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מינוי מפקח על רישום מקרקעין
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

המקרקעין,  לחוק  117)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ט-11969 )להלן - החוק(,  אני ממנה את עורך הדין ישראל 
אברמוביץ' למפקח על רישום מקרקעין, לעניין הסמכויות המנויות 
בסימן ד' שבפרק ט' לחוק ובתקנות שהותקנו לצורך ביצוע הסימן 
האמור, וקובע כי אזור סמכותו יכלול את אזורי הפעולה של כל 

הלשכות לרישום המקרקעין.

בתפקידו  משמש  המתמנה  עוד  וכל  לשנה  המינוי  תוקף 
במשרד המשפטים.

כ"ג בסיוון התשע"ט )25 ביוני 2019(
)חמ 3-295-ה3(

אמיר אוחנה  
שר המשפטים  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 259; התשנ"ב, עמ' 58.  1

הודעה בדבר אזור פעולה של הרשמות לענייני ירושה
לפי חוק הירושה, התשכ"ה-1965

הירושה,  לחוק  65א)ד(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הרשמות  של  פעולתן  אזור  כי  מודיע  אני  התשכ"ה-11965, 

לענייני ירושה המפורטות להלן יהיה כל הארץ:
בת שבע אברך בר–טוב2

רות גילדה מזרחי3.

ד' בתמוז התשע"ט )7 ביולי 2019(
)חמ 3-2874-ה1(

אמיר אוחנה  
שר המשפטים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 63; התשנ"ח, עמ' 240.  1

י"פ התשס"ג, עמ' 2800.  2

י"פ התשע"ב, עמ' 3924.  3

הודעה בדבר מינוי חברים לוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה אצבע הגליל

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–21  19)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
לוועדה  חברים  מונו  כי  מודיע  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

המקומית לתכנון ולבנייה אצבע הגליל כמפורט להלן:

שמעון סויסה    ישראל הרשקוביץ

חיים אבן חיים    אילן אור

מוטי חטיאל    ויסאם עמר פאיז

דוד אזולאי

כל המינויים הקודמים לוועדה האמורה - בטלים2.

תוקף המינוי מיום חתימתו.

ט' בסיוון התשע"ט )12 ביוני 2019(
)חמ 3-7-ה3(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ח, עמ' 74; התשע"ה, עמ' 212.  1

י"פ התשע"א, עמ' 6663.  2

 מינוי חברים בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
בקעת בית הכרם

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–21  19)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מטה  הרשומים  את  בזה  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

לחברי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם:

סלים סליבי    יוסף קאסם  

עלי חליל    דבאח אחמד  

סאמח אבראהים    קיס עבד אל בסט.  

ג'אמל פטום  

כל המינויים הקודמים לוועדה האמורה - בטלים2.

תוקף המינוי מיום חתימתו.

כ"ב בסיוון התשע"ט )25 ביוני 2019(
)חמ 3-7-ה3(       אריה מכלוף דרעי

שר הפנים  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ח, עמ' 74; התשע"ה, עמ' 212.  1

י"פ התשע"א, עמ' 6663.  2

הודעה בדבר מינוי חברים לוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה גליל מזרחי

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–21  19)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
לוועדה  חברים  מונו  כי  מודיע  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

המקומית לתכנון ולבנייה גליל מזרחי כמפורט להלן:

רחאל עאהד    מוניר חמודה  

אחמד איברהים    שניר אריש  

רושרוש ג'סאן    משה ויצמן  

עראידה אסעד    סמיר אבו זייד  

מוניר שיבלי    עבד אלרחמן זועבי  

עדאוי מאזן    עודד הלפרין  

נאבסו זכריא    פריד ג'אנם  

כל המינויים הקודמים לוועדה האמורה - בטלים2.

תוקף המינוי מיום חתימתו.

