני תאריך הדיון עד השעה 12.00.

בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  והשגות:  הערות  להגשת  המועד 
או בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף 100 לחוק 
ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  לתכנית,  התנגדות  להגיש 
והשגותיו לתכנית בתוך  התכנית, רשאי להגיש את הערותיו 
הארצית  לוועדה  בעיתונות,  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60
למשרד  העתק  עם  לאומיות,  תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז דרום. הפנייה לוועדה 
באמצעות  ותיעשה  טיעונים  וביסוס  בנימוק  תלווה  הארצית 
 hasagot_vatal/iplan.gov.il האינטרנט:  בכתובת  מקוון  טופס 
בכתב  או   ,ti-tashtiyot@iplan.gov.il הדוא"ל:  בכתובת  או 
למשרדי הוועדה, ותלווה בנימוק וביסוס הטיעונים. אין צורך 
בצירוף תצהיר עורך דין. פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת 
תקופת  בתום  מיד  לשימוע  יזומנו  המשיגים  לעיל.  הדוא"ל 
הגשת ההערות וההשגות. לצורך כך יש לציין פרטים מלאים 

ליצירת קשר: כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון.

במסמכי  לעיין  רשאי  המעוניין  כל  התכנית:  במסמכי  עיון 
ובשעות  בימים  להלן,  הרשומות  הוועדות  במשרדי  התכנית 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

ולבנייה של תשתיות לאומיות,  הוועדה הארצית לתכנון    )1(
 ,0747578208 טל'  ירושלים,   ,12 הדפוס  בית  רח'  כתובת: 
דוא"ל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il, אתר הוועדה לתשתיות 
http://www.iplan.gov.il/Pages/HomePage. לאומיות: 

aspx, יש לבחור בתפריט "מוסדות תכנון ארציים" ותחתיו 
ללחוץ על האפשרות "הוועדה לתשתיות לאומיות";

כתובת:  דרום,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה    )2(
דוא"ל:   ,08-6263820 טל'  שבע,  באר   ,4 התקווה  רח' 

;MiryamCo@iplan.gov.il

סיטי  כתובת:  אילת,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה   )3(
tirza@eilat. :סנטר, ת"ד 14, אילת, טל' 08-6367216, דוא"ל

.muni.il

כ"ח בכסלו התשע"ט )6 בדצמבר 2018(
)חמ 3-697-ה3(        זאב בילסקי

           ראש מטה הדיור הלאומי
        ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 40018-11-18

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

ח"פ בע"מ,  נאות  מ.ג.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-346922-1

איבצן-נצר-וולצקי,  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
ושות', ממגדל החשמונאים, רח' החשמונאים 100, תל אביב.

בקשה  הוגשה   18.11.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 13.2.2019 בשעה 11.45.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
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המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אהוד חיים חגואל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 8324-01-19

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

ובעניין פירוק חברת אולטרפלסט תעשיות )1993( בע"מ, ח"פ 
51-169293-1 )בהסדר נושים(,

והמבקש: עו"ד ורו"ח אשר אנגלמן - נאמן לביצוע הסדר 
הנושים של החברה, בעצמו ו/או באמצעות עו"ד ורו"ח סמיון 
קידר, מרח' המרד 25, תל אביב 6812508, טל' 03-7954940, פקס' 

.03-7954789

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.1.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.2.2019 בשעה 09.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.3.2.2019

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

סמיון קידר, עו"ד  
בא כוח הנאמן  

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

דני אשחר ניהול ויעוץ הנדסי בע"מ
 )ח"פ 514461185(

)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 
15/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

אשחר, מרח' מייש 8, זכרון יעקב, 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 20/05/2019, 
בשעה 16:00, אצל עו"ד שולמית אשבול, רח' המיסדים 76, זכרון 

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

רועי דריזון, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 41369-12-18

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

ח"פ בע"מ,  ליובאוויטש  אנ"ש  עוף  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-277154-4

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן ו/או 
זיגדון,  נעמה  ו/או  סעדיה-מילגרום  שרון  ו/או  כוכבי  אריאל 
טל'  ,5126237 ברק  בני   ,)4 קומה   ,3 ב.ס.ר  )מגדל   5 כנרת   מרח' 

03-6911808, פקס' 03-6957591.

בקשה  הוגשה   26.12.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

17.2.2019 בשעה 09.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 10.2.2019.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 3.2.2019.

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 72660-12-18

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

ובעניין פירוק חברת מתן אירועים בע"מ, ח"פ 51-488334-7,

והמבקשת: אופק קפיטל אשראי עסקי בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד 
אהוד חיים הגואל, מרח' התע"ש 20, כפר סבא 44425.

בקשה  הוגשה   31.12.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

17.2.2019 בשעה 08.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 10.2.2019.
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מסופונט 2014 בע"מ
 )ח"פ 515176469(

)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 נתנאל 

אלון, מרח' ביל''ו 2, 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 02/03/2019, 
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. 

נתנאל אלון, מפרק

ש.מ.ג. נגבה רהיטים בע"מ
 )ח"פ 513722611(

)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 
למפרק  שבע,  באר   ,190 מצדה  דרך  מרח'  מרציאנו,  שמואל 

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 02/03/2019, 
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. 

