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

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
המדינה  שירות  חוק   - )להלן  התשי"ט-11959  )מינויים(, 
י"א  מיום  המדינה  שירות  ועדת  הצעת  פי  ועל  )מינויים((, 
לפטור  הממשלה  החליטה   ,)2019 במרס   18( התשע"ט  ב'  באדר 
מחובת מכרז פומבי את המשרות המבצעיות בתחומי ההפעלה, 
האבטחה והמבצעים ברשות להגנה על עדים שבמשרד לביטחון 
שירות  נציבות  ידי  על  שאושרו  כפי  הרשות(,   - )להלן  הפנים 
המדינה. הרשימה תעודכן בהתאם לצורך על פי הצעת הרשות 

ולפי הוראות סעיף 21 לחוק שירות המדינה )מינויים(.

להלן רשימת המשרות:

ראש אגף הפעלה וסיוע )ר' אגף פרויקטים(;  )1(

ראש תחום בכיר הפעלה )ר' תחום פרויקטים(;  )2(

מפעיל )רכז פרויקט(;  )3(

עוזר )סיוע מבצעי( להפעלה;  )4(

ראש תחום בכיר סייענים )ר' תחום טיפולי חוץ(;  )5(

מרכז בכיר סייענים;  )6(

ראש תחום בכיר קש"ח;  )7(

מרכז בכיר קש"ח;  )8(

ראש אגף אבטחה ומבצעים;  )9(

ראש תחום בכיר אבטחה;  )10(

מרכז בכיר מידע;  )11(

ראש ענף אבטחה;  )12(

ראש תחום בכיר הדרכה;  )13(

רע"ן תיאום;  )14(

רמ"ד תיאום.  )15(

המינוי למשרות הפטורות ממכרז פומבי ייעשה באמצעות 
לבין  הרשות  בין  בתיאום  שנקבע  הנוהל  פי  על  חלופי  הליך 
נציבות שירות המדינה. הנוהל יעודכן מזמן לזמן ככל שיידרש, 

בתיאום בין הרשויות לבין נציבות שירות המדינה.

י"ב בניסן התשע"ט )17 באפריל 2019(
)חמ 3-274(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

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

הארכת מינוי יושב ראש ועדת שחרורים מיוחדת
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק  33)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בתי  לחוק   16 סעיף  ולפי  התשס"א-12001,  ממאסר, 
]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 
העליון, אני מאריך את מינויו של צבי סגל, שופט בקצבה של בית 
משפט מחוזי, ליושב ראש ועדת שחרורים מיוחדת בדיון בעניין 

קציבת עונשו של אסיר עולם.

תוקף המינוי לשנתיים, מיום כ"ד בסיוון התשע"ט )27 ביוני 
.)2019

כ"ג בסיוון התשע"ט )26 ביוני 2019(
)חמ 3-101-ה6(           אמיר אוחנה
שר המשפטים  

הסמכה
לפי תקנות הכניסה לישראל )אמצעי בקרה על מעבר עובדים 

זרים בענף הסיעוד(, התשע"ד-2014

הכניסה  לתקנות  ו–4   2 תקנות  לפי  סמכותי  בתוקף 
זרים בענף הסיעוד(,  לישראל )אמצעי בקרה על מעבר עובדים 
התשע"ד-12014, אני מסמיך את מי שמשמש בתפקיד עוזר ראשי 
)תאגידים ולשכות( ברשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים 

לעניין תקנות 2 ו–4 לתקנות האמורות.

כ"ד באייר התשע"ט )29 במאי 2019(
)חמ 3-4553-ה1(       אריה מכלוף דרעי

שר הפנים  
ק"ת התשע"ד, עמ' 1118.  1

הסמכת מפקחים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
שעברו הכשרה מתאימה כאמור בסעיף 205)ג( לחוק, אני מסמיך 
החוק  ביצוע  לצורך  למפקחים  להלן  המפורטים  האנשים  את 

והפעלת הסמכויות לפי כל דין:

תחום הסמכה )מרחב תכנון(    השם והמחוז

                   מחוז הצפון

גבעות אלוניםמוניב מולא

                   מחוז ירושלים

ירושליםטל זקן

                   מחוז הדרום

אשקלוןיוסי מצרפי

באר שבעגירום אבאי

                   מחוז המרכז

ראשון לציוןשלי נהדר

רחובותשלום דן

תוקף הסמכה זו לשנתיים וכל עוד המוסמך משמש במשרתו 
בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה במרחב התכנון שצוין. הסמכה 
זו מבטלת כל הסמכה של המוסמך למפקח במרחב תכנון כלשהו, 

אם קיימת כזו.

י"ד בסיוון התשע"ט )17 ביוני 2019(
)חמ 3-715-ה3(        אברהם ברון כהן

מנהל היחידה הארצית   
לאכיפת דיני התכנון והבנייה   

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ז, עמ' 884.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2

 
ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשס"ג, עמ' 511.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי 
 23( י"ח באייר התשע"ט  ביום  של לשכת עורכי הדין, בשבתו 
במאי 2019(, בתיק בד"א 077/2018, החליט להטיל על עורך דין 
יוסי נקר, רישיון מס' 28529, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע 

עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ד' בתמוז התשע"ט )7 ביולי 2019( עד 
יום ז' בתשרי התש"ף )6 באוקטובר 2019(.

ד' בתמוז התשע"ט )7 ביולי 2019(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

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

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

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
המחוזי  המשפט  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי  לשכת 
)26 ביוני 2019(,  בירושלים, בשבתו ביום כ"ג בסיוון התשע"ט 
 ,)112/17 )בד"א   57570-05-18  ,47619-05-18 עב"י  בתיקי 
נירה בן דוד, רישיון מס' 56896,  החליט להטיל על עורכת דין 
לתקופה של  הדין  עריכת  עונש של השעיה מעיסוק במקצוע 

ארבעה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום כ"ח בסיוון התשע"ט )1 ביולי 2019( 
עד יום ב' בחשוון התש"ף )31 באוקטובר 2019(.

א' בתמוז התשע"ט )4 ביולי 2019(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

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

הודעה בדבר קביעת שמות
מאת ועדת השמות הממשלתית

שמות  ועדת  מינוי  על  ההודעה  לפי  סמכותנו  בתוקף 
ועדת השמות הממשלתית  כי  בזה,  ממשלתית1, אנו מודיעים 
קבעה בישיבתה מיום כ"ה באייר התשע"ט )30 במאי 2019( את 

רשימת השמות שלהלן:

שם יישוב  .1

)בטבלה שלהלן נתון שם היישוב בתעתיק לערבית וללטינית(   

לטיניתערביתעברית

Trump Heightsرامات ترامپָרַמת טְראְמּפ

נ"צ 264580.782050

כ"ה  מיום  הממשלתית  השמות  ועדת  להחלטת  בהתאם 
באייר התשע"ט )30 במאי 2019(

שם מחלף  .2

)בטבלה שלהלן שם המחלף בתעתיק לערבית וללטינית( -  

לטיניתערביתעברית

.Motsa Intمفرتق موتساמ' מֹוָצא

נ"צ 215380.633515 

כ"ה  מיום  הממשלתית  השמות  ועדת  להחלטת  בהתאם 
באייר התשע"ט )30 במאי 2019(

שם צומת  .3

לערבית  בתעתיק  הצמתים  שמות  נתונים  שלהלן  )בטבלה   
וללטינית( 

לטיניתערביתעברית

Bet Anot مفرق بيت عنوتצ' ֵּבית ֲענֹות
Jun.