כ"ב בסיוון התשע"ט )25 ביוני 2019(
)חמ 3-7-ה3(       אריה מכלוף דרעי

שר הפנים  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ח, עמ' 74; התשע"ה, עמ' 212.  1

י"פ התשע"א, עמ' 6663.  2

 מינוי חברים בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
גליל עליון

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–21  19)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מטה  הרשומים  את  בזה  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

לחברי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גליל עליון:

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ח, עמ' 74; התשע"ה, עמ' 212.  1
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גיורא זלץ    בנימין בן מובחר  

יוסף מיכאלי    יונתן יעקובי  

אורי גרינברג    שמעון אלון  

זוהר ליפקין  

כל המינויים הקודמים לוועדה האמורה - בטלים2.

תוקף המינוי מיום חתימתו.

כ"ג באייר התשע"ט )28 במאי 2019(
)חמ 3-7-ה3(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

י"פ התשע"א, עמ' 6663.  .2

הודעה בדבר מינוי חברים לוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה לב הגליל

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–21  19)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
לוועדה  חברים  מונו  כי  מודיע  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

המקומית לתכנון ולבנייה לב הגליל כמפורט להלן:

נזאר כנאענה    ג'אמל טרביה  

וסאם נאעמנה    חלאילה חאלד  

עומר ואכד    סאלם קאסם  

אבו ריא ספואת  

כל המינויים הקודמים לוועדה האמורה - בטלים2.

תוקף המינוי מיום חתימתו.

כ"ג בסיוון התשע"ט )25 ביוני 2019(
)חמ 3-7-ה3(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ח, עמ' 74; התשע"ה, עמ' 212.  1

י"פ התשע"א, עמ' 6663.  2

הודעה בדבר מינוי חברים לוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מבוא העמקים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–21  19)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
לוועדה  חברים  מונו  כי  מודיע  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים כמפורט להלן:

ראיד זבידאת      בדיר חאתם  

מוחמד שלבי      יוסף עואודה  

אחמד חביב אללה      איאד עואודה  

וגי'ה סלימאן      עופר בן אליעזר  

אברהים אבו ראס      גמיל בסול  

מאהר חליליה  

כל המינויים הקודמים לוועדה האמורה - בטלים2.

תוקף המינוי מיום חתימתו.

י' בסיוון התשע"ט )13 ביוני 2019(
)חמ 3-7-ה3(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

י"פ התשע"א, עמ' 6663.  2

הודעה בדבר מינוי חברים לוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה שפלת הגליל

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–21  19)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
לוועדה  חברים  מונו  כי  מודיע  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

המקומית לתכנון ולבנייה שפלת הגליל כמפורט להלן:

אמנה חאג' סאלח ריאן   

סוהיל דיאב אמין טאהא   

סאלח חג'אזי. בוקאעי מחמוד   

רשיד עואד  

כל המינויים הקודמים לוועדה האמורה - בטלים2.

תוקף המינוי מיום חתימתו.

י' בסיוון התשע"ט )13 ביוני 2019(
)חמ 3-7-ה3(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ח, עמ' 74; התשע"ה, עמ' 212.  1

הודעה על הסמכה בסמכויות מנהל
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 169)א( לחוק הטיס, 
המפורטים  התפקידים  בעלי  את  מסמיך  אני  התשע"א-12011, 
להלן ברשות התעופה האזרחית בסמכויות הנתונות לי בתקנות 

4, 5 ו–6 לתקנות הטיס )רעש כלי טיס(, התשל"ז-21977:

מנהל אגף כשירות אווירית;  )1(

מהנדס ראשי ומנהל מחלקת רישוי ראשוני של כלי טיס א';  )2(

מנהל תחום מערכות מכניות של כלי טיס.  )3(

י"ב בתמוז התשע"ט )15 ביולי 2019(
)חמ 3-4274(

יואל פלדשו  
מנהל רשות התעופה האזרחית  

ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1

ק"ת התשל"ז, עמ' 2156; התשנ"ב, עמ' 1345.  2

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ח, עמ' 74; התשע"ה, עמ' 212.  1
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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
 101-0362400 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,9790 עמ'  התשע"ט,   ,8191 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים )להלן - הוועדה(, בהתאם 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך מאושרת, דרך 

מוצעת, דרך ו/או טיפול נופי, שטח ציבורי פתוח.