שמואל מרציאנו, מפרק

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

בפנקסים ובניירות של החברה. 

דניאל אשחר, מפרק

ע.ע. עבוד בנייה בע"מ
 )ח"פ 515298925(

)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 
26/09/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פאיז 

עבאסי, מרח' אום טובא 1, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/03/2019, 
בשעה 10:00, במשרד עו"ד עבד גיגיני, רח' אל מאמון 16, בית 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,  החדשה,  חנינא 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

פאיז עבאסי, מפרק

פרופסור ז'אן סוסטיאל בע"מ 
 )ח"פ 514374842(

)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 
16/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ז'אן 
חיפה,   ,143 חושי  אבא  שד'  מרח'  סוסטיאל,  אלבר  פרנסואה 

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. 

 ,03/03/2019 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. 

ז'אן פרנסואה אלבר סוסטיאל, מפרק
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ח.ש. קפה בע"מ
 )ח"פ 513322206(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
06/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפי 

שרל, מרח' שד' ויצמן 10, 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 02/03/2019, 
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. 

רפי שרל, מפרק

הליקופטורס בע"מ
 )ח"פ 512334889(

)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 אורי 

כץ, מאורנים 19, 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 02/03/2019, 
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. 

אורי כץ, מפרק

ישכון 39 בע"מ
 )ח"פ 515262996(

)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 דגנית 

כהן, מרח' כנרת 9, 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 02/03/2019, 
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

גולפקידס בע"מ
 )ח"פ 512050824(

)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 אלי 

מזרחי, מרח' יוסף וינר 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 02/03/2019, 
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. 

אלי מזרחי, מפרק
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גמשל מסעדות קמח 2007 בע"מ
 )ח"פ 514019199(

)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' התנאים 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 02/03/2019, 
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. 

גבריאל לוינסון, מפרק

תעשיות המאה ה-22 בע"מ
 )ח"פ 513831271(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
06/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 

עוז כץ, מאורנים 19, 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 02/03/2019, 
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. 

אורי עוז כץ, מפרק

ביצה ישראל בע"מ
 )ח"פ 512687278(

)בפירוק מרצון(

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

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

גבריאל לוינסון, מרח' התנאים 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 02/03/2019, 
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. 

גבריאל לוינסון, מפרק

א א מאפית כהן )2003( בע"מ
 )ח"פ 513401968(

)בפירוק מרצון(

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

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

גבריאל לוינסון, מרח' התנאים 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 02/03/2019, 
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. 

גבריאל לוינסון, מפרק
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א.ג. גלית השקעות בע"מ
 )ח"פ 515355410(

)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 
15/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרקת  אתא,  קריית   ,26 העצמאות  מרח'  טולדנו,  אורטל 

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 30/05/2019, 
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. 

אורטל טולדנו, עו"ד, מפרקת

עילם בני ניהול )2008( בע"מ
 )ח"פ 514198258(

)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 
16/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני 

עילם, מרח' צמרות 14, הרצליה 4642412, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/03/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,15:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

בני עילם, מפרק

ריף קו בע"מ
 )ח"פ 515301547(

)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 
27/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק  לציון,  ראשון   ,2 ירושלים  מרח'  גהוורי,  פיימן  יוסף 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/05/2019, 
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. 

יוסף פיימן גהוורי, עו"ד, מפרק

בית מרקחת ברודר בע"מ
 )ח"פ 512908930(

)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 
16/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
דניאל סימון ברודר, מרח' דרך יצחק רבין 15, בית שמש, 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. 

 ,17/05/2019 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. 

דניאל סימון ברודר, מפרק
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אריז הובלות ומסחר בע"מ 
 )ח"פ 514089069(

)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 
16/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

כאמלה ביאטרה, מרח' המדע 8, רחובות, 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 17/03/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

כאמלה ביאטרה, מפרקת

א.צ. מסעדת תפודים בע"מ
 )ח"פ 515123008(

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

אוסנת מלכה, מרח' הגליל 52, טבריה, 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 17/04/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  11:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אוסנת מלכה, עו"ד, מפרקת

מ.צ. הרשקו השקעות בע"מ
 )ח"פ 512460882(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
13/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
תל–אביב-יפו,   ,3/23 מאוריציו  ויטלה  מרח'  הרשקו,  מאוריס 

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 10/06/2019, 
תל–  ,150 בגין  דרך  רח'  ציטבר,  רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה 

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

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

מאוריס הרשקו, מפרק

אבן וים בע"מ 
 )ח"פ 514148436(

)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 
17/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירדנה 

ג'ורנו , מרח' המדע 8, רחובות, 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 17/03/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

ירדנה ג'ורנו, מפרקת
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אושונטה בע"מ 
 )ח"פ 514510767(

)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 
17/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איריס 

עפרוני, מרח' המדע 8, רחובות, 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 17/03/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

איריס עפרוני, מפרקת

קלריטק בע"מ 
 )ח"פ 512138389(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
13/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

זאב קורן, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 13/03/2019, 
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. 

