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הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות 
המדינה ועל שובו

לפי חוק–יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24)ב( לחוק–יסוד: נשיא המדינה1, אני מודיע 
על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום ז' באדר א' 

התשע"ט )12 בפברואר 2019(, ועל שובו באותו היום.

י"ב באדר א' התשע"ט )17 בפברואר 2019(
)חמ 3-1300-ה1(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.  1

הודעה על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שירות  נציב  עם  התייעצות  ולאחר  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
את  המדינה,  פרקליט  ניצן,  שי  הדין  עורך  על  הטלתי  המדינה, 
מילוי תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, לרגל צאתו של היועץ 
המשפטי לממשלה את הארץ, עד שובו ביום ז' באדר ב' התשע"ט 

)14 במרס 2019(.

ד' באדר ב' התשע"ט )11 במרס 2019(
)חמ 3-1173-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

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

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיעה על גמר כהונתה של השופטת חנה 
שניצר זאגא, סגנית נשיא של בית משפט השלום בנתניה, ביום 
כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(, עקב פרישתה לגמלאות.

ז' באדר א' התשע"ט )12 בפברואר 2019(
)חמ 3-60-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

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

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
קרת  דניה  של  כהונתה  גמר  על  מודיעה  אני  התשמ"ד-11984, 
מאיר, שופטת בכירה של בית המשפט המחוזי בתל אביב, ביום 
כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(, עקב פרישתה לגמלאות.

ז' באדר א' התשע"ט )12 בפברואר 2019(
)חמ 3-60-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

הארכת מינוי יושב ראש לוועדת ערעור
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח 

משולב[, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, 
5)א( סעיף  לפי  החוק(,   - )להלן  משולב[1  ]נוסח   התשי"ט-1959 
 16 סעיף  ולפי  התשנ"ב-21992,  מינהליים,  דין  בתי  לחוק  ו–)ב( 
ובהסכמת  התשמ"ד-31984,  משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק 
נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריכה4 את מינויו של ברוך 
אזולאי, שופט בקצבה של בית משפט מחוזי, ליושב ראש ועדת 

ערעור לפי החוק, במחוז הדרום.

 8( תוקף המינוי לשלוש שנים, מיום א' באדר ב' התשע"ט 
במרס 2019(.

כ' באדר א' התשע"ט )25 בפברואר 2019(
)חמ 3-321-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התש"ן, עמ' 152.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  3

י"פ התשע"ו, עמ' 6021.  4

הארכת מינוי יושב ראש ועדת ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, 

התש"י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו 
במערכה )תגמולים ושיקום(, התש"י-11950 )להלן - החוק(, לפי 
ו–)ב( לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, ולפי  סעיף 5)א( 
התשמ"ד-31984,  משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   16 סעיף 
ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריכה4 את מינויו 
ליושב  מחוזי,  משפט  בית  של  בקצבה  שופט  אזולאי,  ברוך  של 

ראש ועדת ערעור לפי החוק, במחוז הדרום.

 8( תוקף המינוי לשלוש שנים, מיום א' באדר ב' התשע"ט 
במרס 2019(.

כ' באדר א' התשע"ט )25 בפברואר 2019(
)חמ 3-321-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התש"י, עמ' 162.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  3

י"פ התשע"ו, עמ' 5732.  4

הסמכה למתן חוות דעת
לפי חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות 

מוסדרים, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)ב( לחוק הקלה באמצעי משמעת 
אני  התשע"ז-12017,  מוסדרים,  מקצועות  בעלי  על  המוטלים 
 ,17028 מס'  רישיון  קומרינר-פלד,  עדי  הדין  עורכת  את  מסמיכה 
המשמשת כממונה על יחידת הדין המשמעתי במשרד המשפטים, 

לתת חוות דעת לצורך בחינת בקשה להקלה כאמור בחוק.
 

ס"ח התשע"ז, עמ' 992.  1
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תוקף המינוי, כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה בלשכת 
היועצת המשפטית למשרד המשפטים.

י"ד באדר א' התשע"ט )19 בפברואר 2019(
)חמ 3-5558(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

צו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 

התשנ"ו-1996

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, 
אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול 
אשר מונו לקציני ביקורת גבולות לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
עיכוב  בסמכויות  להלן,  המפורטים  התשי"ב-21952,  לישראל, 
ומעצר שבהן יוכלו לעשות שימוש במסגרת תפקידם, כדלקמן:

סמכויות עיכוב לפי סעיף 67)א( לחוק ולפי סעיף 68 לחוק;  )1(

סמכות מעצר לפי סעיף 23)ב( לחוק.  )2(

סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה 
בתחנות גבול.