נ"צ  211365.608065

.Almon Junمفرق َعْلمونצ' ַעלְמֹון

נ"צ  226245.636625

Kiryat Tsanz مفرق كريات تَسْنزצ' קְִריַת ַצאנז
 Jun.

נ"צ  188363.694040

Nahal Sa‘ar ناحل ساَعرצ' נַַחל סַַער
Jun.

נ"צ  265932.793843

.Naftali Jun مفرق َنفَتايلצ' נַפְָּתלִי

נ"צ  252200.779882

.Sasa Junمفرق ساساצ' סָאסָא

נ"צ  237807.770231

Shave مفرق َشاڤي تسيونצ' שָבֵי ִצּיֹון
Tsiyon Jun.

נ"צ  209151.765053
                               

י"פ התשי"א, עמ' 959.  1
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שם הגשר  .4

)בטבלה שלהלן שם הגשר בתעתיק לערבית וללטינית( -   

לטיניתערביתעברית

Sha‘ar شاَعر َهَيْدينׁשַַער ַהַּיְרֵּדן
HaYarden

נ"צ  253000.702194

בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מיום כ"ה 
באייר התשע"ט )30 במאי 2019(

כ"א בסיוון  התשע"ט )24 ביוני 2019(
)חמ 3-1104(

                                                משה שרון
                                 יושב ראש ועדת השמות הממשלתית

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

זכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של חיפה, ביום כ"ט 

בתמוז התשע"ט )1 באוגוסט 2019(, או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

המקרקעין הנכללים בגושי רישום מס' 12697, 12855/חיפה 
)חלק מגוש שומה מס' 10839(.

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגישן לפקיד ההסדר 
קומה  המפרש,  בניין  15א,  פלי"ם  רח'  בלשכתו,  או  במחנהו, 
על  בהודעות  לזמן  מזמן  שיפורסמו  המועדים  בתוך  חיפה,   ,14
תזכיר  בטופס  התביעות  את  להגיש  יש  ההסדר.  התקדמות 
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את 

כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.

שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.

גבולות  את  על האדמה  קבע  בציוני  יציין  אדם שלא  כל 
החלקה שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד 
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו 

של אותו אדם.

מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח הזכויות.

ל' בסיוון התשע"ט )3 ביולי 2019(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה  

לטיניתערביתעברית

צ' שְָמַרת 
)שומרת(

Shomrat مفرق  ُشمرات
Jun.

נ"צ  208829.761892

Mevo مفرق ِمڤوَهَكرملצ' ְמבֹוא ַהַּכְרֶמל
 HaCarmel
Jun.

נ"צ  204495.745080

.Kadduri Junمفرق َكدوريצ' ַּכּדּוִרי

נ"צ  238961.734245

Aharonson مفرق أَهرونسونצ' ַאֲהֹרנְסֹון
Jun.

נ"צ  197521.735137

.Avihu Junمفرق أَڤيهوצ' ֲאבִיהּוא

נ"צ  226922.737002

צ' ֵחיל ַהִחּנּוך 
)חיל  החינוך(

Hel مفرق  َحيل َهِحنوخ
 HaHinukh
Jun.

נ"צ  197733.709689

.Harish Junمفرق  َحِريشצ' ָחִריש

נ"צ  202107.708609

בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מיום כ"ה 
באייר התשע"ט )30 במאי 2019(
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הפרסומים 8147, התשע"ט, עמ' 8572, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה יבנה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
בית  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 
שטח  ציבור,  מוסדות  מבנים,  חניון,  מוצעת,  דרך  עלמין, 

ציבורי פתוח.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ביבנה, ששטחה 132.988 דונם, בגושים וחלקות   
לפי תב"ע 404-0442012 -

גוש 5518, חלקה 63, ח"ח 43, 60; גוש 3514, חלקות 14, 15,    
16, 18, 19, 20, 21, 28, 135, 138, ח"ח 8, 13, 17, 31, 106, 110, 

136, 143; בגוש 5962, ח"ח 67.

ח' בסיוון התשע"ט )11 ביוני 2019(
)חמ 3-2(

צבי גור ארי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/במ/160, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4190, 
התשנ"ד, עמ' 2055, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מגדל העמק )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מי/330,  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2536, 
התשל"ט, עמ' 1464, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה הראל )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במבשרת ציון, ששטחה 42,373 מ"ר, המזוהה   
כגוש 30323, ח"ח 33; מגרשים 5-1, 9-7, 11, 12.

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

מי מהמחזיקים.

ט"ז בסיוון התשע"ט )19 ביוני 2019(
)חמ 3-2(

איריס לוין  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,404-0442012

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

כגוש  המזוהה   ,20 קדש  רח'  העמק,  מגדל  קרקע  חטיבת   
17806, חלקה 52.

י"ג בסיוון התשע"ט )16 ביוני 2019(
)חמ 3-2(

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מגדל העמק  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/6569,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4268, 
התשנ"ה, עמ' 1030, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עפולה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בעפולה -  

גוש 16662, חלקה 14.  

כ"ג באייר התשע"ט )28 במאי 2019(
)חמ 3-2(

שלמה מליחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תממ/153, שהודעה בדבר 
עמ'  התשמ"ד,   ,3093 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
3227, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אונו, 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת  )להלן - הפקודה(, כי   21943 
סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8159, התשע"ט, עמ' 8875, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קריית אונו מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בקריית אונו, גוש 6494, חלקה 334, בשטח רשום   
של 510 מ"ר; שטח ההפקעה 21 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ו בניסן התשע"ט )1 במאי 2019(
)חמ 3-4(

ישראל גל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' יב/מק/240, שהודעה בדבר 
עמ'  התשס"ג,   ,5115 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
יבנה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,76
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת 
סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8096, התשע"ט, עמ' 7018, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית יבנה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,4944 גוש   - דונם   0.549 ששטחה  ביבנה,  קרקע  חטיבת   
חלקה 80; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

כ"ה באדר ב' התשע"ט )2 באפריל 2019(
)חמ 3-4(

צבי גוב ארי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

DoCenter Id:801-02-2019-000534, received on -14/07/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



12675 ילקוט הפרסומים 8335, ח' בתמוז התשע"ט, 11.7.2019 

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
ובהתאם לתכנית מס' כס/34/1, שהודעה בדבר  התשכ"ה-11965, 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3582, התשמ"ח, עמ' 3164, 
סבא,  כפר  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת  )להלן - הפקודה(, כי   21943 
סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7783, התשע"ח, עמ' 7426, 
מיום  סבא  כפר  עיריית  והמוחלט של  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 6433, ח"ח 531, שטח החלקה: 356   
מ"ר; שטח ההפקעה: כ–19 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.

