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הסמכה בסמכויות המנהל
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 169)א( לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - חוק הטיס( -

בהסמכה זו, "רישיונות והגדרים בתחום הנת"א" - רישיון לעובד טיס או הגדר שבו מאחד הסוגים האלה:   1

טיס(,  לעובדי  )רישיונות  הטיס  לתקנות  ה'  לחלק  השני  בפרק  כמשמעותו  אווירית  תנועה  על  מפקח  רישיון  א  
התשמ"א-21981 )להלן - תקנות הרישיונות(;

רישיון תדריכן מודיעין טיס כמשמעותו בפרק השלישי לחלק ה' לתקנות הרישיונות; ב  

הגדר מאמן מפקח על תנועה אווירית כמשמעותו בפרק השני לחלק ו' לתקנות הרישיונות; ג  

הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס כמשמעותו בפרק השלישי לחלק ו' לתקנות הרישיונות;  ד  

אני מסמיך את נושאי התפקידים האלה ברשות התעופה האזרחית, המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן, בסמכויות    2
הנתונות לי בתקנות הרישיונות, כמנהל וכרשות רישוי לפי מינוי שר התחבורה והבטיחות בדרכים3, המפורטות לצדם 
העילה  אם  טיס,  עובד  של  רישיון  לחדש  לסרב  או  לבטל  להתלות,  להגביל,  סמכות  למעט  שלהלן,  בטבלה  ב'  בטור 

להחלטה כאמור מעוגנת בסעיף 38)א()6( או 38)א()7( לחוק הטיס ולמעט סמכותי לקבוע תקנות בנות פועל-תחיקתי:

טור ב'טור א'מס"ד

רישיונות מנהל אגף בכיר )תשתיות תעופתיות( 1 ומחזיקי  מבקשי  לגבי  הרישיונות  בתקנות  הסמכויות  כל 
והגדרים בתחום הנת"א, ולמעט קביעת הוראות לפי תקנה 218ב)1(

אווירית 2 )תעבורה  מחלקה   מנהל 
AIS/ATM( באגף תשתיות תעופתיות

רישיונות  ומחזיקי  מבקשי  לגבי  הרישיונות  בתקנות  הסמכויות  כל 
 71  ,9  ,8 בתקנות  הקבועות  הסמכויות  למעט  הנת"א,  בתחום  והגדרים 

ו–218ב)1(

מנהל תחום )רישוי פקחי תנועה אווירית 3
ותדריכנים( באגף תשתיות תעופתיות 

רישיונות  ומחזיקי  מבקשי  לגבי  הרישיונות  בתקנות  הסמכויות  כל 
והגדרים בתחום הנת"א, למעט הסמכויות הקבועות בתקנות 8, 9, 11, 
12, 12א, 13, 13א, 14, 15, 16, 16א, 18, 32, 49 עד 60א, 71, 218ב)1( ו–329 

לתקנות הרישיונות

רישיונות מנהל אגף בכיר )פיקוח אווירי( 4 ומחזיקי  מבקשי  לגבי  הרישיונות  בתקנות  הסמכויות  כל 
והגדרי עובדי טיס שאינם רישיונות והגדרים בתחום הנת"א

טיס( 5 עובדי  )רישוי  בכיר  תחום  מנהל 
באגף פיקוח אווירי 

רישיונות  ומחזיקי  מבקשי  לגבי  הרישיונות  בתקנות  הסמכויות  כל 
למעט  הנת"א,  בתחום  והגדרים  רישיונות  שאינם  טיס  עובדי  והגדרי 

הסמכויות הקבועות בתקנות 8, 9 218ב)1( ו–223 לתקנות הרישיונות

באגף 6 אוויר(  צוות  )רישוי  תחום  מנהל 
צוות  )רישוי  תחום  מנהל  אווירי,  פיקוח 
אוויר תעופה כללית וספורטיבית( באגף 
פיקוח אווירי, ומנהל תחום )רישוי טכנאי 

בדק כלי טיס( באגף פיקוח אווירי

רישיונות  ומחזיקי  מבקשי  לגבי  הרישיונות  בתקנות  הסמכויות  כל 
ולמעט  הנת"א,  בתחום  והגדרים  רישיונות  שאינם  טיס  עובדי  והגדרי 
הסמכויות הקבועות בתקנות 8, 9, 11, 12, 12א, 13, 13א, 14, 15, 16, 16א, 
18, 49 עד 60א, 71, 128, 218ב)1(, 218ב, 223, 327 ו–329 לתקנות הרישיונות

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת לפי תקנות הרישיונות4     3

כ"א באדר א' התשע"ט )26 בפברואר 2019(
)חמ 3-4274(    

יואל פלדשו   
מנהל רשות התעופה האזרחית  

ס"ח התשע"א, עמ' 830   1

ק"ת התשמ"א, עמ' 510; התשע"ד, עמ' 1756   2

י"פ התשס"ט, עמ' 4102   3

י"פ התשע"ח, עמ' 9883   4
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הודעה בדבר הסמכה בסמכויות המנהל
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 169)א( לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - חוק הטיס(, אני מודיע על הסמכה בסמכויותיי 
כלהלן: 

בהודעה זו -    1

"מפקח באגף פיקוח אווירי" - עובד רשות התעופה האזרחית הממלא אחד מהתפקידים האלה באגף פיקוח אווירי:  
מפקח ראשי כשירות אווירית )מובילים אוויריים(,  מפקח כשירות אווירית, מפקח ראשי מבצעים בטיסה )מובילים 

אוויריים(, מפקח מבצעים בטיסה )מובילים אוויריים( ומפקח מבצעים )מובילים אוויריים(;   

לי  הנתונות  בסמכויות  שלהלן,  א'  בטור  המפורטים  האזרחית,  התעופה  ברשות  התפקידים  נושאי  את  מסמיך  אני    2
מבקש  לגבי  לצדם,  ב'  בטור  המפורטות  התקנות(,   - )להלן  התשע"ח-22017  בטיחות(,   ניהול  )מערכת  הטיס  בתקנות 

רישיון או ספק שירות המוגדר בתקנות כמפורט בטור ג' לצדם:

טור א' 
 בעל התפקיד ברשות 

התעופה האזרחית 

טור ב' 
 סמכויות המנהל המצוינות 

בתקנות האלה  
טור ג' 

ביחס לספק השירות הזה

מבקש או בעל רישיון להפעלת יחידת נת"א2, 3, 7, 9, 17, 18 ו–22מנהל אגף בכיר תשתיות תעופתיות
ומבקש או בעל רישיון להפעלת שדה תעופה

)תשתיות  בכיר  תחום  מנהל 
קרקעיות(

מבקש או בעל רישיון להפעלת יחידת נת"א3, 18, 22)ג()1()א(, )ד( ו–)ה( 
ומבקש או בעל רישיון להפעלת שדה תעופה

 מפקח ראשי )תעבורה אווירית 
)AIS/ATM

מבקש או בעל רישיון להפעלת יחידת נת"א3, 18, 22)ג()1()א(, )ד( ו–)ה(
ומבקש או בעל רישיון להפעלת שדה תעופה

תקשורת  )מערכות  ראשי  מפקח 
ניווט ועקיבה לתעבורה אווירית(

מבקש או בעל רישיון להפעלת יחידת נת"א3, 18, 22)ג()1()א(, )ד( ו–)ה(
ומבקש או בעל רישיון להפעלת שדה תעופה

הפרק 2, 3, 7, 9, 17, 18, 22 מנהל אגף בכיר פיקוח אווירי  לפי  אווירי  מפעיל  רישיון  בעל  או   מבקש 
טיס  כלי  )הפעלת  הטיס  לתקנות  עשר  השלושה 
תקנות   - )להלן  התשמ"ב-31981  טיסה(,  וכללי 

ההפעלה(
ומבקש או בעל רישיון להפעלת מכון בדק, המורשה 
לטפל בכלי טיס של מפעיל אווירי הפועל לפי הפרק 

השלושה עשר לתקנות ההפעלה

הפרק 2, 3, 7, 9, 17, 18, 22 מנהל תחום בכיר )מובילים אוויריים(  לפי  אווירי  מפעיל  רישיון  בעל  או  מבקש 
השלושה עשר לתקנות ההפעלה

ומבקש או בעל רישיון להפעלת מכון בדק, המורשה 
לטפל בכלי טיס של מפעיל אווירי הפועל לפי הפרק 