ע'ית סרבוח         נתן ארכיטקטר

אדהם חשאן         ג'בר ח'טיב

ניקיטה גודס         רון מלכה

אלכסיי קוטיק         רותם שרעבי

עינבר מדינה         דניאל גריטון

עקיבא מאיר וולטרס      ליטל דורי

ג' בטבת התש"ף  יום  תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד 
)31 בדצמבר 2019(, וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם.

י"ט באדר א' התשע"ט )24 בפברואר 2019(
)חמ 3-2849(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז עמ' 116.  1

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  2

צו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 

התשנ"ו-1996

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, 
אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול 
אשר מונו לקציני ביקורת גבולות לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
עיכוב  בסמכויות  להלן,  המפורטים  התשי"ב-21952,  לישראל, 
ומעצר שבהן יוכלו לעשות שימוש במסגרת תפקידם, כדלקמן:

סמכויות עיכוב לפי סעיף 67)א( לחוק ולפי סעיף 68 לחוק;  )1(

סמכות מעצר לפי סעיף 23)ב( לחוק.  )2(

 
ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.  1

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  2

סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה 
בתחנות גבול.

שולמית אליהו ברוריה דיין  

שולמית רחמים מאיה מוצמהר  

ענבל אלבז ולדימיר רוזנברג  

גאי גוזלן טארק עזו  

טילהון דסטה תאמר עאמר  

עומרי שרים שולמית שמעיה  

מיכאלה גינג' דרפלר דליה שריקאר  

יהונתן חיים גרנשפון מירב מסודי ג'פרי  

רוחמה ג'סיקה דפני אורית דודי  

מיכל אימליין שורץ מיטל בוחבוט קרן  

ילנה איסקוב קונסטנטין חולביצקי 

יעקב קובי חוכימה עפר זקס  

מעיין טבול זאפי ח'שאן  

יפה יוסופוב דיקלה טויסטר  

אסתר מיכל כהן אלינה יסוקביץ  

לירון כריסי אברגיל ולריה לאופמן  

כריסטינה בקר רחל דוקרקאר  

שריי סולומון מאיר וייצפלד  

יונתן אברהם אנדרי טובול

ג' בטבת התש"ף  יום  תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד 
)31 בדצמבר 2019(, וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם.

כ"א באדר א' התשע"ט )26 בפברואר 2019(
)חמ 3-2849(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

הפלילית  הפרוצדורה  לפקודת   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)עדות(1, אני מרשה בזה את עובדי הרבנות הראשית המפורטים להלן 
ואשר מונו למפקחים לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-21985, 
לגבי עבירות לפי חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-31983 )להלן 
- החוק(, שנקבעו כעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות 
לערוך  התשנ"ב-41992,  בכשרות(,  הונאה  איסור   - מינהלי  )קנס 

חקירות בקשר לביצוע עבירות על החוק:

רפאל יוחאי יעקב סבאג 

עקיבא לונדון ליאור ניסים כהן 

חגי בר גיורא אדיריה פנחס 

כדורי אורי חנייא חיים מלכה 

אסף ענבר עמיחי קריגר 
 

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 310.  2

ס"ח התשמ"ג, עמ' 128.  3

ק"ת התשנ"ב, עמ' 990.  4

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000225, התקבל ב - 12/03/2019



ילקוט הפרסומים 8150, ה' באדר ב' התשע"ט, 12.3.2019  8616

מקום הצגת התכנית: התכנית האמורה, נמצאת בארכיב מינהל 
התכנון, רח' בית הדפוס 12, קומה 3-, גבעת שאול, ירושלים, טל' 

074-7578137, ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון, בניין סיטי 1, אזור תעשייה ג', רח' מעלה יצחק 29, 
נצרת עילית, טל' 04-6508553;

מחוז חיפה, רח' פל-ים 15א', מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, 
טל' 04-8633451/2;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה, טל' 08-9788459/61;

מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב, 
טל' 03-7632603;

מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263;

4, קריית הממשלה, באר שבע, טל'  מחוז הדרום, רח' התקווה 
.08-6263791

ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
מידע  מראש.  ובתיאום  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
מינהל  באתר  התכנית  של  האינטרנט  בדף  לקבל  ניתן  נוסף 

 .https://goo.gl/7kTgyS :התכנון בכתובת

הרואה  אחר,  תכנוני  פרט  בכל  או  בקרקע,  המעוניין  כל 
הערותיו  את  להגיש  רשאי  התכנית  ידי  על  נפגע  עצמו  את 
והשגותיו לתכנית עד יום כ"ג באדר א' התשע"ט )28 בפברואר 
2019(, למזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואליו בלבד, 
ת"ד 6158, ירושלים 9195016. הפנייה למועצה הארצית תהיה 
מלאים  התקשרות  פרטי  ותכלול  העתקים  בשלושה  בכתב, 
הפנייה  אלקטרוני(.  דואר  נייד,  טלפון  פקס,  טלפון,  )כתובת, 
תלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת; 
התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק 

או על פיו.