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

חזקתו 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

ירושלים, תחום ההפקעה משתרע על פני הרחובות: במזרח   
ידין, המזוהה  יגאל  רח'  - דרך מעלה אדומים, במערב - 
 ,49  ,48  ,47  ,46  ,45  ,44  ,31  ,30 חלקות  חלקי   ,30545 כגוש 
50, 51, 52, וחלק מחלקת דרך בלא מספר 2006; גוש 30546 
חלקי חלקות: 34, 35, 36, 37, וחלק מחלקת דרך בלא מספר 
מחלקת  וחלק   ,66  ,65  ,56 חלקות  חלקי   ,30547 גוש   ;999
גוש   ;108 חלקה  חלקי   ,30571 גוש   ;9915 מספר  בלא  דרך 
 ;9999 חלקה  חלקי   30892 גוש   ;9999 חלקה  חלקי   30889
גוש 31351 חלקי חלקות: 2, 19; גוש 31382, חלקי חלקה 2; 
2; תאי שטח להפקעה בשלמות:  חלקי חלקה   ,31426  גוש 
3, 4, 26, 37, 44, 48, 70, 71, 74; תאי שטח להפקעה בחלק: 1, 
.54 ,53 ,43 ,39 ,38 ,32 ,28 ,27 ,24 ,23 ,21 ,20 ,17 ,10 ,9 ,7 ,6 ,2

קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה: אורך: בין 220.861        
הכול  סך   ,635.061 לבין   634.388 בין  רוחב:   ,223.502 לבין 
שטח להפקעה כ–148,283 מ"ר, הצבוע בצבע סגול, כמסומן 

בתשריט ההפקעה.

העירייה,  לנכסי  האגף  במשרדי  נמצא  ההפקעה  תשריט 
עיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה 

הרגילות.

א' בתמוז התשע"ט )4 ביולי 2019(
)חמ 3-2(

אליעזר ראוכברגר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

של   וגבולות  שטח  לתיקון  בקשה  הוגשה  כי  מודיעה  אני 
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

רישום המקרקעין,  ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת על 
 34 יהודה  בן  רח'  מקרקעין,  זכויות  והסדר  לרישום  הרשות 
)מגדל העיר(, קומה 2, ירושלים, בשני עותקים, ובצירוף עותק 
אחד נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג 5/19

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: לא ידוע.

הגבולות:

צפון: דרך;

דרום: זליחה עזרא;

מזרח: בנין;

מערב: יצחק בן יצחק.

זיהוי: ספר ירושלים )ח.מ( 1015, דף 217, גוש שומה 30045, חלקה 53.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

אהרונוף  אביבה,  אהרונוף  בע"מ,  השקעות  רויאל  אור  הבעלים: 
רחמים.

פרטי התיקון המבוקש:

המען: ירושלים.

שטח החלקה: 159 מ"ר.

הגבולות:

צפון: רח' אגריפס, גוש 30073;  

דרום: ח' 56;  

מזרח: ח' 225, 226;  

מערב: ח' 54.  

זיהוי: ספר ירושלים )ח.מ( 1015 דף 217, גוש שומה 30045, חלקה 53.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

אהרונוף  אביבה,  אהרונוף  בע"מ,  השקעות  רויאל  אור  הבעלים: 
רחמים.

ומתייחסת   453/2017 מס'  תצ"ר  על  מתבססת  הבקשה  הערה: 
למקרקעין המפורטים לעיל והידועים כספר ירושלים )ח.מ( 1015 
דף 217, גוש שומה 30045, חלקה 53. במסגרת הבקשה מבוקש 

לקבוע את שטח החלקה הרשומה ואת גבולותיה המעודכנים.