השלושה עשר לתקנות ההפעלה

הפרק 3, 18, 22 מפקח באגף פיקוח אווירי  לפי  אווירי  מפעיל  רישיון  בעל  או  מבקש 
השלושה עשר לתקנות ההפעלה  

ומבקש או בעל רישיון להפעלת מכון בדק, המורשה 
לטפל בכלי טיס של מפעיל אווירי הפועל לפי הפרק 

השלושה עשר לתקנות ההפעלה

כ"א באדר א' התשע"ט )26 בפברואר  2019(
)חמ 3-4274(    

יואל פלדשו   
מנהל רשות התעופה האזרחית  

ס"ח התשע"א, עמ' 830   1

ק"ת התשע"ח, עמ' 572    2

ק"ת התשמ"ב, עמ' 8   3
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הסמכה בסמכויות המנהל
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 169)א( לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מסמיך את נושאי התפקידים ברשות    1
התעופה האזרחית, המפורטים בטור א' בטבלה  שלהלן, להפעיל את סמכויותיי לפי סעיף 38 לחוק למעט הסמכות לפי 
סעיף קטן )א()6( ו–)7(,  ובכלל זה לעניין סעיפים  3, 4, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 35, 51, 53, 63, 64 ו–87  לחוק, לגבי סוגי 

הרישיונות, האישורים והתעודות המפורטים בטור ב' שלצדם:

טור ב'טור א'מס"ד

ולמעט  מנהל אגף בכיר פיקוח אווירי1 לחוק,   3 סעיף  לפי  טיס,  עובד  של  ברישיון  הגדר  או  רישיון   )1(
רישיונות והגדרים בתחום הנת"א; 

אישור רישיון מאת רשות מוסמכת במדינה חברה, לפי סעיף 4 לחוק;   )2(

רישיון להפעלת בית ספר לעובדי טיס, לפי סעיפים 13 ו–14  לחוק;   )3(

אישור תכניות הדרכה לפי סעיפים 14 ו–16 לחוק;   )4(

אישור מפרטי הפעלה לפי סעיף  18 לחוק;  )5(

רישיון להפעלת מכון בדק לפי סעיף 22 לחוק;    )6(

אישור לביצוע פעולות בדק עצמי שניתן לפי סעיף 23 לחוק;  )7(

תעודת כושר טיסה לפי סעיף 63 לחוק;   )8(

תעודת רעש לפי סעיף 64 לחוק;   )9(

לפי  כמדריך,  או  מסחרי  באופן  רחיפה  כלי  בהפעלת  לעסוק  רישיון   )10(
סעיף 87 לחוק;

מנהל תחום בכיר )מובילים 2
אווירים(

אישור תכניות הדרכה לפי סעיפים 14 ו–16 לחוק;   )1(

אישור מפרטי הפעלה לפי סעיף 18 לחוק;    )2(

רישיון להפעלת מכון בדק לפי סעיף 22 לחוק;   )3(

תעודת כושר טיסה לפי סעיף 63 לחוק;   )4(

תעודת רעש לפי סעיף 64 לחוק;   )5(

 מנהל תחום בכיר  )תעופה 3
כללית וספורטיבית(

אישור תכניות הדרכה לפי סעיפים 14 ו–16 לחוק;  )1(

אישור מפרטי הפעלה לפי סעיף 18 לחוק;    )2(

רישיון להפעלת מכון בדק לפי סעיף 22 לחוק;    )3(

אישור לביצוע פעולות בדק עצמי שניתן לפי סעיף 23 לחוק;  )4(

תעודת כושר טיסה לפי סעיף 63 לחוק;  )5(

תעודת רעש לפי סעיף 64 לחוק;   )6(

מנהל תחום בכיר )רישוי עובדי 4
טיס( 

ולמעט  לחוק,   3 סעיף  לפי  טיס,  עובד  של  ברישיון  הגדר  או  רישיון   )1(
רישיונות והגדרים בתחום הנת"א;

אישור רישיון מאת רשות מוסמכת במדינה חברה, לפי סעיף 4 לחוק;   )2(

רישיון להפעלת בית ספר לעובדי טיס, לפי סעיפים 13 ו–14 לחוק;   )3(

אישור תכניות הדרכה לפי סעיפים 14 ו–16 לחוק;   )4(

רישיון לעסוק בהפעלת כלי רחיפה, באופן מסחרי או כמדריך, לפי   )5(
סעיף 87 לחוק; 

 
ס"ח התשע"א, עמ' 830   1
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טור ב'טור א'מס"ד

מפקח ראשי מבצעים בטיסה  5
)מובילים אוויריים(;  מפקח ראשי 

מבצעים בטיסה )תעופה כללית 
וספורטיבית(; מפקח מבצעים 

בטיסה )מובילים אוויריים(; מפקח 
מבצעים בטיסה )תעופה כללית 

וספורטיבית(; מפקח מבצעים 
)מובילים אוויריים(

אישור תכניות הדרכה,  לפי סעיפים 14 ו–16 לחוק;  )1(

אישור מפרטי הפעלה,  לפי סעיף  18 לחוק;  )2(

מפקח ראשי כשירות אווירית 6
)מובילים אוויריים(; מפקח ראשי 

כשירות אווירית )תעופה כללית(; 
מפקח ראשי כשירות אווירית 

)תעופה ספורטיבית(; מפקח 
כשירות אווירית

תעודת כושר טיסה,  לפי סעיף 63 לחוק;   )1(

תעודת רעש,  לפי סעיף 64 לחוק;  )2(

תעודת סוג, לפי סעיף 51 לחוק; מנהל אגף בכיר כשירות אווירית  7  )1(

)2(  רישיון ייצור, ובכלל זה תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים, ואישור 
פריט אווירונאוטי, לפי סעיף 53 לחוק;

תעודת כושר טיסה, לפי סעיף 63 לחוק;  )3(

תעודת רעש, לפי סעיף 64 לחוק;  )4(

מנהל תחום בכיר )ייצור מערכות 8
וכלי טיס(  

)1(  רישיון ייצור,  ובכלל זה תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים, ואישור 
פריט אווירונאוטי, לפי סעיף 53 לחוק; 

תעודת כושר טיסה, לפי סעיף 63 לחוק;  )2(

מהנדס ראשי ומנהל מחלקת רישוי 9
ראשוני של כלי טיס א' 

תעודת סוג, לפי סעיף 51 לחוק;   )1(

תעודת כושר טיסה, לפי סעיף 63 לחוק;  )2(

תעודת רעש, לפי סעיף 64 לחוק;  )3(

מנהל מחלקת רישוי ראשוני של 10
כלי טיס ב', ומנהל מחלקת פיתוח 

וניסויים בכלי טיס 

תעודת כושר טיסה, לפי סעיף 63 לחוק;    )1(

תעודת רעש, לפי סעיף 64 לחוק;  )2(

מנהל אגף בכיר תשתיות 11
תעופתיות 

רישיון להפעלת מנחת שניתן לפי סימן ו' לפרק ב' לחוק;  )1(

אישור הפעלת מיתקן עזר לטיסה שניתן לפי סעיף 35 לחוק;  )2(

)3(  רישיון או הגדר עובד טיס, לפי סעיף 3 לחוק,  למחזיקי רישיונות 
והגדרים בתחום הנת"א;

מנהל תחום בכיר )תשתיות 12
קרקעיות(

רישיון להפעלת מנחת שניתן לפי סימן ו' לפרק ב' לחוק;  )1(

מפקח ראשי )מערכות תקשורת 13
ניווט ועקיבה לתעבורה אווירית 

 )CNS/ATM SYSTEMS

אישור הפעלת מיתקן עזר לטיסה שניתן לפי סעיף 35 לחוק;  )1(

מנהל תחום בכיר )תעבורה 14
 )AIS/ATM אווירית

רישיונות  למחזיקי  לחוק,   3 סעיף  לפי  טיס,  עובד  הגדר  או  רישיון   )1(
והגדרים בתחום הנת"א   

בהסמכה זו, "רישיונות והגדרים בתחום הנת"א" - רישיון לעובד טיס או הגדר שבו, מאחד הסוגים האלה:   2

רישיון מפקח על תנועה אווירית כמשמעותו בפרק השני לחלק ה' לתקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס(, התשמ"א  )א( 
-21981 )להלן - תקנות הרישיונות(; 

רישיון תדריכן מודיעין טיס כמשמעותו בפרק השלישי לחלק ה' לתקנות הרישיונות; )ב( 

 
ק"ת התשמ"א, עמ' 510   2
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הגדר מאמן מפקח על תנועה אווירית כמשמעותו בפרק השני לחלק ו' לתקנות הרישיונות; )ג( 

הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס כמשמעותו בפרק השלישי לחלק ו' לתקנות הרישיונות  )ד( 

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת שניתנה לעניין סמכויותיי לפי סעיף 38 לחוק הטיס      3

כ"א באדר א' התשע"ט )26 בפברואר 2019(
)חמ 3-4274(    

יואל פלדשו   
מנהל רשות התעופה האזרחית  

הודעה בדבר הסמכה בסמכויות המנהל
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 169)א( לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מודיע כי אני מסמיך את נושאי 
התפקידים ברשות התעופה האזרחית, המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן, בסמכויות הנתונות לי בתקנות הטיס )הפעלת 

כלי טיס וכללי טיסה(,  התשמ"ב-21981 )להלן - תקנות ההפעלה(, לפי התקנות כמפורט בטור ב' לצדו:

מספר 
טור ב' טור א'סידורי 

מנהל אגף בכיר פיקוח 1 
אווירי 

16)א()6(, 17)א(, 22)ב( ו–)ג(, 24)5(, 27)א()1(, )ב()2( ו–)3(, 28א)ב()7(, 30ה)א( 
עד )ג(, 31א)א()1(, 33)א()1( עד )3(, )ג(, )ד( ו–)ו(, 34)א()2(, 34א)א()2(, 34ב)א( 
43)א()3()ב(,  ו–)ג(,  )ב()2(  ו–)4(,  41)א()3(   ,40 39)ד(,  ו–)ה(,  34ג)א()2(,  ו–)ב(, 
131)א()6(,  ו–)ב(,  130)א(  129א)א()3(,  127)א()2(,  116)ב(,  79ב)ה(,  46)ד(, 
132)ג( ו–)ה(, 134)1( ו–)4(, 135)ב(, 168)א(, 196)4(, 197)6(ב, 200)ב(, 207)א( 
235)ב()2(  הפעלה,  מפרטי  לעניין  רק   -  232  ,)3(213 210)ב(,  208)ב()5(,  ו–)ב(, 
- רק לעניין מפרטי הפעלה, 236)א()3(, 238)א(, )ד( ו–)ה(, 240)א(, 241)ב(

)ה()2()ג(,  )ה()1()ד(,  )ד()3(,  265)ג()2(,  251)ד(,  ו–)ב(,  248)א(  243)ב(,   ,)18( 
ו–)ד(,  )5()ג()3(,  300א)א()4()ז(,  286)ד(,   ,)2(284 ו–)ב(,  282)א(  ו–)ז(,  )ה()3()ב( 
 305)ב(, 306)ב( ו–)ד(, 318)ו(, 320)ו(, 323, 324, 325)ה(, 326, 329)ג(, 331)א( 
ו–)ג(,  350)א()2(  347)ג(,  ו–)ב(,  346)א(  345)א(,  334)ד(,  332)א()6(,  ו–)ג(, 
377)א(  376)א(,  )ד(,  עד  374א)ב(  374)ב(,  362)ב(,  ו–)ג(,  361)ב(   352)א(, 
ו–)ב(, 378)א()2( ו–)ב()2(, 380)א(, )ב(, )ה( ו–)ו( - רק לגבי מפרטי ההפעלה, 
384)א( ו–)ב(, 386)א( עד )ג(, 386א)ג(, 387, 388)א(, 389)א( ו–)ג(, 389א)א(, 
403)ב(,  399)ב(,  ו–)ה(,  )ג(  עד  396א)א(  395)ב(,  394)א(,  393)א(,   ,391  ,390
404)א(, )ב( ו–)ה(, 406)ו( ו–)ז(, 409)א(, )ב(, )ג()2( ו–)3(, )ד( ו–)ה(, 411ה)א()2(, 
413, 414)א( ו–)ב(, 420, 431)א(, 432, 433)ד1( עד )ז(, 435)א( עד )ד(, 435)ה( 
רישה, 436)א()1( ו–)ב(, 438)א()4א(, 438)ב()2( ו–)ג()2(, 440)ד( ו–)ו(, 441)ג(, 
442)א(, 446)ב(, 450)ד()1(, 450א)ב(, 459)א(, )ב( ו–)ד(, 461)ב()2(, )ג( ו–)ד()1(, 
462)א( ו–)ב()2()ב()1(, 463)ב( ו–)ג(, 465, 465ב, 476)א(, 480א, 487,  487א)א( 
ו–)ה(, 494)ב(, 495)ב()4()ט(, 498)א()1(, 500)ג()4()ד( ו–)ד(, 501)א(, 516)ג()1(, 

)ד()3()ב()2( ו–)ה(, 527)א()3(, 529)א()1(, 535)ב(, 538)ב()3( 

סמכויות המנהל לפי התוספות החמישית, השישית והשביעית לתקנות 
ההפעלה   

 
ס"ח התשע"א, עמ' 830   1

ק"ת התשמ"ב, עמ' 8; התשע"ח, עמ' 1136   2
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מספר 
טור ב' טור א'סידורי 

מנהל תחום בכיר 2 
)מובילים אוויריים( 

)ג(, 31א)א()1(,  22)ב( ו–)ג(, 24)5(, 27)א()1(, )ב()2( ו–)3(, 28א)ב()7(, 30ה)א( עד 
34ג)א()2( ו–)ב(,  34ב)א(  34א)א()2(,  34)א()2(,  ו–)ו(,  )ד(  )ג(,   ,)3( עד   33)א()1( 

ו–)ה(, 39)ד(, 40, 41)א()3( ו–)4(, )ב()2( ו–)ג(, 43)א()3()ב(, 46)ד(, 79ב)ה(, 116)ב(, 
ו–)4(,   )1(134 ו–)ה(,  132)ג(  131)א()6(,  ו–)ב(,  130)א(  129א)א()3(,  127)א()2(, 
135)ב(, 168)א(, 196)4(, 197)6(ב, 207)א( ו–)ב(, 208)ב()5(, 210)ב(, 213)3(, 232 
- רק לעניין מפרטי הפעלה, 235)ב()2( - רק לעניין מפרטי הפעלה, 236)א(
ו– ו–)ה(, 240)א(, 241)ב()18(, 248)א(, 251)ד(, 265)ז(, 282)א(  )ד(  )3(, 238)א(, 

)ב(, 284)2(, 286)ד(, 300א)א()4()ז(, )5()ג()3( ו–)ד(, 305)ב(, 306)ב( ו–)ד(, 318)ו(, 
345)א(,  334)ד(,  332)א()6(,  ו–)ג(,  331)א(  329)ג(,   ,326 325)ה(,   ,324 320)ו(, 
374א)ב(  362)ב(,  ו–)ג(,  361)ב(  352)א(,  ו–)ג(,  350)א()2(  347)ג(,  ו–)ב(,  346)א( 
עד )ד(, 376)א(, 377)א( ו–)ב(, 378)א()2( ו–)ב()2(, 380)א(, )ב(, )ה( ו–)ו( - רק 
)ג(, 386א)ג(, 387, 388)א(,  עד  ו–)ב(, 386)א(  ההפעלה, 384)א(  מפרטי  לגבי 
389)א( ו–)ג(, 389א)א(, 390, 391, 393)א(, 394)א(, 395)ב(, 396א)א( עד )ג( ו–)ה(, 
)ג()2(  )ב(,  409)א(,  ו–)ז(,  406)ו(  ו–)ה(,  )ב(,  404)א(,  403)ב(,  399)ב(,   397א)א(, 
ו– )3(, )ד( ו–)ה(, 411ה)א()2(, 413, 414)א( ו–)ב(, 420, 431)א(, 432, 433)ד1( עד 
)ז(, 435)א( עד )ד(, 435)ה( רישה, 436)א()1( ו–)ב(, 438)א()4א(,  440)ד( ו–)ו(, 
)ג( 461)ב()2(,  ו–)ד(,  )ב(  459)א(,  450א)ב(,  450)ד()1(,  446)ב(,  442)א(,   441)ג(, 
 ו–)ד()1(, 462)א(, ו–)ב()2()ב()1(, 463)ב( ו–)ג(, 465, 465ב, 476)א(, 480א, 487, 487א)א(

516)ג()1(,  501)א(,  ו–)ד(,  500)ג()4()ד(  498)א()1(,  495)ב()4()ט(,  494)ב(,   ו–)ה(, 
)ד()3()ב()2( ו–)ה(, 527)א()3(, 529)א()1(, 535)ב(, 538)ב()3(  