כ"ג באייר התשע"ט )28 במאי 2019(
)חמ 3-4(

רפי סער  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
בדבר  שהודעה  רש/685,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4037, התשנ"ב, עמ' 4485, 
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון, 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת  )להלן - הפקודה(, כי   21943 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
 ,10015 עמ'  התשע"ט,   ,8205 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת השרון מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברמת השרון, רח' משה סנה פינת דרך ראשונים   
מ"ר;   2,176 של  בשטח   ,)12 )לשעבר   454 ח"ח   ,6614 גוש   -

הייעוד: שצ"פ.

כ"ט באייר התשע"ט )3 ביוני 2019(
)חמ 3-4(

אבי גרובר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
    לתכנון ולבנייה רמת השרון

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,   התכנון 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מש/1005/1-8, 
הוועדה  בזה  עמ' 3838, מצהירה  הפרסומים 7213, התשע"ו, 
לסעיף  בהתאם  השרון,  מזרח  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -  )להלן 
סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8087, התשע"ט, עמ' 6520, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית זמר 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

שטח בדונםחלקהגוש

918.794 )בשלמות(8657

826.597 )בשלמות(

1049.389 )ח"ח(

263.622 )ח"ח(

70.670 )ח"ח(

50.089 )ח"ח(

110.018 )ח"ח(

הייעוד: פארק ציבורי.

י"ג באדר א' התשע"ט )18 בפברואר 2019(
)חמ 3-4(

ישכר פרנקנטהל  
יושב ראש הוועדה המקומית  
__________   לתכנון ולבנייה מזרח השרון

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/מק/800/א/47, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7167, התשע"ו, עמ' 
1966, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות, 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת 
סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7464, התשע"ח, עמ' 4289, 
מיום  רחובות  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3702, ח"ח 336; הייעוד:   
דרך.

כ"ט באייר התשע"ט )3 ביוני 2019(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

    לתכנון ולבנייה רחובות

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/151/1, שהודעה בדבר 
עמ'  התשל"ט,   ,2538 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
1528, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רעננה, 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת  )להלן - הפקודה(, כי   21943 
סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8110, התשע"ט, עמ' 7574,  
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

כגוש  המזוהה  מ"ר,  כ–131  ששטחה  ברעננה,  קרקע  חטיבת   
6578, ח"ח 116.

י"ד בסיוון התשע"ט )17 ביוני 2019(
)חמ 3-4(

חיים ברוידא  
יושב ראש ועדת המשנה  
__________   לתכנון ולבנייה רעננה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/212/1, שהודעה בדבר 
עמ'  התשמ"ז,   ,3400 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
210, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רעננה, 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת  )להלן - הפקודה(, כי   21943 
סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8177, התשע"ט, עמ' 9289, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

כגוש  המזוהה  מ"ר,  כ–126  ששטחה  ברעננה,  קרקע  חטיבת   
6587, ח"ח 57.

י"ד בסיוון התשע"ט )17 ביוני 2019(
)חמ 3-4(

חיים ברוידא  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה רעננה  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/532/1, שהודעה בדבר 
עמ'  התשס"ג,   ,5187 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
2505, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רעננה, 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת  )להלן - הפקודה(, כי   21943 
סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8177, התשע"ט, עמ' 9289, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה כ–92 מ"ר, המזוהה כגוש 6583,   
ח"ח 285.

י"ד בסיוון התשע"ט )17 ביוני 2019(
)חמ 3-4(

חיים ברוידא  
יושב ראש ועדת המשנה  
__________   לתכנון ולבנייה רעננה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
בדבר  רע/2000, שהודעה  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
עמ'  התשנ"א,   ,3183 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
450, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רעננה, 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת  )להלן - הפקודה(, כי   21943 
סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8177, התשע"ט, עמ' 9290, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

      
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

      
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה כ–63 מ"ר, המזוהה כגוש 6581,   
ח"ח 135.

י"ד בסיוון התשע"ט )17 ביוני 2019(
)חמ 3-4(

חיים ברוידא  
יושב ראש ועדת המשנה  
  לתכנון ולבנייה רעננה

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
בדבר  רע/2000, שהודעה  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
עמ'  התשנ"א,   ,3183 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
450, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רעננה, 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת  )להלן - הפקודה(, כי   21943 
סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8177, התשע"ט, עמ' 9290, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה כ–92 מ"ר, המזוהה כגוש 6583,   
ח"ח 290.

י"ד בסיוון התשע"ט )17 ביוני 2019(
)חמ 3-4(

חיים ברוידא  
יושב ראש ועדת המשנה  
__________   לתכנון ולבנייה רעננה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
)להלן  ג/3775  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   -
הוועדה  בזה  מצהירה   ,76 עמ'  התשמ"ב,   ,2756 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  כרמיאל  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת  )להלן - הפקודה(, כי   21943 
סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7824, התשע"ח, עמ' 8356, 
מיום  כרמיאל  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה כ–29 מ"ר, המזוהה כגוש 6578,   
ח"ח 79.

י"ד בסיוון התשע"ט )17 ביוני 2019(
)חמ 3-4(

חיים ברוידא  
יושב ראש ועדת המשנה  
  לתכנון ולבנייה רעננה

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
בדבר  רע/2000, שהודעה  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
עמ'  התשנ"א,   ,3183 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
450, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רעננה, 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת  )להלן - הפקודה(, כי   21943 
סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8177, התשע"ט, עמ' 9290, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

כגוש  המזוהה  מ"ר,  כ–139  ששטחה  ברעננה,  קרקע  חטיבת   
6580, ח"ח 183.

י"ד בסיוון התשע"ט )17 ביוני 2019(
)חמ 3-4(

חיים ברוידא  
יושב ראש ועדת המשנה  
__________   לתכנון ולבנייה רעננה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
בדבר  רע/2000, שהודעה  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
עמ'  התשנ"א,   ,3183 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
450, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רעננה, 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת  )להלן - הפקודה(, כי   21943 
סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8177, התשע"ט, עמ' 9291, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

      
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
      

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,8602 עמ'  התשע"ט,   ,8149 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
מיום  עכו  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעכו, המזוהה כגוש 18949, ח"ח 49; הייעוד:   
מבנים ומוסדות ציבור.