ז' בשבט התשע"ט )13 בינואר 2019(
)חמ 3-697-ה2(    זאב בילסקי

     יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה  

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית 
 להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור 
תמ"א 37/ 3/ א - תכנית מיתאר ארצית לרצועת 

תשתיות משולבת ומיתקנים - מקטע אשל הנשיא-סדום
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, 
בספטמבר   4( התשע"ח  באלול  כ"ד  מיום   ,621 מס'  בישיבתה 
2018(, החליטה על העברת תמ"א 37/ 3/ א: תכנית מיתאר ארצית 
הנשיא- אשל  מקטע   - ומיתקנים  משולבת  תשתיות  לרצועת 

סדום )להלן - התכנית(, להערות הוועדות המחוזיות לפי סעיף 
52 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ולהשגות הציבור.

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

סרוק לצפייה במסמכים

תוקפה של הרשאה זו עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 
2019(, וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה.

כ"א באדר א' התשע"ט )26 בפברואר 2019(
)חמ 3-279-ה1(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן
לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987

מינימום,  שכר  לחוק  ו–)4(   )1(6 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, כפי שהוחלו בסעיף 1)3( לחוק  התשמ"ז-11987 
סכומי שכר המינימום - הוראת שעה(,  )העלאת  מינימום  שכר 
 1( התשע"ט  ב'  באדר  כ"ה  מיום  כי  מודיע  אני  התשע"ה-22015, 
באפריל 2019(, שכר המינימום לחודש הוא 5,300 שקלים חדשים 
והסכום הבסיסי כהגדרתו בסעיף 3)ב()5( לחוק הוא 4,816.02 שקלים 

חדשים3.

ג' באדר ב' התשע"ט )10 במרס 2019(
)חמ 3-2068-ה1(   חיים כץ

                          שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.  1

ס"ח התשע"ה, עמ' 152; התשע"ח, עמ' 7.  2

י"פ התשע"ח, עמ' 6348.  3

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית 
 להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור 

תמ"א 16/ 4/ 3 - תכנית מיתאר ארצית לפסולת מוצקה
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, 
בישיבתה מס' 624, מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, 
3: תכנית מיתאר  החליטה על העברת תמ"א 16/ 4 שינוי מס' 
הוועדות  להערות  התכנית(,   - )להלן  מוצקה  לפסולת  ארצית 
המחוזיות לפי סעיף 52 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, 

ולהשגות הציבור.

מטרות התכנית:

הטמנה  באתר  מזוהמת  בקרקע  לשימוש  אפשרות  מתן   )1(
לצורכי כיסוי פסולת בלבד;

בפסולת  המטפל  מפעל  כי  המבהיר  בהוראות  שינוי   )2(
מאושרת,  תעשייתית  בפסולת  המטפל  מפעל  או  מסוכנת 
למעט מפעל טיפול באמצעות שריפה שלא לצורך הפקת 

אנרגיה, אינם מהווים אתר לטיפול בפסולת;

שינוי הוראות התכנית ביחס לאתרי טיפול בפסולת חקלאית   )3(
צמחית;

שינוי הוראות התכנית ביחס למתן היתרים לתחנות מעבר   )4(
לפסולת חקלאית;

שינוי הוראות התכנית ביחס למתן היתרים לאתרי טיפול   )5(
בפרש בעלי חיים;

תוספת סעיף מעקב אחר יישום התמ"א.  )6(

תיאור המקום: כל הארץ; מרחב תכנון מקומי: כלל ארצי; רשות 
מקומית: כלל ארצי.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1
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סוג גושגוש
חלק/

כל הגוש
חלקות בחלקן

4-1חלקמוסדר100116

1, 3, 4חלקמוסדר100117

1, 5חלקמוסדר100118

1, 2חלקמוסדר100154/1

1חלקמוסדר100156/1

1חלקמוסדר100156/2

15חלקמוסדר100157/1

1חלקמוסדר100158/1

1חלקמוסדר100158/2

1, 2חלקמוסדר100158/3

1, 5-3, 7חלקמוסדר100160/3

1חלקמוסדר100163/1

1, 2חלקמוסדר100165

4-1חלקמוסדר100166

1, 3חלקמוסדר100167

1חלקמוסדר100178/1

2חלקמוסדר100178/2

7חלקמוסדר100179/1

1חלקמוסדר100180/1

1חלקמוסדר100180/2

1חלקמוסדר100181/1

1חלקמוסדר100182/2

חלקמוסדר100215/1
 ,102 ,71 ,68 ,6

113

2, 3, 7חלקמוסדר100229/2

1, 8-4חלקמוסדר100257/1

חלקמוסדר100257/2
 ,12  ,7  ,5-3  ,1

17-14

1חלקמוסדר100257/3

1חלקמוסדר100257/4

1חלקמוסדר100268/4

10-1חלקמוסדר100269/1

1חלקמוסדר100269/2

מטרות התכנית: 

ייעוד שטח לרצועת תשתיות משולבות, אשר יאפשר הנגשת   )1(
תשתיות, ובהן גז טבעי, לצרכני אנרגיה גדולים וקטנים, וכן 

יאפשר גיבוי לגז הטבעי באמצעות דלק כאנרגיה חלופית. 