ה' בתמוז התשע"ט )8 ביולי 2019(

יעל ענתבי-שרון  
מפקחת בכירה על רישום    

המקרקעין ירושלים  
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תשריטי ההפקעה נמצאים במשרדי האגף לנכסי העירייה, 
עיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה 

הרגילות.

א' בסיוון התשע"ט )4 ביוני 2019(
)חמ 3-2(

אליעזר ראוכברגר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

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' הל/במ/110, 
 ,4393 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2388 עמ'  התשנ"ו, 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הראל  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
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.

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

בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ביישוב/אזור מבשרת ציון -  

ששטחה 1,583 מ"ר המזוהה כגוש 30306 -  

חלק מחלקה 117, מגרש 634,  

חלק מחלקה 118, מגרש 635;  

ששטחה 4,249 מ"ר המזוהה כגוש 30307 -  

חלק מחלקה 77, מגרש 635,  

חלק מחלקה 79, מגרש 637,  

חלק מחלקה 82, מגרש 649;  

ששטחה 5,472 מ"ר המזוהה כגוש 30449 -  

חלק מחלקה 63, מגרש 609,  

חלק מחלקה 64, מגרש 638,  

חלק מחלקה 65, מגרש 639;  

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 ל -

פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,3488 מס'  תכנית  )א( 
בילקוט הפרסומים 3452, התשמ"ז, עמ' 1701;

פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,12656 מס'  תכנית  )ב( 
בילקוט הפרסומים 6714, התשע"ד, עמ' 2077.

 )להלן - התכניות(, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
     5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה       
       ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן    
      - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן -      
      הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך קיימת או מאושרת 

     ודרך חדשה או הרחבת דרך.

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

חזקתו בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

תחום  צפפא,  בית  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת  )א( 
במזרח  קלעה  ואל  ביר  אל  מרחוב  משתרע  ההפקעה 
  ,30282 כגוש  המזהה  במערב, שטח  ביידר  אל  לרחוב 

חלק מחלקה 18; גוש 30283, חלקי חלקות 39, 40.

אורך  קואורדינטות  ישנה:  רשת  קואורדינטות:  לפי   
 -  169.262 רוחב  קואורדינטות   ,127.720  -  127.562
 -  627.562 אורך  קואורדינטות  חדשה:  רשת   ;169.427

627.720, קואורדינטות רוחב 219.262 - 219.427.

סך הכול שטח להפקעה כ–3,634 מ"ר, והצבוע בצבעים   
חול ואדום, כמסומן בתשריט ההפקעה.

רחוב  צפפא,  בית  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת  )ב( 
שטח   ,1 סמטה  ביידר  אל  לרחוב  דרומית  ביידר,  אל 
המזוהה כגוש 30282, חלק מחלקה 2, סך הכול שטח 
כמסומן  חול,  בצבע  והצבוע  מ"ר,  כ–534  להפקעה 

בתשריט ההפקעה.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3
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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.

כ"ז באייר התשע"ט )1 ביוני 2019(
)חמ 3-2(

                                                        איריס לוין
                                            יושבת ראש הוועדה המקומית

לתכנון ולבנייה הראל  

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, חלק מחלקה 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  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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
תא/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  מק/3885/1 
 ,10343 עמ'  8218, התשע"ט,  הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה( כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

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 בתל–אביב-יפו, ששטחה כ–70 מ"ר, המזוהה   
כגוש 6110, ח"ח 219.

יצחק  כיכר  העירייה,  נכסי  באגף  מופקד  התכנית  העתק 
העבודה  בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  אביב,  תל  רבין, 

הרגילות.

כ' בסיוון התשע"ט )23 ביוני 2019(
))חמ 3-2(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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' כ/150/ח, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5511, 
התשס"ו, עמ' 2396, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה קריית אתא )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943, )להלן 
- הפקודה( כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 
והרחבת  ציבור  למבני  התשכ"ה-31965,  והבנייה  התכנון 

דרך.