כ"א בסיוון התשע"ט )24 ביוני 2019(
)חמ 3-4(

זאב נוימן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
מתכנית  דרך  הפקעת  מס'  לתכנית  ובהתאם   התשכ"ה-11965, 
632-0439711 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בזה  מצהירה   ,2450 עמ'  התשע"ט,   ,7979 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה(,   - )להלן  יואב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת  )להלן - הפקודה(, כי   21943 
סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8087, התשע"ט, עמ' 6521, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית יואב 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת  בתשריט  כמסומן   1001(  153 ח"ח   ,1698 גוש   
מס'  בתכנית  המסומנת  יואב(  המקומית  במועצה   קרקע 
632-0439711 הרחבת דרך קיימת למעגל תנועה סגולה/
ד"נ  מסמיה,  צומת  הוועדה,  במשרדי  המצויה  ורדון, 

שקמים 7983500.

כ"א בסיוון התשע"ט )24 ביוני 2019(
)חמ 3-4(

מטי צרפתי-הרכבי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעה על רישום אגודה שיתופית

להלן נתונים בעניין האגודה:  
להתיישבות  שיתופית  אגודה   - שוקדה  מתיישבי  האגודה:  שם   

קהילתית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006419-6.  

המען: שוקדה, ד"נ הנגב 8515500.  

תאריך רישום: ב' בסיוון התשע"ט )5 ביוני 2019(  

תיאור הקרקע -  .2

כגוש  המזוהה  מ"ר,   1,696 ששטחה  בכרמיאל,  קרקע  חטיבת   
18990, חלקה 28 )לשעבר גוש 18990, חלקה 6(.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ט באייר התשע"ט )3 ביוני 2019(
)חמ 3-4(

משה קונינסקי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כרמיאל  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה   ,213-0233312 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7448, התשע"ז, עמ' 
ולבנייה עכו,  בזה הוועדה המקומית לתכנון  3507, מצהירה 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת  )להלן - הפקודה(, כי   21943 
סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
עמ'  התשע"ט,   ,8149 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 
8602, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית עכו מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעכו, המזוהה כ-  

גוש 18017, ח"ח 83; מגרש 30; בשטח של 170.12 מ"ר;  

גוש 18017, ח"ח 74; מגרש 30; בשטח של 47.24 מ"ר;  

גוש 18949, ח"ח 56; מגרש 4; בשטח של 317.04 מ"ר.  

הייעוד: שטח ציבורי פתוח.  

י"ד בסיוון התשע"ט )17 במאי 2019(
)חמ 3-4(

זאב נוימן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,213-0233312
הפרסומים 7448, התשע"ז, עמ' 3507, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה עכו, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 

      
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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והפירוק  והואיל   ,5337 עמ'  התשס"ט,   ,5988 הפרסומים 
הנ"ל הושלם ביום 9.7.2019, ניתנת בזה הודעה כי רישום 
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה 

חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

מושבי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   4.12.1988 וביום  הואיל   )2(
למושב  מרכזית  חקלאית  אגודה שיתופית  הדרום המרכז 
פורסם  זה  וצו   ,57-001393-8 אגודה  מס'  בע"מ,  עובדים 
והואיל   ,478 עמ'  התשמ"ט,   ,3599 הפרסומים  בילקוט 
הודעה  בזה  ניתנת   ,9.7.2019 ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק 
השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק  האגודה  רישום  כי 

ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

השקעות  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   2.4.2019 וביום  הואיל   )3(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   ברמד 
 ,8198 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003740-8
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,9897 עמ'  התשע"ט, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,9.7.2019
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 12.1.2015 ניתן צו לפירוק האגודה שירת הים   )4(
אגודה שיתופית חקלאית להתישבות קהילתית בע"מ, מס' 
הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003981-8 אגודה 
6981, התשע"ה, עמ' 3315, והואיל והפירוק הנ"ל הושלם 
ביום 9.7.2019, ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק 
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.

חברי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   12.2.2019 וביום  הואיל   )5(
קיבוץ כפר סאלד - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' 
הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005102-9 אגודה 
והפירוק הנ"ל הושלם  והואיל   ,8133 8318, התשע"ט, עמ' 
ביום 9.7.2019, ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק 
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.

ו' בתמוז התשע"ט )9 ביולי 2019(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

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

אם אינטראקטיב טכנולגיה בע"מ
)ח"פ 51-447340-4(

)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 14.4.2019, התקבלה החלטה 
מרח'  זכריה,  ענת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

חביבה רייך 68/17, חיפה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

ז' בתמוז התשע"ט )10 ביולי 2019(

                                                  רות לירז שפירא
                                     עוזרת רשם האגודות השיתופיות

צו פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות, 
מינוי מפרק והודעה לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
אני מצווה בזה על פירוק האגודה ק.י. פיתוח - אגודה שיתופית 

חקלאית בע"מ, מס' האגודה: 57-004975-9.

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי 
זועבי עבדלסלם, ת"ד 4159,  השיתופיות אני ממנה למפרק את 

נצרת 16410, טל' 04-8613806, פקס' 04-6470963.

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מהאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי המען הנ"ל.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

י"ז בסיוון התשע"ט )20 ביוני 2019(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

צו פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות, 
מינוי מפרקת והודעה לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
אני מצווה בזה על פירוק האגודה גליל מוצרי מכוורת קיבוץ שמיר 

- אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' האגודה: 57-006282-8.

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי 
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד נורית בלויטה, ממשרד 
קיבוץ שמיר 1213500,  דין,  עורכי  ושות',  רותם  קונפורטי  שנהב 

טל' 04-6947788, פקס' 04-6947784.

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מהאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרקת בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי המען הנ"ל.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

י' באייר התשע"ט )15 במאי 2019(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודות שיתופיות

קופת"ג  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   20.7.2009 וביום  הואיל   )1(
בא"י  הלאומית  העובדים  הסתדרות  מוסדות  עובדי  של 
בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-000751-8 אגודה  מס'  אג"ש, 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.5.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סטיבן קנטור, מרח' 

מנחם בגין 132, תל אביב, 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.

סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק

או. ר. ס ניהול יזום השקעות ופיתוח 1985 בע"מ
)ח"פ 51-105838-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.6.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רפאל טולידנו, מרח' 

יהודה הלוי 43, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רפאל טולידנו, עו"ד, מפרק

ארכיקסטו בע"מ
)ח"פ 51-497409-6(

)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 24.6.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז שפלר, אצל ש. 
למפרק   ,4530943 השרון  הוד   ,4 המזלות  גלגל  רח'  בע"מ,  תמן 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארז שפלר, רו"ח, מפרק

פריפקט בע"מ
)ח"פ 51-450867-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

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

ענת זכריה, עו"ד, מפרקת

אינטנדו בע"מ
)ח"פ 51-481010-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.6.2019, התקבלה החלטה 
מקיבוץ  מדר,  נמרוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

משמרות, ת"ד 287, מיקוד 3784000, 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.

נמרוד מדר, מפרק

ג'ייב ישראל בע"מ
)ח"פ 51-437243-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.6.2019, התקבלה החלטה 
ולמנות את שמואל הירשפלד, מרח'  לפרק את החברה מרצון 

ירדן 10, מושב נחלים, למפרק החברה.