משה זאב קורן, מפרק

י.ב. - עיט טכנולוגיות בע"מ
 )ח"פ 513149153(

)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 
15/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל 

בינדר, 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 17/03/2019, 
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. 

יחיאל בינדר, מפרק

מדי - לייף בע"מ 
 )ח"פ 513857896(

)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 
15/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל 

בינדר, 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 17/03/2019, 
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. 

יחיאל בינדר, מפרק
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דילטק אלקטרוניקה בע"מ 
 )ח"פ 513851410(

)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 
16/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן 

שלו, 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 17/03/2019, 
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. 

איתן שלו, מפרק

א. הדר שירותי ניקיון בע"מ 
 )ח"פ 514877992(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
17/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה 

איצקוביץ, 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 17/03/2019, 
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. 

יהודה איצקוביץ, מפרק

ע.ב. שפע יזמות בע"מ
 )ח"פ 515499176(

)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 
16/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 
אלי בלומנפלד, מרח' דרך המייסדים 3, פרדסיה, 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, 
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. 

משה אלי בלומנפלד, מפרק

בר קול אלקטרוניקה בע"מ
 )ח"פ 510525009(

)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 
16/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל 

אדורם, מרח' המשביר 4, חולון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/03/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אריאל אדורם, מפרק
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בק הובלות בקירור בע"מ
 )ח"פ 512327784(

)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 
16/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן 

בק, מתל עדשים, 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, 
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. 

ראובן בק, מפרק

שניאור זלמן פונדמינסקי
 )ח"פ 513382036(

)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 
16/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר 
פונדמינסקי, מרח' מזא''ה 10/8, 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 03/03/2019, 
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. 

אמיר פונדמינסקי, מפרק

איי.אם.אס. - פתרונות מתקדמים במתכות בע"מ
 )ח"פ 512601691(

)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 
16/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צח 

מירב, מרח' ימימה 40, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/03/2019, 
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. 

צח מירב, מפרק

המסיעים יבנאל בע"מ
 )ח"פ 511791501(

)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 
16/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזר 

כהן, מרח' ש עולים 17, יבנאל, 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, 
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. 

עזר כהן, מפרק
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אור ין תעשיות חשמל בע"מ
 )ח"פ 513128314(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
13/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אלברטו חוליו לרום, מרח' על כנפי נשרים 9א, דירה 14, 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. 

 ,13/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14:00, 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. 

אלברטו חוליו לרום, מפרק

עול"מ - עובדים ללא מדים בע"מ
 )ח"פ 515074615(

)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 
27/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מאיר אסרף, מרח' החשמונאים 105, ת"ד 20617, תל–אביב-יפו 

6120601, 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 23/05/2019, 
בכתובת  ושות',  כהן  מאיר  בנימין  עו"ד  במשרד   ,15:00 בשעה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

מאיר אסרף, עו"ד, מפרק

ברנינג סולאר בע"מ
 )ח"פ 514306810(

)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 משה 

מהריזי, מרח' אילת 91, חולון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/03/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

משה מהריזי, מפרק

ש. אוחיון סחר בע"מ
 )ח"פ 513725713(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
18/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי 

אוחיון, מרח' אח''י להב 3, 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 18/04/2019, 
חולון,   ,9 מרים  זוהר  רח'  כמוס,  אורן  עו"ד  אצל   ,08:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

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

גיל גרון, עו"ד, מפרק

ט.א. רעננה בע"מ
 )ח"פ 512401647(

)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 
 ,16/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפי טל, 

מרח' המלאכה 13, לוד, 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.

רפי טל, מפרק

זטיפר השקעות ושווק בע"מ
 )ח"פ 512136342(

)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 
 ,16/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפי טל, 

מרח' המלאכה 13, לוד, 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.

רפי טל, מפרק

ר.ג. סופר מרקטינג בע"מ
 )ח"פ 513044172(

)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 
 ,14/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,78 רוטשילד  שדרות  מרח'  ליואי,  צבי 

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.

לד לנד אינק בע''מ
 )ח"פ 513940965(

)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 
02/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נטליה 

קובישצ'ה, מרח' המכבי 9, 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. 

 ,14/03/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13:00, 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. 

נטליה קובישצ'ה, מפרקת

טריידס-רף בע"מ
 )ח"פ 514339779(

)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 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

שגיא וקסלמן, מרח' הלפיד 8, פתח תקווה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שגיא וקסלמן, עו"ד, מפרק

אנ פולס 2010 בע"מ
 )ח"פ 514458090(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,09/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל 

גרון, מרח' בר כוכבא 16, בני ברק, 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.
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נ.א.ש. בראון יעוץ ובניה בע"מ
 )ח"פ 512350513(

)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 
 ,15/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
ניר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

בראון, מגילון 8, 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.

ניר בראון, מפרק

ג.ש. מיקרוטק טכנולוגיות בע"מ
 )ח"פ 514454156(

)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 
 ,16/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
גבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

שריד, מרח' המלאכה 13, לוד, 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.