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 בקריית אתא, המזוהה כגוש 11023 -  

חלקות 27, 28, 29, 30, 31, 33,  ח"ח 34, 35, 36; הייעוד: מבני   
ציבור;

ח"ח 34, 35; הייעוד: הרחבת דרך.  

כ"ג בסיוון התשע"ט )26 ביוני 2019(

)חמ 3-2(

יעקב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קריית אתא  __________

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
 ,352-0292433 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,7567 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,8517 עמ'  התשע"ז, 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  קריות  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך 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, 
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 בקריית ים - 

 ,10425 כגוש  המזוהה  מ"ר,  כ–7,949.23  ששטחה   )1(
מתכנית   706  ,700 )מגרשים:   ,257  ,168 מחלקות:   חלק 
והמסומנת  מאושרות  דרכים  שייעודה   ,)352-0292433

בצבע חום;

חלק   ,10425 כגוש  המזוהה  מ"ר  כ–16,535.49  ששטחה   )2(
מחלקות 168, 257 )מגרשים: 704-701, 707 מתכנית -352
בצבע  והמסומנת  מוצעות  דרכים  שייעודה   ,)0292433

אדום;

חלק   10425 כגוש  המזוהה  מ"ר  כ–1,189.68  ששטחה   )3(
מחלקות 168, 257 )מגרשים: 705, מתכנית 352-0292433(, 
קווים  עם  אדום  בצבע  והמסומנת  חניון  שייעודה 

מטויטים;

ששטחה כ–17,701.69 מ"ר, המזוהה כגוש 10425 חלק   )4(
352- 403-401, מתכנית  )מגרשים:   257  ,168 מחלקות 
והמסומנת  ציבור  לצורכי  מבנים  שייעודה   ,)0292433

בצבע חום כהה;

 ,10425 כגוש  המזוהה  מ"ר  כ–35,646.37  ששטחה   )5(
 608  ,606-601 )מגרשים:   257  ,168 מחלקות:  חלק 
ציבורי פתוח  352-0292433(, שייעודה שטח  מתכנית 

והמסומנת בצבע ירוק.

י"א בכסלו התשע"ט )4 ביולי 2019(

)חמ 3-2(

יוסי אזריאל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריות  

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   ,354-0477190
הפרסומים 8165, התשע"ט, עמ' 8962, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה עירון )להלן - הוועדה(, בהתאם 
)רכישה לצורכי ציבור(,  ו–7 לפקודת הקרקעות  לסעיפים 5 
21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך מבנים ומוסדות 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 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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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 בערערה, גוש 12172 -  

 

ח"ח
הפקעה למבנים 

ומוסדות ציבור )מ"ר(

454,399

5111,841

כ"ט בסיוון התשע"ט )2 ביולי 2019(

)חמ 3-2(

מוחמד סולימאן אגבאריה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עירון  __________
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' יד/6009, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
4655, התשנ"ח, עמ' 4186, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
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 ביהוד-מונוסון, המזוהה כגוש 6684, ח"ח 81;   
הייעוד: דרך.

ב' בניסן התשע"ט )7 באפריל 2019(

)חמ 3-2(
יעלה מקליס  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון  

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

אלטן מבנים )1982( בע"מ 
 )ח"פ 510940240(

)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 
15/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
ישעיהו הרדי דורעם, מרח' המדע 8, רחובות 7670308, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/09/2019, 
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. 

ישעיהו הרדי דורעם, מפרק

כל-בו-גן ציוד ועזרי לימוד לגני ילדים בע"מ
 )ח"פ 510846207(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
20/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אלימלך פרלוב, מרח' הגליל 39, רעננה 4325126, 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. 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3
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שיש עוז חברה לעבודות שיש ואבן בע"מ
 )ח"פ 510789621(

)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 
17/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 
למפרק   ,6744825 תל–אביב-יפו  34א,  יצחק  נחלת  מרח'  נעים, 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/11/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