קווי  ידי שילוב  זאת על  ייעול השימוש במשאב הקרקע,   )2(
באמצעות  אחד,  במסדרון  שונים  תת–קרקעיים  תשתית 
הרחבת רצועות תשתיות קיימות ותוספת רצועות תשתית 

בראייה אינטגרטיבית כוללת וארוכת טווח.

תיאור המקום: מתחנת גז אשל הנשיא עד מפעלי ים המלח.

מרחב תכנון מקומי: תמר, דימונה, רמת הנגב, בני שמעון, רהט, 
נאות חובב, באר שבע.

רשות מקומית: באר שבע, בני שמעון, דימונה, נאות חובב, רהט, 
רמת נגב, תמר.

גושים וחלקות בתחום התכנית: 

סוג גושגוש
חלק/

כל הגוש
חלקות בחלקן

 ,100256 ,100162
400529 ,39929

כל הגושלא מוסדר

999חלקלא מוסדר100158

999חלקלא מוסדר100268

999חלקלא מוסדר100269

2, 6-4חלקמוסדר39064

2, 4, 5חלקמוסדר39073

1חלקמוסדר39074

2, 3, 5, 6חלקמוסדר39684

1, 2חלקמוסדר39687

2חלקמוסדר39688

7-4חלקמוסדר39689

3-1חלקמוסדר39690

4-2, 13-6חלקמוסדר39774

1, 5חלקמוסדר39775

1, 3חלקמוסדר39777

1, 2חלקמוסדר39778

3-1חלקמוסדר100083/5

1חלקמוסדר100083/6

1חלקמוסדר100109/2

4-2, 8-6חלקמוסדר 100110

1, 2, 6, 7, 13-10חלקמוסדר100112

2חלקמוסדר100113
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סוג גושגוש
חלק/

כל הגוש
חלקות בחלקן

3-1חלקמוסדר100269/5

1חלקמוסדר101017

1חלקמוסדר400030

1חלקמוסדר400094

4-2חלקמוסדר400142

1חלקמוסדר400213

1חלקמוסדר400291

1חלקמוסדר400327

1חלקמוסדר400336

1חלקמוסדר400338

1חלקמוסדר400380

1חלקמוסדר400411

1חלקמוסדר400416

1חלקמוסדר400420

1חלקמוסדר400431

1חלקמוסדר400432

1חלקמוסדר400433

1חלקמוסדר400434

1חלקמוסדר400436

1חלקמוסדר400455

1חלקמוסדר400473

1חלקמוסדר400477

1חלקמוסדר400479

1חלקמוסדר400498

1חלקמוסדר400499

1חלקמוסדר400500

1חלקמוסדר400520

1חלקמוסדר400521

1חלקמוסדר400522

1חלקמוסדר400523

1חלקמוסדר400541

סוג גושגוש
חלק/

כל הגוש
חלקות בחלקן

1חלקמוסדר400562

1חלקמוסדר400568

1חלקמוסדר400570

1חלקמוסדר400807

1חלקמוסדר400808

הכול על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

מקום הצגת התכנית: התכנית האמורה, נמצאת בארכיב מינהל 
התכנון, בית השנהב, רח' בית הדפוס 12, קומה 3-, גבעת שאול, 
המחוזיות  הוועדות  ובארכיבי   ,074-7578137 טל'  ירושלים, 

לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון, בניין סיטי 1, אזור תעשייה ג', רח' מעלה יצחק 29, 
נצרת עילית, טל' 04-6508553;

מחוז חיפה, רח' פל-ים 15א', מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, 
טל' 04-8633451/2;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה, טל' 08-9788459/61;

מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב, 
טל' 03-7632603;

מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263;

4, קריית הממשלה, באר שבע, טל'  מחוז הדרום, רח' התקווה 
.08-6263791

ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
מידע  מראש.  ובתיאום  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
מינהל  באתר  התכנית  של  האינטרנט  בדף  לקבל  ניתן  נוסף 

.https://goo.gl/MXHm8g :התכנון בכתובת

הרואה  אחר,  תכנוני  פרט  בכל  או  בקרקע,  המעוניין  כל 
הערותיו  את  להגיש  רשאי  התכנית  ידי  על  נפגע  עצמו  את 
והשגותיו לתכנית עד יום ג' בניסן התשע"ט )8 באפריל 2019(, 
ת"ד  בלבד,  ואליו  ולבנייה  לתכנון  הארצית  המועצה  למזכיר 
תהיה  הארצית  למועצה  הפנייה   .9195016 ירושלים   ,6158
מלאים  התקשרות  פרטי  ותכלול  העתקים  בשלושה  בכתב, 
הפנייה  אלקטרוני(.  דואר  נייד,  טלפון  פקס,  טלפון,  )כתובת, 
תלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת; 
התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק 

או על פיו.

