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הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959 )להלן - חוק המינויים(, ועל פי הצעת 
במרס   18( התשע"ט  ב'  באדר  י"א  מיום  המדינה  שירות  ועדת 

2019(, החליטה הממשלה -

לפטור מחובת מכרז הקבועה בסעיף 19 לחוק המינויים את   )1(
משרת מנהל המכון הגיאולוגי בתנאי שיקוים הליך מיוחד 
נקבעה  פעולתה  שעקרונות  מועמדים  לאיתור  ועדה  של 
התש"ס  בתשרי  ד'  מיום   ,345 מספר  הממשלה   בהחלטות 
)14 בספטמבר 1999(, מספר 2541, מיום כ"ג בתשרי התשס"ג 
בתשרי  כ"ח  מיום   ,3075 ומספר   )2002 בספטמבר   29(
הוועדה  הרכב  כי  לקבוע   ,)2017 באוקטובר   15( התשע"ח 

יהיה כלהלן:

המנהל הכללי של משרד האנרגיה או נציגו  

נציב שירות המדינה או נציגו  

משרד   )למעט  הממשלה  ממשרדי  מאחד  ראשי  מדען 
המדינה  שירות  נציב  ידי  על  ימונה  אשר  האנרגיה(, 

בתיאום עם המנהל הכללי של משרד האנרגיה

או  המניין  מן  פרופ'  של  במעמד  שיהיו  ציבור  נציגי  שני 
עובדי דירוג מחקר בכירים בדרגה א1 )שאינם עובדי 
המכון הגיאולוגי(, אשר ימונו על ידי המנהל הכללי 
של משרד האנרגיה ונציב שירות המדינה; אחד משני 
המכון  של  לשעבר  בכיר  חוקר  יהיה  הציבור  נציגי 

הגיאולוגי;

המינויים  לחוק   19 בסעיף  הקבועה  מכרז  מחובת  לפטור   )2(
לישראל,  הגיאופיסי  במכון  הסיסמולוגיה  באגף  משרות 
מיום   ,2461 מספר  הממשלה  בהחלטת  הוחלט  שלגביהן 
במכון  ייקלטו  שהן   ,)2017 במרס   2( התשע"ז  באדר  ד' 

הגיאולוגי, יחידת סמך של משרד האנרגיה.

כ"ד בניסן התשע"ט )29 באפריל 2019(
)חמ 3-274(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשכ"ג, עמ' 110.  1

הסמכה
לפי תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974

בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א)ה( לתקנות הכניסה לישראל, 
והעובדים  התפקידים  בעלי  את  מסמיך  אני  התשל"ד-11974, 
אשרות  לתת  להלן,  המפורטים  וההגירה  האוכלוסין  ברשות 

ורישיונות ישיבה לפי התקנה האמורה:

מנהל מינהל אוכלוסין

מנהלת תחום אשרות וזרים

ראש דסק מטה מינהל אוכלוסין

ראש ענף במטה מינהל אוכלוסין

רכז תיעוד בכיר )אשרות( במטה מינהל אוכלוסין

מנהל לשכה למינהל אוכלוסין

סגן מנהל לשכה למינהל אוכלוסין

מרכז )אשרות( בלשכה למינהל אוכלוסין

ראש ענף )אשרות( בלשכה למינהל אוכלוסין

רכז תיעוד בכיר בלשכה למינהל אוכלוסין

קציני ביקורת גבולות.

כ"ד באייר התשע"ט )29 במאי 2019(
)חמ 3-600-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
  שר הפנים

מינוי ועדה מייעצת
לפי תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974

בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א)ב( לתקנות הכניסה לישראל, 
התשל"ד-11974 )להלן - התקנות(, אני ממנה בזה ועדה מייעצת 
לעניין מתן אשרות ורישיונות לפי תקנה 5א לתקנות, שהרכבה 

כמפורט להלן:

ראש מינהל האוכלוסין, עובד רשות האוכלוסין וההגירה -   )1(
יושב ראש, ומנהל תחום אשרות וזרים, עובד רשות האוכלוסין 

וההגירה שהציע שר הפנים - ממלא מקומו;

רפרנט תעסוקה באגף התקציבים, עובד משרד האוצר שהציע   )2(
שר האוצר - חבר;

מנהל תחום קשרי ממשל, הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי   )3(
וקידום השקעות זרות, עובד משרד הכלכלה שהציע שר 

הכלכלה - חבר;

נציג בכיר לרשות האוכלוסין וההגירה, עובד משרד החוץ   )4(
שהציע שר החוץ - חבר, ומנהל מחלקת קשרי חוץ וזרים 
באגף הקונסולרי, עובד משרד החוץ שהציע שר החוץ - 

ממלא מקומו;

מנהל תחום בכיר אסדרת שוק עבודה, עובד משרד העבודה   )5(
הרווחה והשירותים החברתיים שהציע שר העבודה הרווחה 

והשירותים החברתיים - חבר.