משה נעים, מפרק

מ.פ.ל סחר בינלאומי בע"מ
 )ח"פ 513737791(

)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 
17/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים 
למפרט, מרח' לוריא סלבדור 10, ראשון לציון 7580706, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/12/2019, 
בשעה 15:00, במשרד עורכי דין שטיין רוקח, רח' היצירה 3, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

חיים למפרט, מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/11/2019, 
רחובות,   ,10 סוקולוב  רח'  טנא,  אמיר  עו"ד  אצל   ,09:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

אלימלך פרלוב, מפרק

א.א.א חיון קור וחום בע"מ
 )ח"פ 512358527(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
18/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
4333344, למפרק  רעננה   ,198 פרידמן, מרח' אחוזה  יורם אבנר 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/12/2019, 
בשעה 10:00, אל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה. 

יורם אבנר פרידמן, עו"ד, מפרק

אס.טי.אי. סקיוריטי בע"מ
 )ח"פ 515200731(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
04/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיגל 

בקסיס, מרח' הזית 8, מגדל העמק, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/11/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  12:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

סיגל בקסיס, מפרקת
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טומיפון בע"מ 
 )ח"פ 513866376(

)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 
21/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורית 

בר חן, מרח' המדע 8, רחובות 7670308, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/09/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

דורית בר חן, מפרקת

נכסי מאיר ועליזה בע"מ 
 )ח"פ 510539182(

)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 
14/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רונית הראל, מרח' המדע 8, רחובות 7670308, 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 14/09/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

רונית הראל, עו"ד, מפרקת

פינגר גיימס בע"מ 
 )ח"פ 514537869(

)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 
21/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורית 

בר חן, מרח' המדע 8, רחובות 7670308, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/09/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

דורית בר חן, מפרקת

כאן נכים בע"מ
 )ח"פ 513783522(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
21/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורית 

בר חן, מרח' המדע 8, רחובות 7670308, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/09/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

דורית בר חן, מפרקת
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סופרתרם בע"מ
 )ח"פ 514619683(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
21/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם 

ברוך, מרח' כצנלסון 13, אשקלון 7862313, 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 01/12/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יורם ברוך, מפרק

יוסי כהן עבודות עפר בע"מ
 )ח"פ 512560889(

)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 18/03/2019, התקבלה החלטה 
נפתלי  מרח'  סלבין,  ירון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פלטין 1, ראשון לציון 7565339, 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.

ירון סלבין, מפרק

די ג'י בי שרותי תכנה בע"מ
 )ח"פ 515536662(

)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 16/07/2019, התקבלה החלטה 
מרח'  ויגדור,  ליאת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו 6423806, למפרקת החברה.

י.ק. קונאל בע"מ 
 )ח"פ 515325694(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
21/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

קנר, מרח' המדע 8, רחובות 7670308, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/09/2019, 
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. 

יוסף קנר, מפרק

נמבה בע"מ 
 )ח"פ 511973703(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
21/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

זבולוני, 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 21/09/2019, 
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. 

דוד זבולוני, 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.

דניס רוזנטל, מפרק

בועז שרותים טכניים בע"מ
 )ח"פ 511345720(

)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 17/07/2019, התקבלה החלטה 
מרח'  בועז,  לואיז  מרק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המיסדים 18, כפר סבא 4420526, 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.

מרק לואיז בועז, מפרק

דרג סטור חוף אלמוג בע"מ
 )ח"פ 511980096(

)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 16/07/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תומר ברם, מרח' התדהר 16, 

רעננה 4366518, 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.

תומר ברם, מפרק

אסרליף מדיקל בע"מ
 )ח"פ 514614775(

)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 17/07/2019, התקבלה החלטה 
מרח'  סובול,  ירון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו 6423806, למפרק 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.

ליאת ויגדור, עו"ד, מפרקת

נימיה דיזיין בע"מ
 )ח"פ 513856716(

)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 18/07/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עומר נובינסקי, מרח' תובל 

5, תל–אביב-יפו 6789717, 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.