גבי שריד, מפרק

רן - אמירים הנדסה וייזום פרוייקטים בע"מ
 )ח"פ 512853649(

)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 
 ,16/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

כהן, מרח' המלאכה 13, לוד, 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.

דניאל כהן, מפרק

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

עדי צבי ליואי, עו"ד, מפרק

חן בילדקס בניה והנדסה בע"מ
 )ח"פ 512943515(

)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 
 ,16/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

כהן, מרח' המלאכה 13, לוד, 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.

דניאל כהן, מפרק

אלירף בע"מ
 )ח"פ 512401639(

)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 
 ,16/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפי טל, 

מרח' המלאכה 13, לוד, 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.

רפי טל, מפרק

איי וי אר תקשורת בע"מ
 )ח"פ 511100240(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,03/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צופיה 

דר, מרח' הנרקיסים 78, עתלית 303000, 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.

צופיה דר, מפרקת
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אור הדר שחר 12 בע"מ
 )ח"פ 514788199(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,10/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל 

גרון, מרח' בר כוכבא 16, בני ברק, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיל גרון, עו"ד, מפרק

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

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,15/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל 

גרון, מרח' בר כוכבא 16, בני ברק, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיל גרון, עו"ד, מפרק

י.מ. ארד יוזמות עסקיות בע"מ
 )ח"פ 512836180(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,10/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל 

גרון, מרח' בר כוכבא 16, בני ברק, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיל גרון, עו"ד, מפרק

נץ הגליל שיווק ומסחר בע"מ
 )ח"פ 512357856(

)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 
 ,16/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מחפוז 

שלופה, מרח' המלאכה 13, לוד, 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.

מחפוז שלופה, מפרק

ח.ד.ש.נ. אחזקות וניהול בע"מ
 )ח"פ 513934893(

)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 
 ,16/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
דרור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

זקס, מרח' המלאכה 13, לוד, 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 זקס, מפרק

נ. לוי הובלות בע"מ
 )ח"פ 512901430(

)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 
 ,16/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
ניסים  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  התקבלה החלטה 

לוי, מרח' המלאכה 13, לוד, 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.

ניסים לוי, מפרק
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בי וואן ספורט בע"מ
 )ח"פ 515690790(

)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 
 ,16/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז חיים 

לוקוב, מרח' שאול המלך 8, 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.

ארז חיים לוקוב, מפרק

טלמון יזמות ובניה בע"מ
 )ח"פ 513844530(

)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 
 ,16/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
אלי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

טלמון, מרח' יערה 24, להבים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלי טלמון, מפרק

מיתר - השקעות, סחר ומחקר במזרח התיכון בע"מ
 )ח"פ 511973992(

)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 
 ,16/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניראון 

משה חשאי, מרח' הבשור 170, שוהם, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניראון משה חשאי, מפרק

מנטל מחשבים בע"מ
 )ח"פ 512362849(

)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 
 ,25/12/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
יהודה אריה אוסטרומצקי, מרח' פעמוני יוסף 8, 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.

יהודה אריה אוסטרומצקי, עו"ד, מפרק

מנגו עיצובים 
 )ח"פ 514211689(

)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 
 ,27/12/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
יפה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

נסים גררד, מרח' יפת 38, 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.

יפה נסים גררד, מפרק

אבירם שירותים משפטיים
 )ח"פ 513253823(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,16/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
רויטל  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  התקבלה החלטה 

אבירם רבינוביץ, מרח' בזל 17, הרצליה, 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.

רויטל אבירם רבינוביץ, מפרקת

DoCenter Id:801-02-2019-000074, received on -21/01/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



6457 ילקוט הפרסומים 8084, ט"ו בשבט התשע"ט, 21.1.2019 

דניאל פדידה ייזום והשקעות בע"מ
 )ח"פ 514553411(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,13/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בן 
ולנברג 18, תל–אביב-יפו 6971915,  מתתיהו עומר, מרח' ראול 

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.

בן מתתיהו עומר, עו"ד, מפרק

אחים וינרוט יזום ויעוץ )1999( בע"מ
 )ח"פ 512799735(

)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 
 ,17/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז 

אברמוביץ, מרח' ויצמן 2, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארז אברמוביץ, עו"ד, מפרק

איגוד ציי רכב וליסינג )2012( בע"מ
 )ח"פ 514728591(

)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 
 ,16/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
צבי וולפסון, מרח' אגודת ספורט הפועל 2, ירושלים 9695801, 

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.

צבי וולפסון, עו"ד, מפרק

ריפל אי. איי בע"מ
 )ח"פ 515324614(

)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 
 ,14/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
יונתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מינדל, מרח' שד נוה עובד 29, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יונתן מינדל, מפרק

ברמן בצומת ספרים בע"מ
 )ח"פ 515731081(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,16/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאת שחורי 

דקל, מרח' ויסוצקי 6, תל–אביב-יפו, 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.