מינוי ועדה מייעצת קודם2 - בטל.

כ"ד באייר התשע"ט )29 במאי 2019(
)חמ 3-5711(        אריה מכלוף דרעי

   שר הפנים
ק"ת התשל"ד, עמ' 1517; התשע"ד, עמ' 1762; התשע"ח, עמ' 2466.  1

י"פ התשע"ט, עמ' 8066.  2

הסמכת רשות מוסמכת
לפי צו יבוא חופשי, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לצו יבוא חופשי, התשע"ד-12014, 
אני מסמיך את מיכאל חורי, מנהל תחום קידום תחרות ביבוא 
הוא  עוד  וכל  המשרד(,   - )להלן  והתעשייה  הכלכלה  במשרד 

עובד המשרד, לרשות מוסמכת למתן רישיון יבוא לייבוא -

 36.04 מכס  בפרט  כמפורט  פירוטכניים,  ומוצרים  זיקוקין   )1(
טובין,  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו 

התשע"ז-22017 )להלן - צו תעריף המכס(;

 
ק"ת התשל"ד, עמ' 1517; התשע"ח, עמ' 2466.  1

 
ק"ת - שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46.  1

ק"ת - שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 41.  2
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 ,85.26  ,85.43  ,96.08 בפריטי המכס  כמפורט  לייזר,  מוצרי    )2(
85.13, 90.132000 ו–90.15 לצו תעריף המכס;

חץ וקשת, כמפורט בפריטי המכס 95.06, 95.05, 95.04, 95.03,   )3(
95.02 ו–95.07 לצו תעריף המכס.

כ"ח באייר התשע"ט )2 ביוני 2019(
)חמ 3-552-ה2(

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה  

מינוי עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  ממנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 

הרשומות מטה לעבודות סוציאליות לפי החוק האמור:

רחל אברהם, מס' רישום 14078 - בעיריית פתח תקווה;  )1(

אורטל אברהם, מס' רישום 20218 - בעיריית לוד.  )2(

כ"א בניסן התשע"ט )26 במאי 2019(
)חמ 3-143(               חיים כץ

שר העבודה הרווחה   
והשירותים החברתיים  

ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.  1

שינוי אזור מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  משנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 
מינוייהן של הרשומות מטה לעובדות סוציאליות לעניין סדרי 

דין:

שלומית סגן כהן, מס' רישום 29607, כך שבמקום "בעיריית   .1
קריית מוצקין" יבוא "בעיריית נשר".

"בעיריית  כך שבמקום   ,323001 רישום  מס'  ויגוארי,  סמדר   .2
נשר" יבוא "עו"ס מחוזית במחוז חיפה והצפון".

"בעיריית  שבמקום  כך   ,425039 רישום  מס'  כרמי,  אודיה   .3
קריית אונו" יבוא "בעיריית רמת גן".

רוני בלקינד, מס' רישום 533178, כך שבמקום "בעיריית בית   .4
שמש" יבוא "בעיריית ירושלים".

שבמקום   כך   ,631217 רישום  מס'  ליפמן,  איסק  גבריאל   .5
"במועצה מקומית מגדל" יבוא "במועצה המקומית יבניאל".

"במועצה  שבמקום  כך   ,726502 רישום:  מס'  אלבז,  ליאת   .6
מקומית גזר" יבוא "במועצה המקומית פרדס–חנה-כרכור".

יאסרה פאעור, מס' רישום 826588, כך שבמקום "במועצה   .7
מקומית כסיפה" יבוא "במועצה המקומית שעב".

"בעיריית  שבמקום  כך   ,916920 רישום  מס'  ז'נו,  אסתרינה   .8
פתח תקווה" יבוא "בעיריית גבעת שמואל".

שבמקום  כך   ,1010483 רישום  מס'  ורדי,  טרומפר  גליה   .9
האזורית  "במועצה  יבוא  הכרמל"  חוף  אזורית  "במועצה 

מנשה".