שמואל הירשפלד, מפרק

פאנוויטס בע"מ
)ח"פ 51-580498-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.7.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סטיבן קנטור, מרח' 

דרך מנחם בגין 132, תל אביב, למפרק החברה.

סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק

אליס בלו בע"מ
)ח"פ 51-480581-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.6.2019, התקבלה החלטה 
מדינת  מרח'  כהן,  יוסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

היהודים 85, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף כהן, מפרק

הרן עמיעוז ייזום ובניה בע"מ
)ח"פ 51-508086-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.6.2019, התקבלה החלטה 
מרח'  הרן,  אוהד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מיכה 12, תל אביב, 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.

אוהד הרן, עו"ד, מפרק

מיטוכוניקס ביו בע"מ
)ח"פ 51-547097-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.6.2019, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן קושיצקי, מרח' 

השקד1, גבעת ברנר, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  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.

קרן קושיצקי, מפרקת

תכלית אינדקס מחסנית סל בע"מ
)ח"פ 51-383088-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.7.2019, התקבלה החלטה 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סימון זיני, אצל מיטב 
צ'מפיון,  מגדל   ,30 הימים  דרך ששת  רח'  בע"מ,  דש השקעות 

קומה 26, בני ברק, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  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.

סימון זיני, עו"ד, מפרקת

תכלית מורכבות בע"מ
)ח"פ 51-394466-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.7.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סימון זיני, אצל מיטב 
צ'מפיון,  מגדל   ,30 הימים  דרך ששת  רח'  בע"מ,  דש השקעות 

קומה 26, בני ברק, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  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.

סימון זיני, עו"ד, מפרקת

תכלית אינדקס סל בע"מ
)ח"פ 51-380160-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.7.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סימון זיני, אצל מיטב 
צ'מפיון,  מגדל   ,30 הימים  דרך ששת  רח'  בע"מ,  דש השקעות 

קומה 26, בני ברק, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  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.

סימון זיני, עו"ד, מפרקת

מורכבות מצבור וסחר בע"מ
)ח"פ 51-394976-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
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]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.7.2019, התקבלה החלטה 
מרח'  עמר,  אליהו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הלל יפה 11, חדרה, 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.

אליהו עמר, עו"ד, מפרק

סאפל 2014 פארמה בע"מ
)ח"פ 51-507095-1(

)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 10.6.2019, התקבלה החלטה 
למפרק  לזר,  אורי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החברה.

אורי לזר, רו"ח, מפרק

סקין מטריקס בע"מ
)ח"פ 51-449681-9(

)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 
האחים  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,30.7.2019 ביום  תתכנס 
סמילצ'נסקי 32, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לייב בירנבוים, מפרק

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

)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 15.8.2019, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' דרך 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,121 יפו 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כרם נאצר, עו"ד, מפרק

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

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.7.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סימון זיני, אצל מיטב 
צ'מפיון,  מגדל   ,30 הימים  דרך ששת  רח'  בע"מ,  דש השקעות 

קומה 26, בני ברק, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  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.

סימון זיני, עו"ד, מפרקת

אינדקס תעודות סל בע"מ
)ח"פ 51-382705-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.7.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סימון זיני, אצל מיטב 
צ'מפיון,  מגדל   ,30 הימים  דרך ששת  רח'  בע"מ,  דש השקעות 

קומה 26, בני ברק, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  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.

סימון זיני, עו"ד, מפרקת

ריסקיל איי.טי בע"מ
)ח"פ 51-513303-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.7.2019, התקבלה החלטה 
מרח'  ניסים,  חן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקוביץ' 4, תל אביב 6423806,למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  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.

חן ניסים, עו"ד, מפרקת

סילבר תעשיות אלומיניום בע"מ
)ח"פ 51-546029-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
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]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.8.2019, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' מנחם 
בגין 144, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור שלמה יעקובסון, מפרק

סושיאלדרייב בע"מ
)ח"פ 51-513020-1(

)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 
תתכנס ביום 15.9.2019, בשעה 10.00, אצל משרד עמית פולק מטלון 
ושות', עורכי דין, רח' ראול ולנברג 18, 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.

רם ביניש, מפרק

פתח-תקוה אוכל תימני בע"מ
)ח"פ 51-152159-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.9.2019, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' הברזל 7, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר בראז, מפרק

אורי ענבר ניהול וייזום )1998( בע"מ
)ח"פ 51-264270-3(

)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 2.9.2019, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' הארבעה 28, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גד מינא, עו"ד, מפרק

מחצבת נחל באר-שבע בע"מ
)ח"פ 51-223209-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.8.2019, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' דרך 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,121 יפו 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כרם נאצר, עו"ד, מפרק

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

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.8.2019, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' דרך 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,121 יפו 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כרם נאצר, עו"ד, מפרק

ווגה טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-452528-6(

)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 17.8.2019, במשרדי המפרק, רח' חיים משה שפירא 22, 
אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אלכס שוד, עו"ד, מפרק

ד. פיקלר ניהול ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-338212-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.8.2019, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' 
סירקין 26א, קריית אתא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דב פיקלר, מפרק

טרגט הירו בע"מ
)ח"פ 51-468539-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
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טיבורון - סאב טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-581540-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 18.8.2019, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הלווין 1, 
מגדל העמק 23100, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניקולס הכטר, מפרק

בן - בר טכנולוגיות 2006 בע"מ
)ח"פ 51-385541-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 26.8.2019, בשעה 11.00, במשרדי בלטר, גוט, אלוני 
סופי  דוח  הגשת  לשם   ,30065 יגור  קיבוץ  דין,  עורכי   - ושות' 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

יונתן רכס, מפרק

סיט לתכנון ולביצוע בע"מ
)ח"פ 51-068980-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,31.8.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הרימון 5, אזור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק טובי, מפרק

ז. י. ת. חקלאות בע"מ
)ח"פ 51-333876-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 1.9.2019, בשעה 16.00, במשרדי המפרקת, קיבוץ 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  משמר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעל הדר זימן, עו"ד, מפרקת

]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
ביום 30.6.2019, התקבלה החלטה  הנ"ל, שהתכנסה  של החברה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נתן ברבי, מרח' שד' שז"ר 

35, בית נעם, באר שבע, 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.

נתן )נתי( ברבי, עו"ד, מפרק

מחצבת נחל באר-שבע בע"מ
)ח"פ 51-223209-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
08.00, במשרדי המפרק,  25.8.2019, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
רח' שד' שז"ר 35, בית נעם, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

נתן )נתי( ברבי, עו"ד, מפרק

ד"ר סרוגו רפואת ילדים בע"מ
)ח"פ 51-434284-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,12.8.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
התעשייה 16, נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זאב שטרן, מפרק

ווינר אופשן בע"מ
)ח"פ 51-530024-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 15.8.2019, בשעה 09.00, במשרדי גינסבורג, איזרדל 
ושות', משרד עורכי דין, רח' רוטשילד 3, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יניב איזרדל, עו"ד, מפרק
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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.