ג' בשבט התשע"ט )9 בינואר 2019(
)חמ 3-697-ה2(    זאב בילסקי

     יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה  

סרוק לצפייה במסמכים
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הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית 
למחוז צפון תמ"מ 2/ 9/ 5 - חורפיש
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, כי אושר שינוי מס' 5 

לתכנית מיתאר מחוזית חלקית, מחוז צפון, תמ"מ 2/ 9: חורפיש.

התכנית הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק. 

הודעה על ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 7158, 
עמ' 1510, מיום כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(.

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה דנה בתכנית בישיבתה 
והחליטה   )2016 בדצמבר   6( התשע"ז  בכסלו  ו'  מיום   602 מס' 

על אישורה.

נמצאת  אושרה,  היא  שבה  בצורה  האמורה,  התכנית 
בארכיב לשכת התכנון המחוזית, מחוז צפון, שד' מעלה יצחק 
ובארכיב   ,04-65008516 טל'   ,17100 עילית  נצרת   ,595 ת"ד   ,92
מינהל התכנון, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים, טל' 
074-7578137, וכל מעוניין רשאי לעיין בה, בלא תשלום, בימים 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובתיאום מראש.

מידע נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט של מינהל התכנון 
.https://goo.gl/DpbWAL :בכתובת

ח' בשבט התשע"ט )14 בינואר 2019(
)חמ 3-697-ה1(    זאב בילסקי

     יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה  

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

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 56567-01-18

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

ח"פ  בע"מ,  שלך   בדרך  מיציוסי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-360861-2

והמבקש: עודד שאולוף, ע"י ב"כ עו"ד יאיר כהן, מרח' כנפי 
נשרים 13, ירושלים 9546425.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31.1.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.4.2019, בשעה 8.40.

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, 

סרוק לצפייה במסמכים

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.7.4.2019

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 27.3.2019.

יאיר כהן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 30191-01-19

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

ובעניין: פירוק חברת ג.ז.ג שיווק בשר בע"מ, ח"פ 51-459867-1, 

נג'אר,  נסים  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מרח' אליהו הנביא 2, מס' בית 2, ת"ד 99649, חיפה 31996, טל' 

04-8553013, פקס' 04-8553014.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.1.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.4.2019, בשעה 11.00.

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

למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 15.00, 

ביום 1.4.2019.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 1.4.2019.

                     נסים נג'אר, עו"ד
                     בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 53796-02-19

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

לשירותים  חברה  אסטטיקה  קרדיו  חברת  פירוק  ובעניין 
דנטליים בע"מ, ח"פ 51-402149-2,

והמבקשים: קלאודיה ורוניקה גמרמן, אלכסנדר סגל ואנה 
סגל, שלושתם ע"י ב"כ עו"ד אופיר בוכניק, מרח' הרצל 16, באר 
ofirb. שבע, טל' 08-6236338, פקס' 08-6236339, דואר אלקטרוני

.adv@gmail.com

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.2.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

11.4.2019, בשעה 9.30.
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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 מ–14 ימים 

לפני תאריך הדיון עד לשעה 12.00.

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 14 ימים לפני מועד 

הדיון הקבוע בתיק.

אופיר בוכניק, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 35897-02-19

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

ובעניין פירוק חברת שיא פרוייקטים ובטיחות בע"מ, ח"פ 
,51-343794-7

חדש  ליזה  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  מימון  אביטן   והמבקשים: 
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד, 
טל'  ,52573 גן  רמת   ,18 קומה   ,1 ב.ס.ר  מגדל   ,2 גוריון  בן   מרח' 

03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.2.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

11.4.2019, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 1.4.2019 

בשעה 12.00.

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

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

ערבה בגולן בע"מ 
 )ח"פ 513796631(

)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 
06/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי 
שבו, 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 06/05/2019, 
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. 

אלי שבו, מפרק

בני שמחה בע"מ
 )ח"פ 513649806(

)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 
10/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
קרן יצחק לחמן, מרח' טבת 16, מודיעין-מכבים-רעות 7177786, 

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 28/04/2019, 
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. 

קרן יצחק לחמן, עו"ד, מפרקת

אל התכלת האופק )2009( בע"מ
 )ח"פ 514303916(

)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 
05/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד אודי דנהירש, מרח' יגאל אלון 88, תל–אביב-יפו, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 
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ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 
של החברה. 