סמכויות המנהל לפי התוספות החמישית, השישית והשביעית לתקנות 
ההפעלה   

מנהל תחום בכיר 3 
)תעופה כללית 

וספורטיבית(

16)א()6(, 17)א(, 22)ב( ו–)ג(, 24)5(, 27)א()1(, )ב()2( ו–)3(, 28א)ב()7(, 30ה)א( 
עד )ג(, 31א)א()1(, 33)א()1( עד )3(, )ג(, )ד( ו–)ו(, 34)א()2(, 34א)א()2(, 34ב)א( 
43)א()3()ב(,  ו–)ג(,  )ב()2(  ו–)4(,  41)א()3(   ,40 39)ד(,  ו–)ה(,  34ג)א()2(  ו–)ב(, 
132)ג(  131)א()6(,  ו–)ב(,  130)א(  129א)א()3(,  127)א()2(,  116)ב(,   79ב)ה(, 
208)ב( ו–)ב(,  207)א(  197)6(ב,   ,)4(196 168)א(,  135)ב(,  ו–)4(,   )1(134 ו–)ה(, 

)5(, 210)ב(, 213)3(, 232 - רק לעניין מפרטי הפעלה, 235)ב()2( - רק לעניין 
248)א(,  241)ב()18(,  240)א(,  ו–)ה(,  )ד(  238)א(,  236)א()3(,  הפעלה,  מפרטי 
ו– )5()ג()3(  300א)א()4()ז(,  286)ד(,   ,)2(284 ו–)ב(,  282)א(  265)ז(,  251)ד(, 

331)א(  329)ג(,   ,326 325)ה(,   ,324 320)ו(,  318)ו(,  ו–)ד(,  306)ב(  305)ב(,   )ד(, 
ו–)ג(, 332)א()6(, 334)ד(, 345)א(, 346)א( ו–)ב(, 347)ג(, 350)א()2( ו–)ג(, 352)א(, 
361)ב( ו–)ג(, 362)ב(, 374א)ב( עד )ד(, 376)א(, 377)א( ו–)ב(, 378)א()2( ו–)ב()2(, 
380)א(, )ב(, )ה( ו–)ו( - רק לגבי מפרטי ההפעלה, 384)א( ו–)ב(, 386)א( עד 
)ג(, 386א)ג(, 387, 388)א(, 389)א( ו–)ג(, 389א)א(, 390, 391, 393)א(, 394)א(, 
395)ב(, 396א)א( עד )ג( ו–)ה(, 397א)א(, 399)ב(, 403)ב(, 404)א(, )ב( ו–)ה(, 
414)א(   ,413 411ה)א()2(,  ו–)ה(,  )ד(  ו–)3(,  )ג()2(  )ב(,  409)א(,  ו–)ז(,   406)ו( 
ו–)ב(, 420, 431)א(, 432, 433)ד1( עד )ז(, 435)א( עד )ד(, 435)ה( רישה, 436)א()1( 
450א)ב(,  450)ד()1(,  446)ב(,  442)א(,  441)ג(,  ו–)ו(,  440)ד(  438)א()4א(,  ו–)ב(, 
459)א(, )ב( ו–)ד(, 461)ב()2(,)ג( ו–)ד()1(, 462)א( ו–)ב()2()ב()1(, 463)ב( ו–)ג(, 
465, 465ב, 476)א(, 480א, 487, 487א)א( ו–)ה(, 494)ב(, 495)ב()4()ט(, 498)א()1(, 
500)ג()4()ד( ו–)ד(, 501)א(, 516)ג()1(, )ד()3()ב()2( ו–)ה(, 527)א()3(, 529)א()1(, 

535)ב(, 538)ב()3( 

סמכויות המנהל לפי התוספות החמישית, השישית והשביעית לתקנות 
ההפעלה  
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מספר 
טור ב' טור א'סידורי 

מפקח ראשי כשירות 4 
אווירית )מובילים 

אוויריים(; 

מפקח ראשי כשירות 
אווירית )תעופה 

כללית(; 

מפקח ראשי כשירות 
אווירית )תעופה 

ספורטיבית(; 

ומפקחי כשירות 
אווירית באגף פיקוח 

אווירי 

222)ב( ו–)ג(, 24)5(, 27)א()1(, )ב()2( ו–)3(, 30ה)א( עד )ג(, 31א)א()1(, 33)א(, )ג(, 
)ד( ו–)ו(, 34)א()2(, 34א)א()2(, 34ב)א( ו–)ב(, 34ג)א()2( ו–)ה(, 39)ד(, 41)א()3( ו–)4(, 
 )ב()2( ו–)ג(, 46)ד(, 129א)א()3(, 130)א( ו–)ב(, 131)א()6(, 132)ג( ו–)ה(, 134)1( 
300א)ד(,   ,)2(284 241)ב()18(,  236)א()3(,  208)ב()5(,  168)א(,  135)ב(,  ו–)4(, 
345)א(, 346, 347)ג(, 350)א()2( ו–)ג(, 352)א(,  394)א(, 395)ב()1( ו–)2(, 396א)א( 

עד )ג( ו–)ה(,  399)ב(, 403)ב(, 413, 414)א( ו–)ב(, 420,  465, 476)א(, 494)ב(  

סמכויות המנהל לפי התוספות השישית והשביעית לתקנות ההפעלה 

מפקח ראשי מבצעים 5 
בטיסה )מובילים 

אוויריים(; 

מפקח מבצעים בטיסה 
)מובילים אוויריים(; 

מפקח ראשי מבצעים 
)תעופה כללית 

וספורטיבית(;

מפקח מבצעים )תעופה 
כללית וספורטיבית(;

ומפקח מבצעים 
)מובילים אוויריים(   

ו–)ב(,  34ב)א(  34א)א()2(,  34)א()2(,  33)א(,  31א)א()1(,  28א)ב()7(,  16)א()6(, 
34ג)א()2( ו–)ה(, 39)ד(, 41)א()3( ו–)4(, )ב()2( ו–)ג(, 79ב)ה(, 116)ב(, 129א)א()3(, 
לעניין  רק   -  232  ,)3(213 210)ב(,  ו–)ב(,  207)א(  197)6()ב(,   ,)4(196 168)א(, 
מפרטי הפעלה, 235)ב()2( - רק לעניין מפרטי הפעלה, 236)א()3(, 238)א(, 
300א)א()5()ג(  ,)2(284 ו–)ב(,  282)א(  265)ז(,  251)ד(,  241)ב()18(,  ו–)ה(,  )ד( 

331)א(  329)ג(,   ,326 325)ה(,   ,324 320)ו(,  318)ו(,  ו–)ד(,  306)ב(  305)ב(,   ,)3( 
ו–)ג(, 334)ד(, 347)ג(, 361)ב( ו–)ג(,  362)ב(, 374א)ב( עד )ד(, 376)א(, 377)ב(, 
386)א(  ו–)ב(,  384)א(  ההפעלה,  מפרטי  לגבי  רק   - ו–)ו(  )ה(  )ב(,  380)א(, 
393)א(,   ,391  ,390 389א)א(,  ו–)ג(,  389)א(  388)א(,   ,387 386א)ג(,  )ג(,   עד 
 395)ב()1( ו–)2(, 396א)א( עד )ג( ו–)ה(, 397א)א(, 399)ב(, 403)ב(, 404)א(, )ב()1( 
)ז(,  עד  433)ד1(   ,432 431)א(,  411ה)א()2(,  )ה(,  עד  409)א(  406)ו(,  ו–)ה(, 
435)א( עד )ד(, 435)ה( רישה, 436)א()1( ו–)ב(, 440)ד( ו–)ו(, 441)ג(, 442)א(, 
446)ב(, 450)ד()1(, 450א)ב(, 459)א(, )ב( ו–)ד(, 461)ב()2(, )ג( ו–)ד()1(, 462)א( 
ו–)ב()2()ב()1(, 463)ב(, )ג()1( ו–)2(, 465ב, 476)א(, 480א, 487, 487א)א()1()ו( 
)ד()3()ב( ו–)ד(, 501)א(, 516)ג()1(,  ו–)ה(, 495)ב()4()ט(, 498)א()1(, 500)ג()4()ד( 

)2( ו–)ה(, 527)א()3(, 529)א()1(, 535)ב(, 538)ב()3( 

סמכויות המנהל לפי התוספות החמישית, השישית והשביעית לתקנות 
ההפעלה

מנהל אגף בכיר 6 
כשירות אווירית;  