עומר נובינסקי, מפרק

מיכל פרנס בע"מ
 )ח"פ 515324648(

)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 17/07/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי בבני, מרח' המפוחית 9, 

ראשון לציון 7556309, 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.

שי בבני, מפרק

לידר סושי בע"מ
 )ח"פ 514961895(

)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 17/07/2019, התקבלה החלטה 
מרח' הרצל  רוזנטל,  דניס  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

188, רחובות 7626809, 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.

ירון סובול, עו"ד, מפרק

יונייטד לייזר טי.אס.בי בע"מ
 )ח"פ 515072486(

)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 14/04/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמה אליאב, מרח' הרוקמים 

26, חולון 5885849, 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.

אמה אליאב, מפרקת

אלחנני דנציגר שפורן  )1993( נכסים בע"מ
 )ח"פ 511832248(

)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 15/07/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמירם בן–יעקב ואת 
עו"ד משה שפורן, מרח' אבא הלל 14, רמת גן 5250607, למפרקי 

החברה.

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

זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

עמירם בן–יעקב, עו"ד      משה שפורן, עו"ד
                                 מ פ ר ק י ם

ת.ד.ת. מתכות בע"מ
 )ח"פ 514146125(

)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 18/07/2019, התקבלה החלטה 
 ,8 המדע  מרח'  לוי,  יואב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רחובות 7670308, 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.

יואב לוי, מפרק

גרש טובי אחזקות בע"מ
 )ח"פ 513791103(

)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 19/07/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את טובי גרש, מרח' הרכבת 58, 

תל–אביב-יפו 6777016, 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.

טובי גרש, מפרק

סרור דניאל בע"מ
 )ח"פ 515569267(

)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 21/07/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר צילר, מרח' שנקר 39, 

חולון 5828023, 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.

יאיר צילר, מפרק

בלאסט סוניק בע"מ
 )ח"פ 515902575(

)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 21/07/2019, התקבלה החלטה 
אונטרמן,  דוב  יוסף  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' התעשייה 21, רעננה 4365411, למפרק החברה.

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000555, התקבל ב - 22/07/2019



ילקוט הפרסומים 8351, י"ט בתמוז התשע"ט, 22.7.2019  13098

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.

יוסף דוב אונטרמן, עו"ד, מפרק

ל.נ.ע.נ וואן מחשבים בע"מ
 )ח"פ 515265080(

)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 22/01/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נירית לוין-זמיר, מרח' 

הלפיד 8, פתח תקווה 4925822, 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.

נירית לוין-זמיר, עו"ד, מפרקת

גרופ וייבס טכנולוגיות בע"מ
 )ח"פ 514906817(

)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 21/07/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל–אביב-יפו 6789128, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

ג'יי וי פרדיייז בע"מ
 )ח"פ 515330611(

)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 21/07/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל–אביב-יפו 6789128, 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.

יוסף דוב אונטרמן, עו"ד, מפרק

פלאיינג לאב בע"מ
 )ח"פ 515903284(

)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 21/07/2019, התקבלה החלטה 
אונטרמן,  דוב  יוסף  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' התעשייה 21, רעננה 4365411, 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.

יוסף דוב אונטרמן, עו"ד, מפרק

פוש מאני לאבס בע"מ
 )ח"פ 515920114(

)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 21/07/2019, התקבלה החלטה 
אונטרמן,  דוב  יוסף  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' התעשיה 21, רעננה 4365411, 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.

יוסף דוב אונטרמן, עו"ד, מפרק

גיימ צ'מבר בע"מ
 )ח"פ 515980811(

)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 21/07/2019, התקבלה החלטה 
אונטרמן,  דוב  יוסף  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' התעשיה 21, רעננה 4365411, למפרק החברה.
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נכסי ג.א.ד החזקות בנאמנות בע"מ
 )ח"פ 514874049(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  12:00, במשרדי החברה,  01/09/2019, בשעה  ביום  תתכנס 
הרכבת 58, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאת יהלומי, מפרקת