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק

הנכס ברמות אשכול בע"מ
 )ח"פ 513362384(

)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 
10/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

נחמיה קייקוב, מרח' הקשת 42, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק

עדנין אינווסטמנטס בע"מ
 )ח"פ 515742203(

)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 
21/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני 
מאיר סביר, מרח' ניסים אלוני 12, 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 21/06/2019, 
בשעה 10:00, במשרדי החברה, 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. 

רוני מאיר סביר, מפרק

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

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

ובניירות של החברה. 

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

ויזוקום )ישראל( בע"מ 
 )ח"פ 513757211(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
10/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד אודי דנהירש, מרח' יגאל אלון 88, תל–אביב-יפו, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

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

ובניירות של החברה. 

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

קומפקס תעשיות בע"מ
 )ח"פ 514686138(

)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 
10/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

נחמיה קייקוב, מרח' הקשת 42, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
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10/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,119 הנביאה  דבורה  מרח'  פרנק,  אהרון  דוד 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

מישרקי עמרם אחזקות בע"מ
 )ח"פ 513336669(

)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 
10/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,119 הנביאה  דבורה  מרח'  פרנק,  אהרון  דוד 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

א.ג. נחום שיווק מוצרים בע"מ
 )ח"פ 514378017(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
07/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

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

ג'וי - לי מרקט בע"מ
 )ח"פ 515681328(

)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 
10/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גיל מזור, מרח' יוחנן הורקנוס 2, 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 15/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

גיל מזור, עו"ד, מפרק

טרוי פתרונות טקטיים בע"מ
 )ח"פ 513971382(

)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 
10/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק  יהוד-מונוסון,   ,43 העצמאות  דרך  מרח'  מנורי,  אלדר 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אלדר מנורי, עו"ד, מפרק

אדמייזינג בע"מ
 )ח"פ 515561561(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שגיא כהן, עו"ד, מפרק

אם די חי יהלומים בע"מ
 )ח"פ 513890251(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
11/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,12 חרוצים  יד  מרח'  חסידים,  יצחק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/07/2019, 
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. 

יצחק חסידים, עו"ד, מפרק

 ניב - יאיר ניהול, יעוץ, ביצוע - חב' לבנין
והשקעות בע"מ
 )ח"פ 511524092(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
11/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר 

ניב, מרח' השומרון 3, כוכב יאיר, 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 07/05/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יאיר ניב, מפרק

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 07/05/2019, 
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 ברששת, מפרק

אמא אדמה לידור גינון ועיצוב נוף בע"מ
 )ח"פ 513047779(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
11/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

שוחמי, מרח' בלפור 143, בת ים, 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 07/05/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יוסף שוחמי, מפרק

אמבר בר אנד מור בע"מ
 )ח"פ 515250561(

)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 
10/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

שגיא כהן, מרח' דרך אבא הלל 12, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 
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מוסך אור סנטר בע"מ
 )ח"פ 513187658(

)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 
06/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
באר שבע,   ,35 התאומות  הערים  מרח' שדרת  אמדור,  אורנית 

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 07/07/2019, 
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. 

אורנית אמדור, מפרקת

מרקו סיטי בע"מ
 )ח"פ 514499722(

)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 
11/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
מירב ונטורה הררי, מרח' החותרים 5, תל–אביב-יפו, למפרקת 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/08/2019, 
לשם   ,274 דניאל  מכפר  זיו-נר,  ניר  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

מירב ונטורה הררי, מפרקת

גסטרו פרו מרכז מומחים בע"מ
 )ח"פ 515240372(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
11/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז 

סקפה, מרח' המלכים 33, רמת השרון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/07/2019, 
בשעה 12:00, אצל שנקר לקס ושות', עורכי דין, רח' דרך מנחם 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,11 בגין 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ארז סקפה, מפרק

אוצר הנדלן ב.ל. 2012 בע"מ
 )ח"פ 514760800(

)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 
07/08/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
עדי לוי פילוסוף, מרח' שדות 24, ראשון לציון, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/05/2019, 
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. 

עדי לוי פילוסוף, עו"ד, מפרקת
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יאש בתי עץ בע"מ
 )ח"פ 512670845(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
11/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישה 
למפרק  שומרון,  קרני   ,11 הצבעוני  משעול  מרח'  אלמקיאס, 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11/07/2019, 
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. 