ליאת שחורי דקל, עו"ד, מפרקת

אליאור וענת בריבוע בע"מ
 )ח"פ 515038099(

)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   ,10/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמנון ברוך 

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

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמנון ברוך שורק, עו"ד, מפרק
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נ.א.ש. בראון יעוץ ובניה בע"מ
 )ח"פ 512350513(

)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 17/03/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, גילון 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,8
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר בראון, מפרק

מוסיכולה בע''מ
 )ח"פ 513841775(

)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 
משרד  המפרק,  אצל   ,16:30 בשעה   ,03/03/2019 ביום  תתכנס 
קומה   ,2 גוריון  בן  דוד  דרך  רח'  ושות',  ושחם  אלישיב  אביטן 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  23, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי אביטן אדם, עו"ד, מפרק

מנטל מחשבים בע"מ
 )ח"פ 512362849(

)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 03/03/2019, בשעה 13:00, אצל המפרק, רח' 
פעמוני יוסף 8, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה אריה אוסטרומצקי, עו"ד, מפרק

ונדטרוניקס בע"מ
 )ח"פ 512871963(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10/03/2019, בשעה 14:00, אצל ליואי את ליואי, 
רח' שדרות רוטשילד 78, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

עדי צבי ליואי, עו"ד, מפרק

ויו בר בע"מ
 )ח"פ 513797779(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בר  רח'  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   ,03/03/2019 ביום  תתכנס 
כוכבא 16, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל גרון, עו"ד, מפרק

ח.ו.ש.ן ניהול עסקי מזון בע"מ
 )ח"פ 512866781(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בר  רח'  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   ,03/03/2019 ביום  תתכנס 
כוכבא 16, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל גרון, עו"ד, מפרק

תשואות אדר לפיתוח עסקי בע"מ
 )ח"פ 513193284(

)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 
חברת  אצל   ,10:00 בשעה   ,04/03/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,93 ארלוזורוב  רח'  העובדים, 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דניאל שהר רביץ, עו"ד, מפרק

ההסתדרות - חברים ומרויחים בע"מ 
 )ח"פ 512985482(

)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 
חברת  אצל   ,10:00 בשעה   ,04/03/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,93 ארלוזורוב  רח'  העובדים, 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דניאל שהר רביץ, עו"ד, מפרק
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אלי חן השקעות 2002 בע"מ
 )ח"פ 513296814(

)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 03/04/2019, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
המלאכה 4, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים ראובן, עו"ד, מפרק

מלונות הצפון בע"מ
 )ח"פ 510434855(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 03/03/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' אבן 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,2 גבירול 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זיו עירוני, עו"ד, מפרק

לימרה הנדסה
 )ח"פ 512917949(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה הכללית של 
החלטה  התקבלה   ,08/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל  החברה 
את  ולבטל  מרצון  החברה  פירוק  הליך  את  לבטל  חוקי  במניין 

מינויו של מפרק החברה.
שלמה סלנר, דירקטור

מיטלס טריידס נצרת בע"מ
 )ח"פ 513679696(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, ברח' המלאכה  10/02/2019, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 

13ב, לוד.

על סדר היום: החלטת החברה על פירוקה מרצון ואישור 
המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק לחברה.

שלופה וינוס, דירקטור

זטיפר השקעות וניהול נדל"ן )2003( בע"מ
 )ח"פ 513434423(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

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

בייזר ניהול ופיננסים בע"מ
 )ח"פ 513500603(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10/03/2019, בשעה 14:00, אצל ליואי את ליואי, 
רח' שדרות רוטשילד 78, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

עדי צבי ליואי, עו"ד, מפרק

אחז - ייעוץ חקלאי בע"מ
 )ח"פ 513782367(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10/03/2019, בשעה 14:00, אצל ליואי את ליואי, 
רח' שדרות רוטשילד 78, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

עדי צבי ליואי, עו"ד, מפרק

טודהלו ישראל בע"מ
 )ח"פ 514645035(

)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 
רח'  10:00, במשרדי החברה,  05/03/2019, בשעה  ביום  תתכנס 
רבי חנינא 21, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונית שוורץ פולק, מפרקת

רונית שוורץ פולק בע"מ
 )ח"פ 514645019(

)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 
רח'  10:00, במשרדי החברה,  05/03/2019, בשעה  ביום  תתכנס 
רבי חנינא 21, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונית שוורץ פולק, מפרקת
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רסלו נדל"ן בע"מ
 )ח"פ 512858762(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26/02/2019, בשעה 16:00, במשרדי חברת אורום 
וונצ'רס אמ.קיי.איי בע"מ, רח' דרך אבא הלל 16, רמת גן, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.
ערן רייזפלד, עו"ד, מפרק

קומפיומקס בע"מ
 )ח"פ 512658733(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26/02/2019, בשעה 16:30, במשרדי חברת אורום 
וונצ'רס אמ.קיי.איי בע"מ, רח' דרך אבא הלל 16, רמת גן, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.
ערן רייזפלד, עו"ד, מפרק

ס.ט. גל השקעות ופיננסים בע"מ
)ח"פ 51-311240-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,2 ברגמן  רח'  ביום 12.2.2019, בשעה 11.00, אצל המפרק,  תתכנס 
רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

לאון פישמן, עו"ד, מפרק

ננוטרה בע"מ
)ח"פ 51-424610-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.2.2019, בשעה 18.00, במשרדי פרל כהן צדק לצר 
ברץ, מגדל עזריאלי שרונה, רח' דרך בגין 121, קומה 53, תל אביב 
6701203, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר שדה, עו"ד, מפרק

10.00, ברח' המלאכה  10/02/2019, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
13ב, לוד.