מנהל תחום בכיר 
)ייצור מערכות וכלי 

טיס(;

מהנדס ראשי ומנהל 
מחלקת רישוי ראשוני 

של כלי טיס א';

מנהל מחלקת רישוי 
ראשוני של כלי טיס ב';

ומנהל מחלקת פיתוח 
וניסויים בכלי טיס  

31א)א()1(,  )ג(,  עד  30ה)א(  28א)ב()7(,   ,)5(24 ו–)ג(,  22)ב(  17)א(,  16)א()2(, 
ו–  34ג)א()2(  ו–)ב(,  34ב)א(  34א)א()2(,  34)א()2(,  ו–)ו(,  )ד(  עד  33)א(  31)ב(, 
)ה(, 39)ד(, 40, 41)א()3( ו–)4(, )ב()2( ו–)ג(, 43)א()3()ב( ו–)ה(, 79ב)ה(, 126)ה(
)4(, 127)א()2(, 129א)א()3(, 130)א( ו–)ב(, 131)א()6(, 132)ג( ו–)ה(, 134)1( ו–

168)א(,  מאוישת,  בלתי  רקטה  לגבי  רק   - 163)א(  156)א()2(,  135)ב(,   ,)4(
180ז)ד(, 232 - רק לעניין מפרטי הפעלה, 235)ב()2( - רק לעניין מפרטי 
251)ד(,  248)א(,  241)ב()18(,  240)א(,  ו–)ה(,  )ד(  238)א(,  236)א()3(,  הפעלה, 
305)ב(,  ו–)ד(,  300א)א()5()ג()3(  295)א(,  294)ב()2(,   ,)2(284 282)א(,  265)ז(, 
306)ב( ו–)ד(, 318)ו(, 320)ו(, 325)ה(, 326, 329)ג(, 331)א( ו–)ג(, 345)א(, 346, 

347)ג(, 350)א()2( ו–)ג(, 352)א(, 397)א1( 

סמכויות המנהל לפי התוספת החמישית, השישית והשביעית לתקנות 
ההפעלה 

מנהל תחום )טייס 7 
ניסוי(

 )2(474

מנהל מחלקה לרפואה 8 
תעופתית אזרחית 

33א)א()2()ג( ו–264)א()1()ב(  
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מספר 
טור ב' טור א'סידורי 

מנהל תחום )מערכי 9 
כלי טיס בלתי מאוישים 

אזרחיים(  

ו–)ה(,  34ג)א()2(   ו–)ב(,  34ב)א(  34א)א()2(,  34)א()2(,  31א)א()1(,  28א)ב()7(, 
לעניין  רק   -  232 168)א(,  129א)א()3(,  79ב)ה(,  ו–)ג(,  )ב()2(  ו–)4(,  41)א()3( 
מפרטי הפעלה, 235)ב()2( - רק לעניין מפרטי הפעלה, 236)א()3(, 238)א(, 
)ד( ו–)ה(, 241)ב()18(, 251)ד(, 265)ז(, 282)א(, 284)2(, 300א)א()5()ג()3(, 305)ב(, 

306)ב( ו–)ד(, 318)ו(, 320)ו(, 325)ה(, 326, 329)ג(, 331)א(  ו–)ג(, 347)ג(  

סמכויות המנהל לפי התוספות החמישית, השישית והשביעית לתקנות 
ההפעלה 

מפקח ראשי כלי טיס 10 
בלתי מאוישים

)ג(, 33)ד(, 41)א()3( ו–)4(, )ב()2( ו–)ג(, 126)ה()4(,  22)ב( ו–ג(, 24)5(, 30ה)א( עד 
135)ב(,  ו–)4(,   )1(134 ו–)ה(,   132)ג(  131)א()6(,  ו–)ב(,  130)א(  129א)א()3(, 
236)א()3(, 241)ב()18(, 284)2(, 300א)ד(, 345)א(, 346, 347)ג(, 350)א()2( ו–)ג(, 

352)א(  

סמכויות המנהל לפי התוספות החמישית, השישית והשביעית לתקנות 
ההפעלה  

הסמכה זו מבטלת הסמכות קודמות3 

כ"א באדר א' התשע"ט )26 בפברואר  2019(
)חמ 3-4274(    

יואל פלדשו   
מנהל רשות התעופה האזרחית  

י"פ התשע"ז, עמ' 8223; התשע"ח, עמ' 8736   3

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

טכנו ראלקו מוצרי צריכה בע"מ
 )ח"פ 511435968(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון 

רוזיאק, מרח' הפלמ''ח 4, אביחיל, 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 18/05/2019, 
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  

ירון רוזיאק, מפרק

ספיד קו. מערכות )1999( בע"מ
 )ח"פ 512821737(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון 

רוזיאק, מרח' הפלמ''ח 4, אביחיל, 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 18/05/2019, 
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  

ירון רוזיאק, מפרק
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א.א שיווק תכשיטים )ש.ק( בע"מ
 )ח"פ 515098424(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זינו 

יצחק, מרח' טופז 2, 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 18/05/2019, 
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  

זינו יצחק, מפרק

ואלידן אינג'נירינג בע"מ
 )ח"פ 514279157(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

ניטבח, מרח' זלמן שז''ר 26, 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 18/05/2019, 
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  

דן ניטבח, מפרק

ווי. אר. זד. אחזקות בע"מ
 )ח"פ 511975302(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,03/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון 

רוזיאק, מרח' הפלמ''ח 4, אביחיל, 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 18/05/2019, 
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  

ירון רוזיאק, מפרק

דנדילופ בע"מ
 )ח"פ 515431013(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית 

סמולר, מרח' הלילך 7, נתניה, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/05/2019, 
ישראל  גיבורי  רח'  זאבו,  בוורלי  עו"ד  במשרדי   ,10:00 בשעה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  נתניה,  5א, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה  

עמית סמולר, מפרק
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אר. איי. אר. טי. אר השקעות בע"מ
 )ח"פ 512389297(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון 

רוזיאק, מרח' הפלמ''ח 4, אביחיל, 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 18/05/2019, 
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  

ירון רוזיאק, מפרק

קיליריום )ישראל( בע"מ
 )ח"פ 513010173(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון 

רוזיאק, מרח' הפלמ''ח 4, אביחיל, 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 18/05/2019, 
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  

ירון רוזיאק, מפרק

הרץ קבלנים בע"מ
 )ח"פ 511296709(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,01/04/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניצה 

הרץ, מרח' נס ציונה 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 15/08/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה  

ניצה הרץ, מפרקת

ר.א.י אחזקות והשקעות )1996( בע"מ
 )ח"פ 512383019(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון 

רוזיאק, מרח' הפלמ''ח 4, אביחיל, 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 18/05/2019, 
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  

ירון רוזיאק, מפרק
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ראלקו טכנולוגיות בע"מ
 )ח"פ 512548595(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון 

רוזיאק, מרח' הפלמ''ח 4, אביחיל, 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 18/05/2019, 
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  

ירון רוזיאק, מפרק

ספיד - קו בע"מ
 )ח"פ 511229304(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון 

רוזיאק, מרח' הפלמ''ח 4, אביחיל, 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 18/05/2019, 
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  

ירון רוזיאק, מפרק

ר.י.ז אחזקות בע"מ
 )ח"פ 511893091(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון 

רוזיאק, מרח' הפלמ''ח 4, אביחיל, 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 18/05/2019, 
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  

ירון רוזיאק, מפרק

אלקטיס 2002 בע"מ
 )ח"פ 513271510(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון 

רוזיאק, מרח' הפלמ''ח 4, אביחיל, 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 18/05/2019, 
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  

ירון רוזיאק, מפרק
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אפליאו בע"מ
 )ח"פ 512115742(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,03/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פטריס 

מסעוד אוזן, מרח' הנגר 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 18/05/2019, 
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  

פטריס מסעוד אוזן, מפרק

ד"ר פיל 2010 בע"מ 
 )ח"פ 514392752(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,03/04/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישי 

הלם, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/06/2019, 
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  

ישי הלם, מפרק

ארול טרידינג בע"מ
 )ח"פ 511589111(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון 

רוזיאק, מרח' הפלמ''ח 4, אביחיל, 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 18/05/2019, 
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  

ירון רוזיאק, מפרק

ע.ח. עפר חן בע"מ
 )ח"פ 512089558(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,03/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עפר 