נעימה מלחם, מס' רישום 119392, כך שבמקום "בעיריית טירה"   .10
יבוא "בעיריית ג'אסר אלזרקא".

כ"א באייר התשע"ט )26 במאי 2019(
)חמ 3-143(      

                  חיים כץ
                                                     שר העבודה הרווחה

   והשירותים החברתיים
י"פ התשע"ז, עמ' 8543.  8

י"פ התשע"א, עמ' 3524.  9

י"פ התשע"ו, עמ' 2685.  10

י"פ התשע"ח, עמ' 4709.  11

שינוי מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  משנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 
מינויה של מרים ספיר, מס' רישום 28627, כך שבמקום "פקידת 
החוק  לעניין  ראשית"  סוציאלית  "עובדת  יבוא  ארצית"  סעד 

האמור.

כ"א באייר התשע"ט )26 במאי 2019(
)חמ 3-143(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 4709.  2

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי
לפי תקנות הביטוח הלאומי )מתנדבים(, התשל"ח-1978

לתקנות  3)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
את  אישרתי  התשל"ח-21978,  )מתנדבים(,  הלאומי  הביטוח 
לעניין  ציבורי  כגוף  בישראל"  מורשת  אתרי  לשימור  "המועצה 
סעיף 287 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-31995.

כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019(
)חמ 3-684-ה1(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ק"ת התשל"ח, עמ' 1983; התשס"ב, עמ' 1160.  2

ס"ח התשנ"ה, עמ' 207.  3

 
ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 8543.  2

י"פ התשע"ג, עמ' 4316.  3

י"פ התשע"ז, עמ' 8544.  4

י"פ התשע"ח, עמ' 10113.  5

י"פ התשע"ח, עמ' 9707.  6

י"פ התשע"ו, עמ' 2685.  7
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מינוי מפקחים
לפי חוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-11956, 
אני ממנה בזה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר אשר 

שמותיהם מפורטים להלן, למפקחים לעניין החוק האמור:

עמית מזרחי    אסעד גאנם

עומר צור    צחי דוד

אדם שושני    יהושע איתן רונן

ריקי בן עוזיה

תוקף המינוי עד יום כ"ח באדר ב' התשפ"ב )31 במרס 2022(, 
וכל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם.

כ"ה באייר התשע"ט )30 במאי 2019(
)חמ 3-2689(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשט"ז, עמ' 79.  1

שינוי בהרכב ועדת ערר
לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005

תוצרת  להסדרת  לחוק  9)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עובד  תגר,  חיים  את  ממנה  אני  התשס"ה-12005,  אורגנית, 
במקום  הערר,  ועדת  לחבר  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד 

שלמה ישראל.

מינוי הוועדה שפורסם בילקוט הפרסומים2, יתוקן לפי זה.

י"ח באייר התשע"ט )23 במאי 2019(
)חמ 3-3899-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשס"ה, עמ' 474.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 8.  2

תיקון הוראות בדבר הגשת כתב בי-דין
לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984

הדין  סדר  לתקנות  ו–215ו  68)ב(  תקנות  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזרחי, התשמ"ד-11984, אני מורה כי הוראות בדבר הגשת כתב בי-
דין2 יתוקנו כך שבמקום "ותוקפה למשך שבע שנים" יבוא "ותוקפה 

עד יום ז' בשבט התש"ף )2 בפברואר 2020(".

כ"ד באייר התשע"ט )29 במאי 2019(
)חמ 3-1778-ה13(

יגאל מרזל  
מנהל בתי המשפט  

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשס"ה, עמ' 220; התש"ע, עמ' 42.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 3926; התשע"ג, עמ' 4204; התשע"ד,   2 

עמ' 5892; התשע"ה, עמ' 6420; התשע"ז, עמ' 6196.  

חידוש מינוי יושב ראש בוועדת ערר
לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958

הסעד,  שירותי  לחוק  2)ה()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  המשפטים,  שרת  עם  התייעצות  ולאחר  התשי"ח-11958, 
מחדש את מינויו של עורך דין ישראל ליבנה, מס' רישיון 8136, 
החוק  לפי  והמרכז,  אביב  תל  במחוז  ערר  בוועדת  ראש  ליושב 

האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.

כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(
)חמ 3-1082(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשי"ח, עמ' 103; התשע"ב, עמ' 220.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 6944; התשע"ו, עמ' 4195.  2

מינוי מפקחים
לפי חוק הזרעים, התשט"ז-1956

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הזרעים, התשט"ז-11956,  
אני ממנה בזה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר אשר 

שמותיהם מפורטים להלן, למפקחים לעניין החוק האמור:

ציון סוויסה

ריקי בן עוזיה

תוקף המינוי עד יום כ"ח באדר ב' התשפ"ב )31 במרס 2022(, 
וכל עוד המתמנה מכהן בתפקידו.

כ"ה באייר התשע"ט )30 במאי 2019(
)חמ 3-454(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשט"ז, עמ' 97; התשכ"ה, עמ' 55.  1

מינוי מבקרים
לפי חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לפיקוח על יצוא הצמח 
משרד  עובדי  את  בזה  ממנה  אני  התשי"ד-11954,  ומוצריו, 
החקלאות ופיתוח הכפר אשר שמותיהם מפורטים להלן, למבקרים 

לעניין החוק האמור:

אלייקים סולמון

אלינה פוחיל

תוקף המינוי עד יום כ"ח באדר ב' התשפ"ב )31 במרס 2022(, 
וכל עוד המתמנה מכהן בתפקידו.

כ"ה באייר התשע"ט )30 במאי 2019(
)חמ 3-975(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ד, עמ' 137.  1
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 46488-04-19

פר"ק 48538-04-19

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

פיתוח  לעבודות  חברה  טוב   - חברת שפע  פירוק  ובעניין 
ירושלים  החדשה,  חנינא  מבית   ,51-237741-7 ח"פ  בע"מ, 

.9730000

ח"פ 51-319664-2,  בע"מ,  אקספרס  אנרגיה  אס  או  אס   והמבקשת: 
 ,6527210 אביב  תל   ,134 רוטשילד  משד'  אהרוני,  רועי  עוד  ב"כ   ע"י 

טל' 03-6851676, פקס' 03-6850821.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.4.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.9.2019, בשעה 08.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

.15.9.2019

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

רועי אהרוני, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 63014-05-19

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

מתקדמות  טכנולוגיות  מוסך  נחום  חברת  פירוק  ובעניין 
לרכב בע"מ, ח"פ 51-397270-3, 

ע"י  בע"מ,  לרכב  חילוף  חלקי  הללה  איציק  והמבקש: 
ב"כ עו"ד הגר גרטי זדה ו/או אורי שני ו/או הדר סמט ו/או 
אדם פרג', מרח' יגאל אלון 126, תל אביב, טל' 03-9258800, 

פקס' 03-9258808.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.5.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.9.2019, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

הגר גרטי זדה, עו"ד  
באת כוח המבקש  

תיקון אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה

אני מתקן את  לפקודת התעבורה1,   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אצילת סמכויותיי2 כמפקח הארצי על התעבורה, לפטור במקרה מסוים 
מהסדרי תנועה, לפי תקנה 16)2( לתקנות התעבורה, התשכ"א-31961, 
)2(, במקום "עירית שפרבר - לכל שטח המדינה" יבוא   כך שבפסקה 

"שי קדם - לכל שטח המדינה".

כ"ג באייר התשע"ט )28 במאי 2019(
)חמ 3-214(

יעקב בליטשטיין  
המפקח הארצי על התעבורה  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשל"א,     1 

     עמ' 83.
י"פ התשס"ב, עמ' 3896; התשע"א, עמ' 164; התשע"ג, עמ' 6948;    2

התשע"ד, עמ' 8090; התשע"ה, עמ' 2115 ועמ' 4750; התשע"ז,  
עמ' 6202.  

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשמ"ט, עמ' 1111.  3

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

/12641 מס'  רישום  גוש  של  הזכויות  לוח  כי  מודיע  אני 
חיפה )חלק מגושי שומה מס' 10821, 10817/חיפה(, נפת חיפה, 
הוצג ביום כ"ד באייר התשע"ט )29 במאי 2019(, למשך 30 ימים, 
פלי"ם  רח'  חיפה,  אזור  המקרקעין  הסדר  פקיד  בלשכת  לעיון 
15א, קומה 14, קריית הממשלה, חיפה, בעיריית חיפה ובלשכת 

הממונה על מחוז חיפה, קריית הממשלה, חיפה.