על סדר היום: החלטת החברה על פירוקה מרצון ואישור 
המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק לחברה.

רפי טל, דירקטור

שרות עשר גרין אנרג''י בע"מ
 )ח"פ 514688001(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, ברח' המלאכה  10/02/2019, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 

13ב, לוד.

על סדר היום: החלטת החברה על פירוקה מרצון ואישור 
המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק לחברה.

תומר בן–מנשה, דירקטור

ט.מ.ע.ע נצרת בע"מ
 )ח"פ 512262361(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, ברח' המלאכה  10/02/2019, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 

13ב, לוד.

על סדר היום: החלטת החברה על פירוקה מרצון ואישור 
המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק לחברה.

מחפוז שלופה, דירטור

סמייל בתי קפה בע"מ
 )ח"פ 513657205(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, ברח' המלאכה  10/02/2019, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 

13ב, לוד.

על סדר היום: החלטת החברה על פירוקה מרצון ואישור 
המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק לחברה.

דרור זקס, דירקטור

תבליני הגן האורגני
 )ח"פ 514011683(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, ברח' המלאכה  10/02/2019, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 

13ב, לוד.

על סדר היום: החלטת החברה על פירוקה מרצון ואישור 
המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק לחברה.

ניסים עמי ואבירן, דירקטור
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החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את טל שם טוב, מרח' אסירי ציון 22, פתח תקווה, 

למפרק החברה.

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

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

 ,14.2.2019 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.

טל שם טוב, מפרק

בוידם בע"מ
)ח"פ 51-408660-2(

)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   ,13.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
איתיאל בן חיים, מרח' דניאל פריש 3, תל אביב 6473104, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

 ,20.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי החברה, רח' הסדנא 6, כפר סבא, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

איתיאל בן חיים, עו"ד, מפרק

ניוטק ע.ד. בע"מ
)ח"פ 51-402504-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל 
עופר פוקסמן, מרח' שיבולים 29, מושב נווה מבטח 79850, 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.

יער ארכיטקטים בע"מ
)ח"פ 51-022057-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.3.2019, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' שמעון בן 
שטח 9, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב יער, מפרק

מונטנה - הבית בעין כרם בע"מ
)ח"פ 51-459848-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
עם  רח'  מלול,  רונית  אצל   ,10.00 בשעה   ,30.4.2019 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,3 ועולמו 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גור שחר, מפרק

קו החוף נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-439988-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את טל שם טוב, מרח' אסירי ציון 22, פתח תקווה, 

למפרק החברה.

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

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

 ,14.2.2019 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.

טל שם טוב, מפרק

תכשיטי הונג קונג בע"מ
)ח"פ 51-453926-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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רוטשילד מתנות בע"מ
)ח"פ 51-331167-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  כי באסיפה  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
11.12.2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

מיכה רוטשילד, מרח' הרב קוק 14, נתניה, למפרק החברה.

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

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

 ,18.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מיכה רוטשילד, מפרק

מוסך פורמולה 1 2000 )1999( בע"מ
)ח"פ 51-277144-5(

)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   ,4.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים 

מריה חוסה מילר, מרח' השיטה 110, עומר, 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.

 ,18.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  12.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מרים מריה חוסה מילר, מפרקת

ס.א הגרמס בע"מ
)ח"פ 51-401159-2(

)בפירוק מרצון(

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

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

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

של החברה.

ישראל עופר פוקסמן, מפרק

מנטל-היל בע"מ
)ח"פ 51-482884-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שכל  לאחר   ,7.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
טבעון,  קריית   ,29 מורן  מרח'  יודעים,  טל-אהרון  את  ולמנות 

למפרק החברה.

 ,17.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

טל-אהרון יודעים, מפרק

מיכה רוטשילד בע"מ
)ח"פ 51-246952-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
מיכה  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 

רוטשילד, מרח' הרב קוק 14, נתניה, למפרק החברה.

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

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

 ,18.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מיכה רוטשילד, מפרק
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 ,27.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

נדאל אלקרינאוי, מפרק

א.נ חברה להעסקת עובדים זרים בבנין בע"מ
)ח"פ 51-533693-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נדאל 

אלקרינאוי, מרהט 18, מיקוד 8535700, 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.

 ,27.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

נדאל אלקרינאוי, מפרק

פארק המים נס הרים בע"מ
)ח"פ 51-345868-7(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,30.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

נוריאל גדליה, ממושב נס הרים 14, 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.

 ,27.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

נוריאל גדליה, מפרק

 ,23.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

סרגיי צ'בטורוב, מרח' ברזילי 23, 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.

 ,19.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

סרגיי צ'בטורוב, מפרק

אנדלוס - סחנין טורס בע"מ
)ח"פ 51-420878-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

סלים חלאילה, מת"ד 02, סח'נין 3081000, 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.