עדו נחום, עו"ד, מפרק

א. א. פרידמן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-293660-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.8.2019, בשעה 17.00, במשרדי המפרק, רח' 
הסורג 1, קומה 4, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדו נחום, עו"ד, מפרק

מחקר חלבונים רקומביננטים בע"מ
 )ח"פ 515104081(

)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 
01/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
נחמיה קייקוב, מרח' הקשת 42, תל–אביב-יפו 6676143, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/08/2019, 
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

ספורטולאק א.צ.ג. פלאש הפקות בע"מ
 )ח"פ 512981028(

)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 

אי. טי. איי. פתרונות משרד בע"מ
)ח"פ 51-411440-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 19.9.2019, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, משק 43, 
מושב בני עטרות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלירם רוזנפלדר, רו"ח, מפרק

דב רמרז בע"מ
)ח"פ 51-418082-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.6.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב רמרז, מרח' נחום 6, רמת 

גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דב רמרז, מפרק

דב רמרז בע"מ
)ח"פ 51-418082-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.8.2019, בשעה 10.00, במשרד חנן עמית, 
רח' בלוך 42, תל אביב 64681, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דב רמרז, מפרק

א. א. פרידמן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-293660-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.7.2019, התקבלה החלטה 
מרח'  נחום,  עדו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הסורג 1, קומה 4, ירושלים, למפרק החברה.
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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. 

 ,1/9/2019 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. 

תומר שנהר, מפרק

ח.נ.י. - נכסים וניהול בע"מ
 )ח"פ 514667609(

)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 
23/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תומר 

שנהר, מרח' צל הגבעה 21, רמת גן 5237423, 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. 

 ,1/9/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:10 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

תומר שנהר, מפרק

ניאופיר-שווק וסוכנויות בע"מ
 )ח"פ 512036310(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
07/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
דביר דגני, מרח' אד''ם הכהן 16, תל–אביב-יפו 6458521, 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. 

01/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
נחמיה קייקוב, מרח' הקשת 42, תל–אביב-יפו 6676143, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/08/2019, 
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

זטה השקעות 2016 בע"מ
 )ח"פ 515538817(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
08/08/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
11, הרצליה 4672211, למפרק  גלגל הפלדה  ירון קומרוב, מרח' 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/08/2019, 
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 קומרוב, מפרק

טל אינוביישנס בע"מ
 )ח"פ 514799865(

)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 
12/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תומר 

שנהר, מרח' צל הגבעה 21, רמת גן 5237423, למפרק החברה.
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ג'יי אס די איי בע"מ
 )ח"פ 515216307(

)בפירוק מרצון(

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

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

פופוב, מרח' כפר הים 1, חדרה 3842426, 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 25/08/2019, 
פרדס–  ,1 הבנים  דרך  רח'  קוזל,  ענת  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה 

חנה כרכור 3711102, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

דניס פופוב, מפרק

לבן יוגורטריה בע"מ
 )ח"פ 514177914(

)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 
01/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,6713701 תל–אביב-יפו   ,52 בגין  דרך  מרח'  סרי,  ארז 

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 25/08/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ארז סרי, עו"ד, מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/08/2019, 
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. 

דביר דגני, עו"ד, מפרק

מאליבו י.ב בע"מ
 )ח"פ 515696938(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
09/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל 

ברוך, מרח' סמ' השקד 10, רמת ישי 3009500, 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 25/08/2019, 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  ברוך,  יהודית  אצל   ,12:00 בשעה 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רפאל ברוך, מפרק

מובייל זון בע"מ
 )ח"פ 515345619(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
08/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידו 

נוה, מרח' תרצה 10, רמת גן 5236422, 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 30/08/2019, 
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. 

עידו נוה, מפרק
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דניאל טיים השקעות בע"מ
 )ח"פ 514062488(

)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 
25/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

חכמון, מרח' ארלוזורוב 18, רעננה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/08/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יצחק חכמון, מפרק

סינטריקס טכנולוגיות בע"מ
 )ח"פ 512976192(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך 
למפרק   ,9962404 שמש  בית   ,82 הירדן  נהר  מרח'  ברגנפלד, 

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 26/08/2019, 
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. 

ברוך ברגנפלד, מפרק

י.ע.ד. אספרסו בר בע"מ
 )ח"פ 513937177(

)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 
01/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,6713701 תל–אביב-יפו   ,52 בגין  דרך  מרח'  סרי,  ארז 

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 25/08/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ארז סרי, עו"ד, מפרק

א. אשן השקעות בע"מ
 )ח"פ 514446400(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
09/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
צרלס רצרסדורפר, מרח' פומבדיתא 16, תל–אביב-יפו 6423416, 

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 09/12/2019, 
בשעה 17:00, אצל עו"ד חיים י' מן, רח' ראול ולנברג 18ד, תל–
אביב-יפו 6971915, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

צרלס רצרסדורפר, מפרק
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צ.נ. שחר ניהול ואחזקות בע"מ
 )ח"פ 513292771(

)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 
09/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
קרן יצחק לחמן, מרח' טבת 16, מודיעין-מכבים-רעות 7177786, 

למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/08/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

קרן יצחק לחמן, עו"ד, מפרקת

הוסי אפליקציות בע"מ
 )ח"פ 515820678(

)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 
17/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהונתן 
שרעבי, מרח' קרל נטר 14, ראשון לציון 7528761, 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 16/09/2019, 
בשעה 10:00, אצל עו"ד מיכל זאבו וילוזני, רח' גיבורי ישראל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,  5א, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יהונתן שרעבי, מפרק

רול-אפ בע"מ 
 )ח"פ 513763987(

)בפירוק מרצון(

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

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

עמנואל הירש, 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 03/09/2019, 
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 עמנואל הירש, מפרק

ארנר ייזום והשקעות בע"מ
 )ח"פ 513962761(

)בפירוק מרצון(

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

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

אריה, מכפר דניאל 211, מיקוד 7312500, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/09/2019, 
תל–אביב-יפו   ,96 אלון  יגאל  רח'  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,6789140
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

רמי אריה, מפרק
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ויטגא-ח. ברקוביץ בע"מ
 )ח"פ 510862220(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
07/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון 
 ,4726414 השרון  רמת   ,14 טרומפלדור  מרח'  שניאור,  ברקוביץ 

למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

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

שרון ברקוביץ שניאור, מפרקת

ששון גואטה הפקות בע"מ
 )ח"פ 511103228(

)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 
05/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ששון 
גואטה, מרח' קהילת פאדובה 6, תל–אביב-יפו 6940406, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

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

ששון גואטה, מפרק

טל רפאל בע"מ
 )ח"פ 515167203(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
03/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
 ,4228005 נתניה   ,9 הנציב  שמואל  מרח'  ויינר,  משיח  אברהם 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31/10/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אברהם משיח ויינר, מפרק

טריפל ג'י נכסי נדלן בע"מ
 )ח"פ 511867459(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
30/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

גוילי, מרח' כנרת 5, בני ברק 5126237, 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 30/10/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יוסף גוילי, מפרק
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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.