כ"ד באייר התשע"ט )29 במאי 2019(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה  

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

 - 19208 רישום מס'  גוש  לוח הזכויות של  כי  אני מודיע 
כפר יאסיף, נפת עכו, הוצג ביום כ"ה באייר התשע"ט )30 במאי 
2019(, למשך 30 ימים, לעיון בלשכת סגן פקיד הסדר המקרקעין 
אזור הסדר עכו, בקניון מבנה, רח' דרך החטיבות, נצרת עילית, 
במועצה המקומית כפר יאסיף, ובלשכת ממונה הרשויות, מחוז 

הצפון, בית הממשלה, נצרת עילית.

כ"ה באייר התשע"ט )30 במאי 2019(
עדנאן זידאן  

סגן פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר עכו  
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 12562-05-19

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

ובעניין פירוק חברת אופקים אושימרקט יזמות ונדל"ן בע"מ, 
ח"פ 51-586773-7,

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד איילת מרגלית, מרח' 
משה איסרליש 22, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.5.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.9.2019, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,10.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע 

.28.8.2019

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

איילת מרגלית, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

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

רהיטי פרמידה בע"מ
 )ח"פ 513511014(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
28/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גורה 

פימה, מרח' רא"ל מרדכי מקלף 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 21/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

גורה פימה, מפרק

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 58110-05-19

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

ובעניין פירוק חברת קפה כפיות בע"מ, ח"פ 51-484788-8,

והמבקשים: אלכסנדרה לדניצ'נקו ואח', ע"י ב"כ עו"ד בנימין 
קצוב, מרח' חורב 16, חיפה, טל' 04-8265582, פקס' 04-8261167.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.5.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.7.2019, בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 10.7.2019.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 3.7.2019.

בנימין קצוב, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 58139-05-19

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

ח"פ   ,)2003( בע"מ  מסחר  מרים  בן  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-342140-4

והמבקשים: איגור קמיניק ואח', ע"י ב"כ עו"ד בנימין קצוב, 
מרח' חורב 16, חיפה, טל' 04-8265582, פקס' 04-8261167.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.5.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.7.2019, בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 10.7.2019.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 3.7.2019.

בנימין קצוב, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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25/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

פורת, מרח' הגדוד העברי 8, קריית אונו, 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 21/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שלמה פורת, מפרק

נאון נקודה בע"מ
 )ח"פ 513652149(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
25/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לאה 

גור אריה, מרח' הרטוב 19, 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 21/07/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לאה גור אריה, מפרקת

ח.ח.א. הנדסה בניין ומתכות בע"מ
 )ח"פ 514123330(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
25/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חסן 

חגזאי, מרח' שלמה סלמה 11, 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. 

פ.ר.ח. - שירותי תחבורה בע"מ
 )ח"פ 514013754(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
19/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פרי 

אילוז חממי, מרח' הרצל 95, חדרה, 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 21/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

פרי אילוז חממי, מפרק

ע.מ.י. מכשור חקלאי ומכשור אלקטרוני בע"מ
 )ח"פ 510770597(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
19/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה 

וינגרטן חסיה, מרח' אגוז 27, אשדוד, 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 21/07/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

חנה וינגרטן חסיה, מפרקת

חיים צבי פורת ושות לבנין בע"מ
 )ח"פ 510572225(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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שיפודי הגפן בע"מ
 )ח"פ 511320566(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
25/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון 

ענבים, מרח' מסילת ישרים 244, 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 21/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ציון ענבים, מפרק

סימפלי וויז
 )ח"פ 515011294(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
17/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד אילת אפיק חכמון, מרח' דרך הים 20, גני תקווה 55900, 

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 21/07/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  17:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אילת אפיק חכמון, עו"ד, מפרקת

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, 
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. 

חסן חגזאי, מפרק

מוסך א.ג. מגוון בע"מ
 )ח"פ 513035642(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
25/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי 

גרובנר, מרח' יוסף מייזר 8, חדרה, 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 21/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

איתי גרובנר, מפרק

צנטרום מרכז תכנה בע"מ
 )ח"פ 513074013(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
25/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל 

כספי, מרח' הבונים 3, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

גיל כספי, מפרק
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אלבזאווי לעבודות בניה ופיתוח בע"מ
 )ח"פ 515034890(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
25/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוסא 

דיוואן, מרמות 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 21/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