 ,20.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  סח'נין,   ,81 אלגליל  רח'  המפרק,  במשרדי   ,16.00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

סלים חלאילה, עו"ד, מפרק

נ.א.נ עובדים זרים לבנין 2016 בע"מ
)ח"פ 51-540180-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נדאל 

אלקרינאוי, מרהט 18, מיקוד 8535700, 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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במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה דהאן, מרח' 
מבצע קדש 40, ת"ד 24020, 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.

 ,16.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה דהאן, מפרק

דן בטבע בע"מ
)ח"פ 51-504836-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 16.1.2019, התקבלה החלטה 
דהאן,  משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי   במניין 

מרח' מבצע קדש 40, ת"ד 24020, 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.

 ,16.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה דהאן, מפרק

י.ד. חופים פיתוח ופרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-420705-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

צבי שני, מרח' סמלו 12, ת"ד 88, נתיבות, 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.

 ,18.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

צבי שני, עו"ד, מפרק

סרנה ושעשועים בע"מ
)ח"פ 51-345700-2(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,30.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

נוריאל גדליה, ממושב נס הרים 14, 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.

 ,27.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

נוריאל גדליה, מפרק

רמון מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-206461-9(

)בפירוק מרצון(

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

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

כהן, מרח' יעקב דורי 6, הוד השרון, 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.

 ,20.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הוד   ,19 המעלה  יסוד  רח'  המפרקת,  במשרדי   ,8.30 בשעה 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כלנית כהן, מפרקת

ה. משה ד. בע"מ
)ח"פ 51-504660-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 16.1.2019, התקבלה החלטה 
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במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיטל קינן, 
מרח' כיכר הבימה 2, תל אביב 64253, 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.

 ,3.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,12.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

מיטל קינן, עו"ד, מפרקת

שחקים פרסום הפקות ואירועים בע"מ
)ח"פ 51-393536-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים 

פישל פלדמן, מרח' קהילות יעקב 64, בני ברק, למפרק החברה.

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

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

 ,5.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אפרים פישל פלדמן, מפרק

א.א.א ויזל אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-448912-9(

)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 1.1.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן ריזל, מרגבה 

2280400, 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.

 ,27.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 

נפי עשיית שוק בע"מ
)ח"פ 51-390978-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
גיל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

צ'יטיאט מנדלבאום, מרח' תל חי 5, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,30.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' אחד העם 9, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

גיל צ'יטיאט מנדלבאום, מפרק

ד"ר דוד פז
)ח"פ 51-333530-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

מוריס רובין, מרח' רד"ק 1, ירושלים 9230101, למפרק החברה.

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

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

 ,3.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מוריס רובין, עו"ד, מפרק

ד"ר ארי דירוא - שירותי רפואה לילדים )2009( בע"מ
)ח"פ 51-431982-1(

)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, שנועדה והתכנסה ביום 3.1.2019, התקבלה החלטה 
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התקבלה   ,31.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל גליה, 

מרח' טשרניחובסקי 65, ירושלים, למפרקת החברה.

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

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

 ,6.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

טל גליה, מפרקת

נטלי סווירי חברת עורכי דין
)ח"פ 51-473473-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נטלי 
סווירי, אצל חיים קינן, משרד עורכי דין, מרכז עזריאלי 3, המגדל 

המשולש, קומה 37, תל אביב 6702301, 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.

 ,7.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

נטלי סווירי, מפרקת

בוקמי הנהלת חשבונות בע"מ
)ח"פ 51-530676-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את רו"ח נשיא גולן, מרח' מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4,  

בני ברק, 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.

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

ערן ריזל, מפרק

קובי פז תקשורת וניהול בע"מ
)ח"פ 51-374949-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

אבירם מלמד, מרח' אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

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

 ,14.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  15.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבירם מלמד, עו"ד, רו"ח, מפרק

מרב דיאמנט בע"מ
)ח"פ 51-483822-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.5.2019, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר רשף, רו"ח, מפרק

התחלה חדשה 299 בע"מ
)ח"פ 51-514427-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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מרקום תקשורת שיווקית בע"מ
)ח"פ 51-322221-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  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 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

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

 ,12.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.

אריה קוקס, עו"ד, מפרק

לוטוס ג.ז השקעות נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-541850-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן זיכל, 

מרח' צאלון 18, קריית ים 2900314, למפרק החברה.

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

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

 ,12.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דן זיכל, מפרק

מוסך ח.אבני )2015( בע"מ
)ח"פ 51-469680-6(

)בפירוק מרצון(

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

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

 ,9.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00 במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

נשיא גולן, רו"ח, מפרק

אלוני גולן הנהח"ש בע"מ
)ח"פ 51-486017-0(

)בפירוק מרצון(

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

ננמסרת 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 נשיא גולן, מרח' מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4,  

בני ברק, 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.

 ,9.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00 במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

נשיא גולן, רו"ח, מפרק

עמ-גר ניהול בניה ופרויקטים )1995( בע"מ
)ח"פ 51-212074-2(

)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   ,9.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס 

אונגר, מרח' יסמין 19, מבשרת ציון, למפרק החברה.