רון אלקולומבירה, מפרק

קבוצת סייסא בע"מ
 )ח"פ 515209310(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 08/07/2019, התקבלה החלטה 
מרח'  ליטמן,  יצחק  עדן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לוינסון 12, גדרה 7057009, 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.

עדן יצחק ליטמן, מפרק

ברכת צפורה בע"מ
 )ח"פ 515038925(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/06/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבישי פרישקולניק, מרח' 

קרל נטר 36, ראשון לציון 7528541, 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.

אבישי פרישקולניק, מפרק

ש.ו.ו.מ אחזקות בע"מ
 )ח"פ 514086552(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 04/07/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי יואב פרינטי, מרח' 

יגיע כפיים 1, תל–אביב-יפו 6777885, למפרק החברה.

סוסטרה פתרונות בע"מ
 )ח"פ 515221596(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אתי 
למפרקת   ,4442520 סבא  כפר   ,20 התע''ש  מרח'  חלפון,  עטייה 

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 27/10/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  14:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אתי עטייה חלפון, מפרקת

גווידו השקעות בע"מ
 )ח"פ 514046093(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

מנחם בגין 12, רמת גן 5270001, 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.

עמית הורוביץ, מפרק

א.ר. עבודות גמר וגבס בע"מ
 )ח"פ 515225506(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 04/07/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון אלקולומבירה, מרח' בן 

גוריון 30, רחובות 7639001, למפרק החברה.
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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.

ישראל שי, מפרק

סאל הום בע"מ
 )ח"פ 514064526(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/06/2019, התקבלה החלטה 
בן  דוד  מרח'  אמסל,  דוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

גוריון 1, בני ברק 5120109, 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.

דוד אמסל, מפרק

מד מר בע"מ
 )ח"פ 513746487(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22/05/2019, התקבלה החלטה 
 ,31 רז סתיו, מרח' הברזל  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

תל–אביב-יפו 6971045, 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.

רז סתיו, מפרק

פי.אר.ג'י טכנולוגיות ואחזקות בע"מ
 )ח"פ 513148890(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22/05/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה גרינר, מרח' הברזל 31, 

תל–אביב-יפו 6971045, 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.

יוסי יואב פרינטי, עו"ד, מפרק

ל. שמחה אחזקות בע"מ
 )ח"פ 514086537(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 08/07/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי יואב פרינטי, מרח' 

יגיע כפיים 1, תל–אביב-יפו 6777885, 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.

יוסי יואב פרינטי, עו"ד מפרק

ב.ב. ניהול מסעדות בע"מ
 )ח"פ 514021229(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/03/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'ימי טוקארס, מרח' הברזל 

31, תל–אביב-יפו 6971045, 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.

ג'ימי טוקארס, מפרק

הראל-ישראל ייזום פרוייקטים בע"מ
 )ח"פ 512052499(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24/06/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל שי, מרח' סנונית 9, 

קריית אתא 2822040, למפרק החברה.
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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.

מאיר בלמס, מפרק

מזל טלה אירועים )1993( בע"מ
 )ח"פ 511906265(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/06/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דן גופר, מרח' דרך דוד 

בן גוריון 2, רמת גן 5257334, 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.

דן גופר, רו"ח, מפרק

צ. צור עולם של יין בע"מ
 )ח"פ 515095461(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 09/07/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ראובן טננבאום, מרח' 

רבי יהודה הנשיא 2, פתח תקווה 4974227, 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.

ראובן טננבאום, עו"ד, מפרק

אגרסור ג'י.פי. בע"מ
 )ח"פ 515449650(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26/06/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לירון אור, מרח' ששת הימים 

78, רמת השרון 4724771, 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.

אריה גרינר, מפרק

ש.א. אקפלה בע"מ
 )ח"פ 512965427(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/07/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורלי אקוקה, מרח' 

חנה רובינא 12, הרצליה 4650400, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אורלי אקוקה, עו"ד, מפרקת

גבריאל רובנבך עורך דין
 )ח"פ 515182848(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3/07/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל רובנבך, מרח' דרך 

בגין 52, תל–אביב-יפו 6713701, 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.

גבריאל רובנבך, מפרק

קניינות בעצמאות בע"מ
 )ח"פ 512370222(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24/02/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר בלמס, מרח' הרב משה 

אויערבך 5, פתח תקווה 4971065, למפרק החברה.
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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.

גיל גרון, מפרק

האנגר 404 בע"מ
 )ח"פ 515784569(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25/06/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גולן שלומי, מרח' היצירה 3, 

רמת גן 5252000, 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.

גולן שלומי, מפרק

מקורית בר בע"מ
 )ח"פ 513493056(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10/07/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל טלמון, מרח' לינקולן 

20, תל–אביב-יפו 6713412, 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.

אייל טלמון, מפרק

אדיר, אריזות פלסטיות בע"מ
 )ח"פ 510707250(

)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 22/08/2019, בשעה 16:00, אצל המפרקת, רח' יפו 
33, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מירה לוי, עו"ד, מפרקת

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.

לירון אור, מפרק

כדור הפלא המוזהב
 )ח"פ 513857474(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/07/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהודה לוי, מרח' הרצל 

63, ראשון לציון 7526724, 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.

יהודה לוי, עו"ד, מפרק

פתח תקווה - הרצליה - תמ"א 38/2 בע"מ
 )ח"פ 515495174(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10/07/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל פטרושקה, מרח' הירקון 

182, תל–אביב-יפו 6345202, 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.

אייל פטרושקה, מפרק

יוניגו חומרי מחצבות בע"מ
 )ח"פ 515497055(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10/07/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל גרון, מרח' בר כוכבא 16, 

בני ברק 5212170, למפרק החברה.
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קידוקר בע"מ
 )ח"פ 515262210(

)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 22/08/2019, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
דרך בגין 132, 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.

גבריאל איתן וולקינסון, מפרק

סייבר קלין בע"מ
 )ח"פ 514299445(

)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 25/08/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' קמיל  
הויסמנס 42, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נעם זכאי, מפרק

פ.י. ניהול איילון בע"מ
 )ח"פ 513850156(

)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 01/09/2019, בשעה 10:00, במשרד המפרק, 
רח' קרל נטר 36, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי מאור, מפרק

ממוריה - טק בע"מ
 )ח"פ 515541548(

)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 22/08/2019, בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' כנרת 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  ברק, לשם הגשת  בני   ,5
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר פיק, עו"ד, מפרק

טופולסקי סטון בע"מ
 )ח"פ 514403146(

)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   ,22/08/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
2, רמת ישי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  רח' הצפצפה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלומי אביטן, מפרק

עדיס נכסים בע"מ
 )ח"פ 513605444(

)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 29/08/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
יגאל אלון 88, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

סייברטרייד בע"מ
 )ח"פ 515134674(

)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 29/08/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
יגאל אלון 88, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

פואמה שווקים פיננסים
 )ח"פ 511872830(

)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 
זהר  א.  אצל   ,14:00 בשעה   ,11/09/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,6 טיומקין  רח'  דין,  עורכי  ושות', 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

צביאל גדליהו, מפרק
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א. אמיר ניהול נכסים בע"מ
 )ח"פ 511742892(

)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 24/08/2019, בשעה 10:30, אצל המפרק, רח' עמק 
רפאים 72, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף אובספלד, מפרק

וולנוף-ישראל טרידיינג בע"מ
 )ח"פ 514657055(

)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 25/08/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
הבונים 2, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל לויט, עו"ד, מפרק

נכסי קולחים בע"מ
 )ח"פ 514401785(

)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 25/08/2019, בשעה 11:00, אצל המפרקת, רח' דרך 
הבנים 1, פרדס–חנה-כרכור, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ענת אנסטסיה קוזל, עו"ד, מפרקת

אפרת הכרמל בע"מ
 )ח"פ 512852104(

)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 25/08/2019, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
דרך בגין 52, 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.