מוסא דיוואן, מפרק

ר.ד. קל יזמות ובניין בע"מ
 )ח"פ 513149286(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
25/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
דימיטרי לויתן, מרח' גלוסקין 10, 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 21/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דימיטרי לויתן, מפרק

אביטן שינוע בע"מ
 )ח"פ 513785212(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
25/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

אביטן, מרח' יסוד המעלה 37, הוד 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 21/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

משה אביטן, מפרק

בי. אמ. אף אביזרי צנרת בע"מ
 )ח"פ 513399642(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
25/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר 

ברנע, מרח' ברוריה 6, 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 21/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

מאיר ברנע, מפרק

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000460, התקבל ב - 12/06/2019



ילקוט הפרסומים 8286, ט' בסיוון התשע"ט, 12.6.2019  11804

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
25/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו 

אלעד עזר, מרח' שד' ויצמן 94, 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 21/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אליהו אלעד עזר, מפרק

ד.ע.ש. החברה למיחזור בע"מ
 )ח"פ 513562611(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
19/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

ישראל שמואלי עקיבא, מנחשונים 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 21/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ישראל שמואלי עקיבא, מפרק

נאג'י שירותי רכב בע"מ
 )ח"פ 513145664(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
17/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את היא 

מנסור, מטירה 1, למפרק החברה.

אקזיט פלוס בע"מ
 )ח"פ 513010355(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
19/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי 

קלשטיין, מאבן יהודה 9, 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 21/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אבי קלשטיין, מפרק

קינגס קאר בע"מ
 )ח"פ 513672907(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
28/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורלי 

דיין, מרח' דוד המלך 9, כפר סבא, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/07/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אורלי דיין, מפרקת

אלידן קווי שרות בע"מ
 )ח"פ 514947324(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ראובן אפרים, מפרק

סטביליטי עסקים בע"מ
 )ח"פ 512412396(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
04/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא 

יצחקי, מרח' משכית 22, 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 21/07/2019, 
בשעה 12:00, במשרד שניצר, גוטליב, סאמט ושות', עורכי דין, 
רח' דרך בגין מנחם 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. 

גיא יצחקי, מפרק

מוקסאי טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
 )ח"פ 514605088(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
25/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

ממן, מרח' קלמן 7, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דוד ממן, מפרק

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

היא מנסור, מפרק

אולמי הפאר - מרוקו הקסומה בע"מ
 )ח"פ 514121425(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
28/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

רימונד לחמני, מרח' המלאכה 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 21/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רימונד לחמני, מפרק

ברק פתרונות יצירתיים מחוץ לקופסה בע"מ
 )ח"פ 515243392(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
25/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן 

אפרים, מרח' הדר 14, בני דרור, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 
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31/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
רן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

סיסו, מרח' נעמי שמר 1, בית שמש, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רן סיסו, מפרק

משחקי צהרונט בע"מ
 )ח"פ 515863231(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון 

ממן, מרח' אח''י אילת 2, זכרון יעקב, 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 10/10/2019, 
בשעה 10:00, אצל מ. פירון ושות', עורכי דין, רח' השלושה 2, 
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. 

שרון ממן, מפרקת

סכר פארם בע"מ
 )ח"פ 513703884(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
06/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אלי אלירן כהן, מרח' צייטלין 1, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

ח.פ.ש פורת )1996( בע"מ
 )ח"פ 512394263(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

פורת, מרח' הגדוד העברי 8, קריית אונו, 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 21/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שלמה פורת, מפרק

סול גרופ קפה בע"מ
 )ח"פ 515281517(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
31/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
רן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

סיסו, מרח' נעמי שמר 1, בית שמש, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רן סיסו, מפרק

איי.או.אס.אס אחזקות בע"מ
 )ח"פ 515274850(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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א.ש.מ. חברה ליבוא ושיווק נעלים בע"מ 
 )ח"פ 512326778(

)בפירוק מרצון(

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

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

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/08/2019, 
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. 

אשר מלול, מפרק

א. פלד יעוץ והשקעות בע"מ 
 )ח"פ 513786780(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
04/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אביבה זיברי פלד, 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 04/08/2019, 
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. 

אביבה זיברי פלד, עו"ד, מפרקת

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, 
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. 