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

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

 ,12.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', רח' 
דרך אבא הלל 16, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמוס אונגר, מפרק
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 ,20.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  ברק,  בני   ,7 מצדה  רח'  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

ציפי רוזנברג, עו"ד, מפרקת

עניין שבמומחיות, המרכז לחוות דעת רפואיות בע"מ
)ח"פ 51-488204-2(

)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   ,3.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

מיה דביר, מרח' בן זכאי 6, תל אביב, למפרקת החברה.

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

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

 ,1.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,16.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

מיה דביר, עו"ד, מפרקת

אורי ניהול אמנים 2015 בע"מ
)ח"פ 51-522956-5(

)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 
ירושלים,   ,3 ועולמו  עם  מרח'  מלול,  רונית  את  ולמנות  מרצון 

למפרקת החברה.

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

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

 ,15.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.

רונית מלול, מפרקת

התקבלה   ,6.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יאיר אבני, משד' פלי"ם 2, בניין ברוש, 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.

 ,15.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יאיר אבני, עו"ד, מפרק

אברהם לנדשטיין חברת עורכי דין
)ח"פ 51-443591-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 9.1.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל הראל, מרח' 

עמוס 3, קריית אונו, למפרקת החברה.

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

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

 ,15.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,18.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

יעל הראל, עו"ד, מפרקת

מפעלי ברקמן עסקים בע"מ
)ח"פ 51-036431-8(

)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 ציפי רוזנברג, מרח' הסולן 12/1, רעננה, 

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.
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קבוצת בנו 18 בע"מ
)ח"פ 51-530156-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2019, התקבלה החלטה 
למפרקת  זקן,  בן  איילת  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החברה.

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

זו, למשרדי החברה, רח' אריה לייב יפה 7, הרצליה.

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

איילת בן זקן, מפרקת

עגלר השקעות 2016 בע"מ
)ח"פ 51-556716-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.1.2019, התקבלה החלטה 
מרח'  פריידן,  גל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אריאל שרון 4, גבעתיים 5760606, 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.

גל פריידן, עו"ד, מפרק

רז ודודי - טרייד אין בע"מ
)ח"פ 51-447036-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.1.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד כרם נאצר, מרח' דרך 

יפו 121, ת"ד 562, חיפה 3100402, 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.

כרם נאצר, עו"ד, מפרק

אליו גרופ בע"מ
)ח"פ 51-359468-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
בעלי  קיבלו   28.12.2018 ביום  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  הנ"ל,  החברה  של  המניות 
ולמנות את יורם אללוף, מרח' הדסה 6, תל אביב 6451306, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום הודעה 
הלוי,  חודק,  קלינהנדלר,  גרוס,  אצל  דיסקין,  איל  עו"ד  לידי  זו, 
גרינברג, שנהב ושות', מרכז עזריאלי 1, הבניין העגול, תל אביב, 

בתביעת חוב בציון סכום החוב וביסוסו.

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

יורם אללוף, מפרק

אינולג'י בע"מ
)ח"פ 51-460771-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבינועם עומר, מרח' חצב 15, 

שילת, 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.

אבינועם עומר, מפרק

צוללי המפרץ הצפוני אילת בע"מ
)ח"פ 51-215897-3(

)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 31.12.2018, התקבלה החלטה  של החברה הנ"ל, שהתכנסה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנינה סיטרמן, מרח' בירנית 6, 

כוכב יאיר, 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.

פנינה סיטרמן, מפרקת
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האוזר יבואנים דנטליים בע"מ
)ח"פ 51-270716-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
החברה  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.1.20/ 19, התקבלה החלטה במניין חוקי 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות את 

צביקה גרוס, מרח' בגין 5/3, יהוד 56478, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צביקה גרוס, מפרק

פוקסלן בע"מ

)ח"פ 51-485323-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יגאל  רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,10.2.2019 ביום  תתכנס 
אלון 159, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי סרנגה, מפרק

דניל תעש-מור בע"מ
)ח"פ 51-150306-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.2.2019, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' זרחין 10, 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי סיימון, מפרק

_________________

תיקון טעות דפוס
הובלה,  שירותי  חוק  לפי  מפקחים  מינוי  בדבר  בהודעה 
התשע"ט,   ,8064 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  התשנ"ז-1977, 

עמ' 4947, במקום "המילה "דרורית" צריך להיות "דורית".

)חמ 3-3714(
  

רז וסימון )2002( בע"מ
)ח"פ 51-319864-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.1.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד כרם נאצר, מרח' דרך 

יפו 121, ת"ד 562, חיפה 3100402, 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.

כרם נאצר, עו"ד, מפרק

רז - סימון, תיקוני רכב בע"מ
)ח"פ 51-183644-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.1.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד כרם נאצר, מרח' דרך 

יפו 121, ת"ד 562, חיפה 3100402, 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.

כרם נאצר, עו"ד, מפרק

אור גדול שותף כללי בע"מ
)ח"פ 51-504489-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,7.1.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברק סלומון, מרח' נורית 1, 

בצרה 6094400, 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.

ברק סלומון, מפרק
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