ישה אלמקיאס, מפרק

אחי אחזקות בע"מ
 )ח"פ 513884783(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
11/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,8 המלך  שאול  שד'  מרח'  יעקבי,  חיים  משה 

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 11/08/2019, 
בשעה 16:30, אצל י. טוניק ושות', 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 חיים יעקבי, עו"ד, מפרק

ישראל קרויזר בע"מ
 )ח"פ 512489303(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
11/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל 

קרויזר, מרח' איתמר בן אבי 16, 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 11/07/2019, 
בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' חזקיהו המלך 41, ירושלים, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

ישראל קרויזר, מפרק

פנינת עדן אירועים בע"מ
 )ח"פ 513712513(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
11/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 

גיבלי, מרח' הירמוך 8, תל מונד, 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 07/05/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אייל גיבלי, מפרק
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 ,05/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
גד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

פריבר, מרח' הטופז 8, אילת, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גד פריבר, מפרק

שידורי העם בע"מ
 )ח"פ 515562023(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,07/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

דורון אלקיים, מרח' נירים 3, 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.

דורון אלקיים, עו"ד, מפרק

טוונטי טרי - רם בע"מ 
 )ח"פ 515309839(

)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 
 ,05/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
רם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

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

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רם בלושטיין, מפרק

סאדו עור בע"מ
 )ח"פ 513753376(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,06/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 

הזירה - בטר טרייד בע"מ
 )ח"פ 514899558(

)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 
10/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן 

עדן, מרח' עמק זבולון 34א, 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 07/05/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רונן עדן, מפרק

חלליות במדבר בע"מ
 )ח"פ 515686913(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
11/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

וייס, מרח' בוקר 14, 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 07/05/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דניאל וייס, מפרק

הרשת לעסקים-פריבר בר און בע"מ
 )ח"פ 514625664(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
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החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצן שמואלי, 
מרח' רמב''ן 24, ירושלים 9425552, 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.

ניצן שמואלי, עו"ד, מפרק

לראות עולמות נופש בע"מ
 )ח"פ 514723428(

)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 
 ,10/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 

סמנון, מרח' האופק 27, רעננה 9356578, 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.

אברהם סמנון, מפרק

מוטור טרגט בע"מ
 )ח"פ 514975812(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,07/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
אלון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

גרינברג, מרח' בזל 24, 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.

אלון גרינברג, מפרק

א. גולדמן שירותי משרד ומערכות מידע בע"מ
 )ח"פ 514173673(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,08/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 

פדי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אלבז, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פדי אלבז, מפרק

אור חן סוכנות לביטוח בע"מ
 )ח"פ 510800030(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,23/12/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן חכם 

אהרן, מרח' דרך בגין 48, 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.

רונן חכם אהרן, מפרק

עדן אושן בע"מ
 )ח"פ 515250207(

)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 
 ,10/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אורון שלום, מרח' רש''י 7, קריית מלאכי, 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.

אורון שלום, עו"ד, מפרק

אפרטיו דאטה בע"מ
 )ח"פ 515454007(

)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   ,10/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
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עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
רפאל שפטר, מרח' היצירה 3, רמת גן 5252141, 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.

רפאל שפטר, עו"ד, מפרק

שורשים למחר בע"מ
 )ח"פ 515834109(

)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 
 ,18/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יחיאל רכטשאפן, מרח' תובל 22, רמת גן, 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.

יחיאל רכטשאפן, עו"ד, מפרק

טוונטי טרי - רם בע"מ
 )ח"פ 515309839(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,05/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רם בלושטיין, מפרק

שלום א. ניהול וייעוץ בע"מ
 )ח"פ 514075910(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,30/04/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלום אלקיים, מפרק

עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
יוסף כהן, מרח' בית''ר 2, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף כהן, עו"ד, מפרק

א. גולדמן שירותי סיעוד בע"מ
 )ח"פ 513959577(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,08/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יוסף כהן, מרח' בית''ר 2, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף כהן, עו"ד, מפרק

א. גולדמן שירותי הנדסה ותפעול בע"מ
 )ח"פ 514173681(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,08/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יוסף כהן, מרח' בית''ר 2, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף כהן, עו"ד, מפרק

ברקום פיתוח תוכנה וייעוץ בע"מ
 )ח"פ 511099020(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,11/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
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תשר גלובל בע"מ
 )ח"פ 515650448(

)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 24/04/2019, בשעה 10:00, במשרדי דנהירש 
ושות', רח' יגאל אלון 88, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

א.ז. מזון בע"מ
 )ח"פ 515036234(

)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 24/04/2019, בשעה 10:00, במשרדי דנהירש 
ושות', רח' יגאל אלון 88, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

אספרטיים בע"מ 
 )ח"פ 511485070(

)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 24/04/2019, בשעה 10:00, במשרדי דנהירש 
ושות', רח' יגאל אלון 88, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

הרשת לעסקים - פריבר בר און בע"מ
 )ח"פ 514625664(

)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'  המפרק,  במשרדי   ,12:00 בשעה   ,05/05/2019 ביום  תתכנס 
הטופז 8, אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גד פריבר, מפרק

אקו גמר בע"מ
 )ח"פ 512612219(

)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 24/04/2019, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חדרה,   ,44 סמואל  הרברט 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד משה ביטון, עו"ד, מפרק