אלי אלירן כהן, עו"ד, מפרק

די.אם.אס. טכנולוגיה כימית 2009 בע"מ
 )ח"פ 514247949(

)בפירוק מרצון(

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

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

יאגודייב, מרח' משה שרת 29, קריית ים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24/07/2019, 
קריית   ,29 שרת  משה  רח'  זץ,  מרינה  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  הגשת  לשם  ים, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

דניל יאגודייב, מפרק

ג'י.איי.זיו פיננשל סרויסט בע"מ 
 )ח"פ 514894625(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
04/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ילנה 

גוריאנוב, 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 04/08/2019, 
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. 

ילנה גוריאנוב, מפרקת
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06/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/08/2019, 
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. 

דוד מיכאל מקובר, מפרק

ערבה קרוס בע"מ 
 )ח"פ 513596650(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
04/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים 

סבן, 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 04/08/2019, 
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. 

ניסים סבן, מפרק

אור צמרות יזמות ובניה בע"מ 
 )ח"פ 514570829(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
05/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן 

מלכה, 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. 

בריכת הים בע"מ
 )ח"פ 513002782(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
05/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עיש 

מרדושה, 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 05/08/2019, 
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. 

עיש מרדושה, מפרק

עומר עומר אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 514818947(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
04/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

עומר, 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 04/08/2019, 
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. 

יוסף עומר, מפרק

קונטרולוד בע"מ 
 )ח"פ 512512310(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 
של החברה. 

מרדכי גולדמן, מפרק

קינג דייויד הנעלה והלבשה בע"מ
 )ח"פ 513236802(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
10/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

ספיר כהן, מרח' אגוז 22, יבנה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ספיר כהן, עו"ד, מפרק

זרקא מחשבה טכנולוגית בע"מ
 )ח"פ 514871565(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
20/08/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חגי 

וירט, מרח' הרצל 46, נהריה, 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 20/08/2019, 
בשעה 10:00, אצל עו"ד דוד אמסלם, רח' הרצל 46, נהריה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

חגי וירט, מפרק

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/08/2019, 
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. 

אילן מלכה, מפרק

טנגי שיפוץ שיקום והקמת מבנים בע"מ 
 )ח"פ 512583865(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
04/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יבגני 

שוורצמן, 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 04/08/2019, 
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. 

יבגני שוורצמן, מפרק

מנגו תקשורת )2017( בע"מ
 )ח"פ 515577039(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
10/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 

גולדמן, מרח' הרב שך 45, ביתר עילית, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/11/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,13:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
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אודליה יבוא ויצוא מזון בע"מ 
 )ח"פ 514235845(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
05/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עיש 

מרדושה, 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 05/08/2019, 
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. 

עיש מרדושה, מפרק

דרימפטרון
 )ח"פ 515213577(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
10/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

דניאל חנה, מרח' שלם 3, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29/10/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דניאל חנה, עו"ד, מפרק

מחמוד האבסה אופטימלית בע"מ
 )ח"פ 515925121(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
11/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,119 הנביאה  דבורה  מרח'  פרנק,  אהרון  דוד 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

תומר אלמוג 2010 בע"מ 
 )ח"פ 514439769(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
04/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבישי 

משיח, 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 04/08/2019, 
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. 

אבישי משיח, מפרק
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גוסרצ'פור בע"מ
 )ח"פ 514935758(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,05/06/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זיו 

אימברג, מרח' חפץ חיים 16, 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.

זיו אימברג, עו"ד, מפרק

ספגטי בע"מ
 )ח"פ 511413205(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

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

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דרור עוזרי, עו"ד, מפרק

בי.אמ.ג'י השקעות בע"מ
 )ח"פ 512951112(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,06/06/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן 

לוי, מרח' דרך בגין 154, תל–אביב-יפו 64921, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן לוי, עו"ד, מפרק

סרוויס אדריכלות א.ג בע"מ
 )ח"פ 514270511(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
06/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לורן 
גבריאל אשש, מרח' טשרניחובסקי 21, 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 06/10/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לורן גבריאל אשש, מפרק

דגלים צהובים השקעות בע"מ
 )ח"פ 515474013(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
11/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אביאור הלפרן, מרח' קרן היסוד 27, ירושלים 9418815, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 13/10/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אביאור הלפרן, מפרק
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שיאן אר. אי. בע"מ
 )ח"פ 515620284(

)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   ,04/06/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע הרו, מרח' 

רחל אמנו 19, מודיעין-מכבים-רעות, 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.