ארז סרי, עו"ד, מפרק

סיליקום השקעות בע"מ
 )ח"פ 511879579(

)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 25/08/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
8, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  הנחושת 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן גילעד, מפרק

מ. דה - גרוט מהנדסים ויועצים בע"מ
 )ח"פ 510920671(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28/08/2019, בשעה 10:30, אצל המפרק, רח' שד' 
התמרים 2, אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה שיפמן, עו"ד, מפרק

מונופול יזום וניהול פרוייקטים בע"מ
 )ח"פ 512681651(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 01/09/2019, בשעה 10:00, אצל דניאל וקנין, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שמואל,  גבעת   ,1 הערבה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידן שטרית, עו"ד, מפרק

סאל הום בע"מ
 )ח"פ 514064526(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 01/09/2019, בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' דוד 
בן גוריון 1, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד אמסל, עו"ד, מפרק
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האחים ליאון משה תורג'מן בע"מ
 )ח"פ 511262479(

)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 22/09/2019, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
היצירה 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רועי פרישמן, מפרק

א.פ.ט. השומר בע"מ
 )ח"פ 511504391(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 01/09/2019, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' שניר 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נחלים,   ,70
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל פסל, מפרק

אלפא פון בע"מ
 )ח"פ 512034042(

)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 29/08/2019, בשעה 10:30, אצל המפרקת, רח' יותם 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,7
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרים הלוי, מפרקת

אמ.איי. מדיקל אינטנסיב בע"מ
 )ח"פ 514791409(

)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 14/08/2019, בשעה 10:30, אצל המפרק, רח' סחרוב 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,9 אנדרה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עודד ריהן, מפרק

קופת הקואופרטיבים בע"מ
 )ח"פ 520004995(

)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 09/09/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
ארלוזורוב 93, 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.

דניאל רביץ, עו"ד, מפרק

ש.א כהן 2015 ניהות וייזמות בע"מ
 )ח"פ 515250967(

)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 29/08/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
עוזיאל 163, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידן שעשוע, עו"ד, מפרק

מזל טלה אירועים )1993( בע"מ
 )ח"פ 511906265(

)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 27/08/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
דרך דוד בן גוריון 2, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דן גופר, רו"ח, מפרק

פורמקס טכנולוגיות בע"מ
 )ח"פ 515516664(

)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   ,29/08/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' החורש 28, אלוני אבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי לצטר, מפרק
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את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
דן ויץ, מרח' שדרות שושנים 8, רמת גן, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/8/2019, 
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.

דן ויץ, מפרק

גרמנט סנטר אג'נסי בע"מ
)ח"פ 51-336295-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

שלום חנוך, מרח' ג'ו עמר 2, רעננה, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/8/2019, 
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.

שלום חנוך, מפרק

ק.פ. השקמה 8 בת ים בע"מ
)ח"פ 51-574120-5(

)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 
התקבלה   ,4.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

עדי מטלון, מרח' הרב קטרוני 54, פתח תקווה, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/8/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 

חוף החלוקים )נופש פעיל( בע"מ
)ח"פ 51-229262-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

רם אלוק, ממושב קדמת צבי )בית מס' 46(, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/8/2019, 
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.

רם אלוק, מפרק

איריס אופטיקה בע"מ
)ח"פ 51-116815-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

רבקה רעיה סידוב, מרח' שמעיה 5, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/8/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

רבקה רעיה סידוב, מפרקת

אקסטרימה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-536882-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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מרק אוופיס בע"מ
)ח"פ 51-354980-8(

)בפירוק מרצון(

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

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

עו"ד עינב רוזנפלד, מרח' חצב 24, 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.

 ,2/9/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10:00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

עינב רוזנפלד, עו"ד, מפרקת

מ.א. כח הקניה 2013 בע"מ
)ח"פ 51-497874-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17/6/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
רו"ח שמי שטיינברג, מרח' מצדה 7, מגדלי ב.ס.ר. 4, קומה 16, בני 

ברק למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/9/2019, 
בשעה 14:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

שמי שטיינברג, רו"ח, מפרק

אימטראמקס תעשיה ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-226029-0(

)בפירוק מרצון(

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

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

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

עדי מטלון, מפרק

וויזר קופות גמל בע"מ
)ח"פ 51-384457-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

יוסף אנגלמן, מרח' הערבה 6, אבן יהודה, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/8/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יוסף אנגלמן, מפרק

ד"ר ח'ורי זאהי בע"מ
)ח"פ 51-436474-4(

)בפירוק מרצון(

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

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

ח'ורי זאהי, מרח' יעל 98, נצרת עילית, למפרק החברה.

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

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

 ,1/9/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 08:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

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

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

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

של החברה.

רונן חכם אהרון, מפרק

איי טי אנד אם שווק וסחר בינלאומיים בע"מ
)ח"פ 51-431204-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29/6/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרק  חיפה,   ,3 הבנקים  מרח'  ברקסמאיר,  גדעון  רו"ח,  עו"ד, 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/10/2019, 
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.

גדעון ברקסמאיר, עו"ד, רו"ח, מפרק

ארלק ניהול השקעות בע"מ
 )ח"פ 514517341(

)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 11/09/2019, בשעה 17:00, אצל א. זהר ושות', רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,6 טיומקין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון לובש, מפרק

התקבלה   ,17/6/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרקת  השרון,  רמת   ,41 הסייפן  מרח'  פורר-שפירא,  ליליה 

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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/9/2019, 
בשעה 12:00, ברח' ניסים אלוני 17, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ליליה פורר-שפירא, מפרקת

נובהטרנס חלל ספטרוסקופי בע"מ
)ח"פ 51-442412-6(

)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   ,7/7/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
אורן שדיב, מרח' הירקון 205, תל אביב 6340534, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/9/2019, 
בשעה 14:00, במשרדי החברה, רח' רמת ים 60, הרצליה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אורן שדיב, מפרק

אגם שיא בע"מ
)ח"פ 51-487859-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1/6/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

רונן חכם אהרון, מרח' מנחם בגין 48, תל אביב, למפרק החברה.
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