חן, מרח' הנורית 9, נתניה, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/05/2019, 
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  

עפר חן, מפרק
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גי.אי.טי. הנדסה בע"מ 
 )ח"פ 512818881(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נרקיס 

בן עמרם, 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 26/05/2019, 
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  

נרקיס בן עמרם, מפרקת

בת אור השקעות בע"מ
 )ח"פ 513497404(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן 

בן יצחק, 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 26/05/2019, 
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  

רונן בן יצחק, מפרק

אנדה בשניים בע"מ
 )ח"פ 513173435(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,03/04/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמאי 

אנדה, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/06/2019, 
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  

שמאי אנדה, מפרק

א.ש גלובל סיסטם בע"מ
 )ח"פ 515261543(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה 

בגו, 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 24/05/2019, 
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  

אריה בגו, מפרק
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עדמור ש.א.ש סחר בע"מ
 )ח"פ 513568253(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
טל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

שבתאי, מרח' תמוז 2, אשדוד, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/05/2019, 
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  

טל שבתאי, מפרק

מבואות עולם בע"מ
 )ח"פ 514008739(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 

כהן, מרח' הלפרין 3, בני ברק, 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 18/05/2019, 
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  

יעקב כהן, מפרק

אקטיביטי מלונות חברה לשיווק )1996( בע"מ
 )ח"פ 512312406(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ניר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

גיורא, מרח' יפו 234, 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 18/05/2019, 
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  

ניר גיורא, מפרק

פלקוט בע"מ
 )ח"פ 513467290(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,03/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פטריס 

מסעוד אוזן, מרח' האלה 50, 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 18/05/2019, 
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  

פטריס מסעוד אוזן, מפרק
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קפה שמריהו בע"מ
 )ח"פ 514198225(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר 

לוי, מרח' אהוד מנור 17, נתניה, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/05/2019, 
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  

שחר לוי, מפרק

ג.ל.ס.ח. בע"מ
 )ח"פ 513269407(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

שמואל גרס, מרבדים 1, 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 18/05/2019, 
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  

שמואל גרס, מפרק

רויאל דיאנה בע"מ
 )ח"פ 512535360(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ניר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

גיורא, מרח' יפו 234, 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 18/05/2019, 
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  

ניר גיורא, מפרק

יונתן יעוץ ומערכות מידע בע"מ
 )ח"פ 512837998(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידן 

אגמון, מרח' קריניצי 17, 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  

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/05/2019, 
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  

עידן אגמון, מפרק

DoCenter Id:801-02-2019-000293, received on -08/04/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



9813 ילקוט הפרסומים 8192, ג' בניסן התשע"ט, 2019 4 8 

הרטל מוקדים מגזריים בע"מ
 )ח"פ 515394468(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

שאדי יעקוב, מרח' שד' בן גוריון 26, 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 10/09/2019, 
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  

שאדי יעקוב, עו"ד, מפרק

אומנות מחול ותנועה גוונים )1994( בע"מ
 )ח"פ 512066457(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

ליפשיץ, מרח' ההדרים 20, כפר יונה, 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 18/05/2019, 
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  

דוד ליפשיץ, מפרק

י.ד. השחר זיווד בע"מ
 )ח"פ 514470251(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורי 

לוקובסקי, מרח' רגבים 8, לוד, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/05/2019, 
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  

יורי לוקובסקי, מפרק

יוניברס טיירס יבוא וסחר בע"מ
 )ח"פ 513319897(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי 

רומנו, מרח' גזית 7, פתח תקווה, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/05/2019, 
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  

רמי רומנו, מפרק
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אוטוגולד שירותים בע"מ
 )ח"פ 513010116(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביהו 

הורוביץ, מרח' יוספסברג 19, פתח תקווה, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/05/2019, 
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  

אביהו הורוביץ, מפרק

אגם הלוואות ובטוחות בע"מ
 )ח"פ 510949902(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביהו 

הורוביץ, מרח' יוספסברג 19, פתח תקווה, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/05/2019, 
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  

אביהו הורוביץ, מפרק

הילת שוהם בע"מ
 )ח"פ 513117481(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה 

שיינפלד, מרח' רבי עקיבא 77, בני ברק, 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 18/05/2019, 
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  

אריה שיינפלד, מפרק

מחול ותנועה גוונים בע"מ
 )ח"פ 511287591(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

ליפשיץ, מרח' ההדרים 20, כפר יונה, 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 18/05/2019, 
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  

דוד ליפשיץ, מפרק
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קונים ביחד בע"מ
 )ח"פ 514506849(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפי 

ולנסי, מרח' היצירה 21, רמלה, 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 18/05/2019, 
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  

רפי ולנסי, מפרק

שקכרט בע"מ
 )ח"פ 511137119(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביהו 

הורוביץ, מרח' יוסף נקר 19, פתח תקווה, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/05/2019, 
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  

אביהו הורוביץ, מפרק

זן שש בע"מ
 )ח"פ 511813321(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון 

שגב, מרח' בן גוריון כפר אז''ר 195, 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  

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/05/2019, 
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  

שרון שגב, מפרק

א.ד.פ.א. )1995( מערכות תקשורת והתראה בע"מ
 )ח"פ 512104837(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פלורט 

ארואטי, מרח' סביון 7, רמת גן, 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 18/05/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה  

פלורט ארואטי, מפרקת
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קשרי מזון 2001 בע"מ
 )ח"פ 513158428(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

סופר, מרח' כורש 13, 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 18/05/2019, 
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  

דב סופר, מפרק

ניר-גלית אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 514108661(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ניר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק  הרצליה,   ,24 צבי  בן  יצחק  הנשיא  מרח'  קלקשטיין, 

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 21/07/2019, 
בשעה 10:00, אצל ש' הורוביץ ושות', עורכי דין, רח' אחד העם 
31, 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  

ניר קלקשטיין, מפרק

אומגה מינרלים
 )ח"פ 514626431(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נירה 

בר עמר, מרח' ראול ולנברג 4, 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 18/05/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה  

נירה בר עמר, מפרקת

בר עומר 1992 בע"מ
 )ח"פ 511758005(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נירה 

בר עמר, מרח' ראול ולנברג 4, 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 18/05/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה  

נירה בר עמר, מפרקת
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שרון נובק שירותי ייעוץ בע"מ
 )ח"פ 515319556(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון 

נובק, מרח' הגולן 106, תל–אביב-יפו, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/06/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה  

שרון נובק, מפרק

ליברסקו - פפושדו השקעות יזמות ובנין בע"מ
 )ח"פ 512758848(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

ליברסקו, מרח' שבדיה 43, 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 18/05/2019, 
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  

דוד ליברסקו, מפרק

מסגריית אורגד גת-רימון בע"מ
 )ח"פ 514495910(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדי 

זר, מרח' האקליפטוס 2, גת רימון, 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 18/05/2019, 
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  

גדי זר, מפרק

ארליאון בע"מ
 )ח"פ 515342855(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחף 

בר גפן, מרח' קהילת קיוב 4, 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 18/05/2019, 
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  

שחף בר גפן, מפרק
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טל-ברקאי בע"מ
 )ח"פ 513326587(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיורא 

ברקאי, מרח' יעל רום 15, פתח תקווה, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/05/2019, 
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  

גיורא ברקאי, מפרק

אבני מהנדסים בע"מ
 )ח"פ 512516907(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,04/04/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  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 19/05/2019, 
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  

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק

דב צדקה יעוץ אסטרטגי בערבון מוגבל
 )ח"פ 514327865(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30/12/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

צדקה, מרח' קשת 81, ראש העין, 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 13:00, אצל עו"ד חמאדי רפיק, רח' דרך עכו 140, קריית 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ביאליק, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה  

דב צדקה, מפרק

צ'רוט בע"מ
 )ח"פ 515380871(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,01/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שני 

ארז, מרח' יריחו 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 01/07/2019, 
בשעה 12:00, במשרד עורכי דין שוורץ נרקיס, רח' ברקוביץ 4, 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו, 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה  

שני ארז, מפרקת
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רינדג בע"מ
 )ח"פ 514649649(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהבה 

רבה, מרח' שמואל בן עדיה 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 19/05/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה  

זהבה רבה, מפרקת

סאן-איט בע"מ
 )ח"פ 513545194(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונתן 
וולף אברמציק, מרח' אלרואי 16, 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 19/05/2019, 
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  