יהושע הרו, מפרק

קטגל בע"מ
 )ח"פ 512492950(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,05/06/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
קטקו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

שרון, מרח' מלצ'ט 20, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

קטקו שרון, מפרקת

א.ג.ט. )1999( הפקות טלויזיוניות בע"מ
 )ח"פ 512732348(

)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   ,02/06/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמנון ברוך 

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

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמנון ברוך שורק, עו"ד, מפרק

ירקות עטיה אלרמילי בע"מ
 )ח"פ 514007764(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

האני, מרח' אל ביאדר 125, רהט, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף אבו האני, מפרק

סיליקום השקעות בע"מ
 )ח"פ 511879579(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

גילעד, מרח' המרגלית 3, תל מונד, 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.

ערן גילעד, מפרק

בלנד איט דיזיין בע"מ
 )ח"פ 514120013(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,04/06/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ליאת דר, מרח' אחד העם 110, תל–אביב-יפו 5120817, למפרקת 

החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ליאת דר, עו"ד, מפרקת
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פתרון ניהול ותפעול בע"מ
 )ח"פ 515878429(

)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   ,12:00 בשעה   ,05/08/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' הסדנה 11, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון תמרין, מפרק

לוג'יק ביו טרפיוטיקס מחקר בע"מ
 )ח"פ 515388817(

)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 
אביעד  במשרד   ,16:00 בשעה   ,21/07/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
איטח, עורכי דין, רח' דרך מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

רון אהרן זבידה, עו"ד, מפרק

פולמינרי קריטיקל קייר )2014( בע"מ
 )ח"פ 515109445(

)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 
קדרי  טל  אצל   ,12:00 בשעה   ,14/08/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שמיר ושות', רח' ושינגטון 4, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

הלל קטשין, עו"ד, מפרק

איי. פי. בריבוע בע"מ
 )ח"פ 513271015(

)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 25/07/2019, בשעה 09:00, אצל המפרקת, רח' 
סוקולוב 48, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גילה קונפינו, עו"ד, מפרקת

מיקרון 3 די.פי. בע"מ 
 )ח"פ 515336444(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,10/06/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את כרמית 

ברנע-גוב, מרח' דרך הים 9, בוסתן הגליל, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

כרמית ברנע-גוב, מפרקת

ספקי כח איכותיים בע"מ
 )ח"פ 511011603(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,11/06/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילנה 
אזור,   ,115 גוריון  בן  שד'  מרח'  דיאמנט,  ציון  בן  ואת  דיאמנט 

למפרקי החברה.

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

זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

אילנה דיאמנט   בן ציון דיאמנט
                                         מ פ ר ק י ם

קירקל ראיה מתקדמת בע''מ 
 )ח"פ 515677706(

)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 22/07/2019, בשעה 10:00, במשרדי חברת קירקל, 
רח' גיבורי ישראל 24, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל דב-בר יוסף אלבו, מפרק
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בריינדמג' בע"מ 
 )ח"פ 513873786(

)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 25/07/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
הכרמל 73, נופית, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עירן בן טל, מפרק

דילייף בע"מ
 )ח"פ 514619741(

)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 25/07/2019, בשעה 11:00, אצל משרד עו"ד 
דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,33 ז'בוטינסקי  רח'  פרידמן,  יצחק 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

רבקה פרידמן, מפרקת

וילוסיטי בע"מ
 )ח"פ 513914929(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר החלפת מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 332 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,20/05/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה להחליף את מפרקת החברה יפעת לוי, ולמנות במקומה 
את עודד בן דב, אצל גיל מזרחי ושות', עורכי דין, רח' לינקולן 

20, בית רובינשטיין, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עודד בן דב, מפרק

מ.ת.ג סוכנויות רכב )חולון( בע"מ
 )ח"פ 512192816(

)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 25/07/2019, בשעה 12:00, אצל המפרקת, רח' 
סוקולוב 48, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גילה קונפינו, עו"ד, מפרקת

סייברוויז בע"מ
 )ח"פ 515413128(

)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 01/08/2019, בשעה 10:00, אצל בנאי עזריאל 
הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,58 הרכבת  רח'  דין,  עורכי  שטרן, 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אמיר קוטלר, מפרק

קטגל בע"מ
 )ח"פ 512492950(

)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 25/07/2019, בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' 
מלצ'ט 20, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרון קטקו, מפרקת

גטאקה בע"מ
 )ח"פ 514814482(

)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 25/07/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' עציון 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,58
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה יהודה אלבז, מפרק
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