סאדו עור בע"מ 
 )ח"פ 513753376(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,06/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פדי  אלבז, מפרק

גולן גולד אלקטרופורמינג ב"עמ
 )ח"פ 511718710(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28/04/2019, בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' 
שוהם 5, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרונה אביקזר, עו"ד, מפרקת

אלגון ניהול פיננסי בע"מ
 )ח"פ 514434521(

)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 05/05/2019, בשעה 10:00, במשרדי דנהירש 
ושות', רח' יגאל אלון 88, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק
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אלגולואנס בע"מ
 )ח"פ 515198067(

)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 01/05/2019, בשעה 11:00, אצל רז דלוגין ושות', 
132, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח  בגין  רח' דרך  דין,  עורכי 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

עומר שווילי, מפרק

ע.פ. )סבג( אחזקות בע"מ
 )ח"פ 514737709(

)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 17/07/2019, בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' 
סוקולוב 19, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קרן ברוך, עו"ד, מפרקת

מתגייסים למען יריב אמיר ואחרים
 )ע"ר 580639763(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 13/02/2019, התקבלה החלטה לפרק את עו"ד 

פרץ אבישי, מרח' שד' הגעתון 30, נהריה, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פרץ אבישי, עו"ד, מפרק

ש.א.ג שמני העמק בע"מ
 )ח"פ 513836718(

)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 06/05/2019, בשעה 13:00, אצל המפרק, רח' הבנים 
9, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שאול מזרחי, מפרק

שמש עבודות זגגות בע"מ
 )ח"פ 511254690(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28/04/2019, בשעה 17:00, אצל עו"ד יוסטר 
לשם  רעננה,   ,95 עקיבא  רח'  דין,  עורכי  ושות',  יוסטר  במשרד 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

ניר יוסטר, עו"ד, מפרק

קומפיוטראייזד סמארט דיטקשן בע"מ
 )ח"פ 514147008(

)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 01/05/2019, בשעה 09:00, במשרד עורכי דין גלעד 
שר ושות', רח' דרך בגין 132, מרכז עזריאלי, הבניין העגול, תל–
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב-יפו, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברם לייר, מפרק

נ.ס יזמות אילת בע"מ
 )ח"פ 515837979(

)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 
גן  10:00, אצל המפרקת, רח'  תתכנס ביום 12/05/2019, בשעה 
בנימין 15, אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נעמה אילת, עו"ד, מפרקת
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הערותהדיון

שדרות הצבי יוסף שמוח
21, חיפה

 10:00קריות507311051627/05/201909/07/2019קריות

הרצל 51/11, פוזיה שתיווי
עכו

 10:00נצרת109966710327/05/201912/06/2019נצרת

רחוב 5035/24, אחמד זיינה
נצרת

 09:00קריות029936614602/06/201923/06/2019קריות

 09:00קריות521317121428/05/201925/06/2019קריותקיבוץ גשורארתור ויינר

 10:00נצרת109979511223/03/201905/05/2019נצרתכרמל 9/4, נצרתמרואן מוסא

חיילים בשיר זיוד
משוחררים 29, 

שפרעם

 10:00נצרת059992514405/06/201901/07/2019נצרת

 09:40קריות029940105604/06/201909/07/2019קריותשפרעםמוחמד קדרה

אהרנסון 6, דוד נחום
עתלית

 09:10קריות029731511711/03/201925/03/2019קריות

 ת"ד 1563,מרעי חמדאן
כפר כנא

 10:00נצרת109971310701/05/201915/05/2019נצרת

שי עגנון 16/18, אסתר גוטלין
קריית ביאליק

 10:30קריות513802011606/06/201908/07/2019קריות

יפים 
בלינדרמן

הכנסת 24/17, 
באר שבע

 10:00באר שבע149985207510/06/201911/07/2019באר שבע

שד' לכיש 13, ברי פחימה
קריית גת

 10:00תל אביב019805208704/06/201902/09/2019תל אביב

יורי 
יוסופוביץ'

שד' ויצמן 32, 
נתניה

 11:00תל אביב507011021805/06/201902/09/2019תל אביב

חננאל 2, אבי דאבוש
אשקלון

 09:00תל אביב019944011505/06/201903/09/2019תל אביב

בר כוכבא 7, אפי אלייה
רחובות

 09:30תל אביב019916903009/06/201904/11/2019תל אביב

 הרצל 68,ילנה ציקלו
תל אביב

 10:30תל אביב019860113709/06/201904/11/2019תל אביב

אדוארד 
קקזנוב

כ"ט בנובמבר 
19, בת ים

 11:30תל אביב513141011909/06/201904/11/2019תל אביב

סוניה מאמו 
פדידה

ז'בוטינסקי 36, 
עכו

הדיון 14:00תל אביב019857410528/12/201627/03/2019תל אביב
נדחה

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

___________
1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.
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