יונתן וולף אברמציק, מפרק

אקטיביטי חברה להשקעות בע"מ
 )ח"פ 511882540(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ניר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

גיורא, מרח' יפו 24, ירושלים, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/05/2019, 
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  

ניר גיורא, מפרק

אי.בי.אס שירותי באולינג בינלאומיים בע"מ
 )ח"פ 513792846(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,03/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

שלום, מרח' יהודה הלוי 25, 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 19/05/2019, 
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  

דניאל שלום, מפרק
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יפעת חוצות בע"מ
 )ח"פ 512856378(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את עוז  ולמנות  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין  החלטה 

גבע, מרח' גליס 51, פתח תקווה, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/05/2019, 
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  

עוז גבע, מפרק

ר.פ דייגי נמל תל אביב 2011 בע"מ
 )ח"פ 514678895(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהבה 

רבה, מרח' שמואל הנגיד 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 19/05/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה  

זהבה רבה, מפרקת

מיכל 8 נכסים בע"מ
 )ח"פ 514935105(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

ליברסקו, מרח' שבדיה 43, 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 19/05/2019, 
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  

דוד ליברסקו, מפרק

ליברסקו דוד חברה לבניה בע"מ
 )ח"פ 512668708(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

ליברסקו, מרח' שבדיה 43, 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 19/05/2019, 
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  

דוד ליברסקו, מפרק
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סאם סנטר קופי בע"מ
 )ח"פ 513977629(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

ניקולאי חאיין, מרח' שד' ההגנה 105, 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 19/05/2019, 
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  

ניקולאי חאיין, מפרק

בית השלט תעשיות בע"מ
 )ח"פ 512501362(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את עוז  ולמנות  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין  החלטה 

גבע, מרח' גליס 51, פתח תקווה, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/05/2019, 
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  

עוז גבע, מפרק

ריף נא בע"מ
 )ח"פ 513940171(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

ניקולאי חאיין, מרח' שד' ההגנה 105, 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 19/05/2019, 
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  

ניקולאי חאיין, מפרק

קובה קייטרינג בע"מ
 )ח"פ 514299767(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נאיף 

מחאגנה, מרח' שפרינצק 1, עפולה, 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 19/05/2019, 
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  

נאיף מחאגנה, מפרק
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ז.ת.א השקעות בע"מ
 )ח"פ 514825363(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב 

רום, מרח' דרך אבא הלל 16, 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  

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/05/2019, 
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  

זאב רום, מפרק

קבוצת סיבירסקי אלומניום בע"מ
 )ח"פ 512014655(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב 

רום, מרח' דרך אבא הלל 16, 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  

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/05/2019, 
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  

זאב רום, מפרק

א.ש. אייל חברה לבניה בע"מ
 )ח"פ 514985449(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 

שרון, מרח' האורנים 156, רינתיה, 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 19/05/2019, 
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  

אייל שרון, מפרק

ע.ב.ה ברים ת"א בע"מ
 )ח"פ 514737873(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז 

שטיינר, מרח' כוכבי דוד 21, 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 19/05/2019, 
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  

ארז שטיינר, מפרק
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גלטקס 2000 בע"מ
 )ח"פ 512904715(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזמי 

אלכורדי, מרח' תות 6, לוד, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/05/2019, 
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  

עזמי אלכורדי, מפרק

קמרון חברה לבנייה בע"מ
 )ח"פ 515097202(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה 

קמרון, מרח' המואבים 2, אילת, 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 19/05/2019, 
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  

יהודה קמרון, מפרק

אלומניום החזקות )א.ה( בע"מ
 )ח"פ 512854696(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב 

רום, מרח' דרך אבא הלל 16, 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  

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/05/2019, 
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  

זאב רום, מפרק

יו.בי.אס )י.ב.( ניהול ואחזקות בע"מ
 )ח"פ 514716281(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורי 

בורוחוב, מרח' הקשת 6, 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 19/05/2019, 
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  

יורי בורוחוב, מפרק
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הייקור מוצרי צריכה בע"מ
 )ח"פ 512845900(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

אלקוסר, מרח' יוני נתניהו 4, 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 18/05/2019, 
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   

שלמה אלקוסר, מפרק

יובלים ניהול נכסים והשקעות )א.ת 2014( בע"מ
 )ח"פ 515010197(

)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 
 ,11/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלברט 

עמית, מרח' בצלאל 4, רמת גן 5252104, 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 

אלברט עמית, מפרק

גיאות פרויקטים בע"מ
 )ח"פ 514335900(

)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   ,02/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
פליישר,  עמיאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' דרך בגין 48, תל–אביב-יפו 66184, 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 

ט.ע.ר.ג. שירותים בע"מ
 )ח"פ 513192146(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,02/04/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי 

גולן, 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 02/06/2019, 
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 גולן, מפרק

עסקים כהלכה בע"מ
 )ח"פ 513390401(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 

כהן, מרח' הלפרין 3, בני ברק, 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 18/05/2019, 
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  

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

צבי חנוך זימרן, רו"ח, מפרק

אר. די. אם יהלומים בע"מ
 )ח"פ 513548784(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,31/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח צבי 

חנוך זימרן, מרח' הרצל 76, חיפה, 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 חנוך זימרן, רו"ח, מפרק

ארטקס מדיה בע"מ
 )ח"פ 514839653(

)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 
 ,03/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,6473104 תל–אביב-יפו   ,3 פריש  דניאל  מרח'  ישי,  חטר  אהוד 

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 

אהוד חטר ישי, עו"ד, מפרק

הכל מאלכוהול בע"מ
 )ח"פ 514174994(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,28/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
יניב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אשכנזי, מרח' רופין 39, 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 

עמיאל פליישר, מפרק

לחם טל בע"מ
 )ח"פ 515442044(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,01/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחק טל, 

מרח' גולן 84, נירית 4480500, 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 

שחק טל, מפרק

א.גורדון - יעוץ לניהול ופיתוח מערכות מידע בע"מ
 )ח"פ 511830317(

)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 
 ,02/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
איתי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

גורדון, מרח' ברקת 35, זכרון יעקב, 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 

איתי גורדון, מפרק

אופל יהלומים בע"מ
 )ח"פ 513823716(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,31/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח צבי 

חנוך זימרן, מרח' הרצל 76, חיפה, 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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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה 

אריק קטורזה, רו"ח, מפרק

אי איי אס אי טכנולוגיות בע"מ
 )ח"פ 512175365(

)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 
 ,04/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אריק קטורזה, מרח' הגת 2, עומר, 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 

אריק קטורזה, רו"ח, מפרק

ליואי שלוי קופ בע"מ
 )ח"פ 513374579(

)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 
 ,04/04/2019 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 

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

עדי צבי ליואי, עו"ד, מפרק

ניו סטפ בע"מ
 )ח"פ 512558941(

)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 
 ,03/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את פרנסויאז 

אמסלם, מרח' הרצל 46, נהריה, 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 

יניב אשכנזי, מפרק

מ.ש. ממש מערכות 1995 בע"מ
 )ח"פ 512244765(

)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 
 ,04/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את סילביו 

מוסקוביץ, מרח' חטיבת גבעתי 5, רעננה, 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 

סילביו מוסקוביץ, מפרק

מ.ש. ממש מערכות ופתרונות 2000 בע"מ
 )ח"פ 512880089(

)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 
 ,04/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את סילביו 

מוסקוביץ, מרח' חטיבת גבעתי 5, רעננה, 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 

סילביו מוסקוביץ, מפרק

משתלת עלי אדמות בע"מ
 )ח"פ 514309178(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,01/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אריק קטורזה, מרח' הגת 2, עומר, 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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א.גורדון - יעוץ לניהול ופיתוח מערכות מידע בע"מ
 )ח"פ 511830317(

)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 03/06/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' ברקת 
35, זכרון יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

איתי גורדון, מפרק

בני מנשה אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 513671818(

)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 19/05/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
הרותם 6, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

בנימין  מנשה, מפרק

ח.ג.מ. מהנדסים יועצים בע"מ
 )ח"פ 510529084(

)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 
פלג  רח'  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה  ביום 18/06/2019,  תתכנס 
פרנק 26, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

יגאל חי, מפרק

ר. זלקו עורך דין )2011(
 )ח"פ 514577725(

)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 
ז'אן  רייטר  עמר  אצל   ,12:00 בשעה   ,19/05/2019 ביום  תתכנס 
הגשת  לשם  ברק,  בני   ,30 הימים  ששת  רח'  ושות',  שוכטוביץ 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה 

ליאורה זלקו, מפרקת

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

פרנסויאז אמסלם, מפרק

גיאות אפיקי נדל"ן בע"מ
 )ח"פ 513586800(

)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 
 ,02/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

כהן, מרח' דרך בגין 48, תל–אביב-יפו 66184, 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 

משה כהן, מפרק

בלסיה בע"מ 
 )ח"פ 513740704(

)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   ,30/05/2019 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 

יעקב קופרברג, מפרק

מקנרו בע"מ
 )ח"פ 515041473(

)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   ,10:00 בשעה   ,20/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
בר–אבן, רח' יחזקאל קויפמן 2, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

אסף ארליך, מפרק
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וי.אר )הום שופינג( בע"מ 
 )ח"פ 512189572(

)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 20/05/2019, בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' 
דרך בגין 48, 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 

משה מזרחי, עו"ד, מפרק

נתיב א.מ.מ. נכסים והשקעות בע"מ
 )ח"פ 513940072(

)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 
המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   ,26/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' רוטשילד 40, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ברוך עמרמי, עו"ד, מפרק

אפרים מאיר - עבודות עפר בע"מ
 )ח"פ 512154071(

)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 19/05/2019, בשעה 10:00, במשרד עו"ד ירון 
דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,16 ומגדל  חומה  רח'  אראל, 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

ירון אראל, עו"ד, מפרק

משתלת עלי אדמות בע"מ
 )ח"פ 514309178(

)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 30/05/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הגת 2, 
עומר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

אריק קטורזה, רו"ח, מפרק

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

)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 19/05/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
האופק 27, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אברהם סמנון, מפרק

יבולי הברכה סיטונאות פירות וירקות בע"מ
 )ח"פ 513805325(

)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 19/05/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עפולה,   ,25 ארלוזורוב  שד 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ראיד זועבי, עו"ד, מפרק

רובע האמנים חיפה בע"מ
 )ח"פ 515861136(

)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 19/05/2019, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

עמית בן–גל, עו"ד, מפרק

לחם טל בע"מ
 )ח"פ 515442044(

)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 26/05/2019, בשעה 19:00, אצל המפרק, רח' גולן 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נירית,   ,84
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שחק טל, מפרק
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התקבלה   ,19 11 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלברט 

בראלי, מרח' מיכל לייב כץ 82, פתח תקווה, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,21 4 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

אלברט בראלי, מפרק

ל.א.ט השקעות בנייה ויזמות עסקית בע"מ
)ח"פ 51-502112-9(

)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 יעקב אילוז, מרח' החרסית 2/3, מעלה אדומים, 

למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

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

יעקב אילוז, מפרק

רפאל קרסו מדיקל סנטר בע"מ
)ח"פ 51-298266-1(

)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 
 ,22 11 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

יוסי סרנגה, מרח' יגאל אלון 159, תל אביב, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,1 5 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12 00 בשעה 

סי איי אס אי טכנולוגיות בע"מ
 )ח"פ 512175365(

)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 30/05/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הגת 2, 
עומר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

אריק קטורזה, רו"ח, מפרק

ביחד נתגבר
 )ע"ר 580491272(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,03/04/2019 ביום  שהתכנסה 
הגדוד  מרח'  שניידר,  תמי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

העברי 10, אשקלון 7859507, למפרקת העמותה 

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל 

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

תמי שניידר, עו"ד, מפרקת

קרן ישועה אפרת )ע"ר(
 )ע"ר 580402196(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,02/04/2019 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את רו"ח אורנה רוזנזון, מרח' דרך בית 

לחם 152, ירושלים, למפרקת העמותה 

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל 

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

אורנה רוזנזון, רו"ח, מפרקת

בלו באי טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-263712-5(

)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 
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בן נתן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-270371-1(

)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, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
אלעד,   ,73 הנשיא  יהודה  מרח'  גולד,  רבקה  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 

 ,30 5 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 

רבקה גולד, מפרקת

סימפוני פאטרימואן בע"מ
)ח"פ 51-495655-6(

)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   ,2 4 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אוריאל חסון, מרח' פינס 4, רעננה, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,19 6 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 

אוריאל חסון, מפרק

אום 2. יו.קום בע"מ
)ח"פ 51-387396-8(

)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   ,26 2 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

יוסי סרנגה, מפרק

ב. קורן פרוייקטים לבנייה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-185149-5(

)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 
מרצון ולמנות את ורד כהן, מרח' השופט אלקיים 15, באר שבע, 

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

של החברה 

ורד כהן, מפרקת

נירון עיבוד שבבי בע"מ
)ח"פ 51-206557-4(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2018 1 1, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוניה דסלר, מרח' 

הכלנית 9, קריית ים, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,26 5 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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 

מוניה דסלר, מפרק
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לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 
בפנקסים ובניירות של החברה 

תמר כפיר-גולבנדי, מפרקת

ירון שרף הפקות בע"מ
)ח"פ 51-391443-2(

)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   ,17 3 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אמיר שרף, ממשרד תדמור לוי ושות', עורכי דין, מרכז עזריאלי 5, 

המגדל המרובע, רח' מנחם בגין 132, תל אביב, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,18 7 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

אמיר שרף, עו"ד, מפרק

ריטל פיתוח נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-511441-1(

)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 
רח'  המפרק,  של  במשרדו   ,10 00 בשעה   ,5 5 2019 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,10 זרחין 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אלי סיימון, מפרק

כומפורט הלת'
)ח"פ 51-543570-9(

)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 
 ,4 עמוס  רח'  המפרק,  אצל   ,16 00 בשעה   ,12 5 2019 ביום  תתכנס 
בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

משה מנדלבום, מפרק

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ששון 
גלעד, מרח' הסלע 26, רמת השרון, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,26 6 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
גן,  רמת  בגין 11,  מנחם  רח'  ושות',  דרזנין  במשרד   ,10 00 בשעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה 

ששון גלעד, מפרק

גילארדי בע"מ
)ח"פ 51-395080-8(

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

אתי גילארדי, מרח' דן 2, הרצליה, 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 7 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 

אתי גילארדי, מפרקת

פ.א.ר א.ס שיווק וסחר בע"מ
)ח"פ 51-289237-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,17 3 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

תמר כפיר-גולבנדי, מרח' בורוכוב 38, 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 

 ,17 7 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 30 9, אצל עו"ד יואב ציוני, רח' הבונים 6, רמת גן 52462, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
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סי. טרי. די פתרונות מציאות רבודה בע"מ
)ח"פ 51-480915-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 2019 6 2, בשעה 00 09, אצל המפרק, רח' שני 5, שמשית, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה 

יוני נבו, מפרק

רון תמיר זרעים בע"מ
)ח"פ 51-515940-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

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 

אסף אבנרי, מפרק

רון תמיר זרעים בע"מ
)ח"פ 51-515940-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2019 6 27, בשעה 00 12, במשרדי זיסמן, אהרוני, גייר 
לשם  אביב,  תל  קומה 8,  רוטשילד 45-41,  שד'  דין,  עורכי  ושות', 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה 

אסף אבנרי, מפרק

פאנליום בע"מ
)ח"פ 51-520575-5(

הודעה על כינוס אסיפת נושים
החברות  לפקודת   323 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל 
רח'  טנא,  אמיר  עו"ד  אצל   ,10 00 בשעה   ,1 5 2019 ביום  תתכנס 

סוקולוב 10, רחובות 

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

הנושים 

איריס שושנה, דירקטורית

ישפל בע"מ
)ח"פ 51-426557-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  פלג,  משפחת  אצל   ,16 00 בשעה   ,14 5 2019 ביום  תתכנס 
רחבת אילן 14, דירה מס' 50, גבעת שמואל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה 

ישראל פלג, מפרק

פרסומי יהלומים בינלאומיים בע"מ
)ח"פ 51-069676-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2019 5 27, בשעה 00 10, אצל המפרק, רח' וייסבורג 14, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

יצחק אריכא, מפרק

הג'ונגל של אבי בע"מ
)ח"פ 51-365826-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2019 6 1, בשעה 00 11, אצל המפרקת, רח' ניל"י 1, פינת 
כיכר גולומב, אשקלון 7859201, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ירדנה אסייג בן שלום, עו"ד, מפרקת

ב. זיק אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-293199-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2019 6 2, בשעה 00 10, במשרד המפרקת, רח' מצדה 7, 
בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

ציפי רוזנברג, עו"ד, מפרקת
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