שווים אונליין בע"מ
 )ח"פ 515672947(

)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 
אבי  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,02/09/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אסיאו, מרח' משה לוי 11, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אסף ממון, מפרק

קטמר בע"מ
 )ח"פ 514231794(

)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 
המפרקת,  אצל   ,10:00 בשעה   ,01/09/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ויצמן 2, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דנית רימון, עו"ד, מפרקת

סביון אודיו תקשורת בע"מ
 )ח"פ 515383586(

)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 04/09/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' סביון 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יהודה,  גני  המתנחלים   ,1
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם אלון, מפרק

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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

ביגלע נכסים בע"מ
 )ח"פ 51337550(

)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 15/07/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמירם בן–יעקב, מרח' דרך 

אבא הלל 14, רמת גן 5250607, 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.

עמירם בן–יעקב, מפרק

אמ.אמ. טרינידד וטובאגו בע"מ
 )ח"פ 514383124(

)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 
המפרקת,  אצל   ,11:00 בשעה   ,01/09/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ויצמן 2, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דנית רימון, עו"ד, מפרקת

מרחב ערוצי טלוויזיה בע"מ
 )ח"פ 514430438(

)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 
המפרקת,  אצל   ,10:30 בשעה   ,01/09/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ויצמן 2, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דנית רימון, עו"ד, מפרקת
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גרין פליימס בע"מ
 )ח"פ 514418888(

)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 16/09/2019, בשעה 09:00, אצל המפרקת, רח' מניה 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אזור,   ,23 שוחט 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירז גונן-אללוף, עו"ד, מפרקת

ת.ד.ת. מתכות בע"מ
 )ח"פ 514146125(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,18/09/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב לוי, מפרק

אל.אי.איי פבלישינג בע"מ
 )ח"פ 513836569(

)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 22/09/2019, בשעה 17:00, אצל המפרקת, רח' דרך 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,132 בגין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודליה אלבז, מפרקת

י.ב.ע. גרבליך בע"מ
)ח"פ 51-071495-9(

)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 14.5.2019, התקבלה החלטה 
מרח'  קריב,  עודד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מנדלי מוכר ספרים 6, תל אביב-יפו 6390706, 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.

דוידוביץ חברה להפעלת ציוד כבד ולהשקעות בע"מ
 )ח"פ 511629974(

)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 04/09/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הנח"ל 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  19, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל דוידוביץ, מפרק

ר.א. אם המושבות מסעדות בע"מ
 )ח"פ 514730837(

)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 04/09/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
צמרות 12, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון רביב, מפרק

גלובל הום האנטר גרופ בע"מ
 )ח"פ 515085173(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בר  רח'  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   ,04/09/2019 ביום  תתכנס 
כוכבא 16, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דר ויינברג, מפרק

האניקומב סוללות בע"מ
 )ח"פ 515011500(

)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 08/09/2019, בשעה 9:00, אצל המפרקת, רח' מניה 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אזור,   ,23 שוחט 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירז גונן-אללוף, עו"ד, מפרקת
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אורות ייטב בע"מ
)ח"פ 51-444885-1(

)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 30.6.2019, התקבלה החלטה 
ממשרד  הכהן,  אור  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שיבולת ושות', רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, 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.

אור הכהן, עו"ד, מפרק

טלמניע אנרגיות מתחדשות  בע"מ
)ח"פ 51-444968-5(

)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 
ממשרד  הכהן,  אור  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שיבולת ושות', מרח' ברקוביץ' 4, תל אביב, 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.

אור הכהן, עו"ד, מפרק

שבילי עבר בע"מ
)ח"פ 51-514783-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.7.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי אלבג, מרח' קיבוץ בית 

הערבה 101, 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.

רועי אלבג, מפרק

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

עודד קריב, עו"ד, מפרק

טריגו טק בע"מ
)ח"פ 51-539938-4(

)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 11.6.2019, התקבלה החלטה 
מרח'  פיליפ,  אהד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ליאונרדו דה וינצ'י 13, תל אביב, 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.

אהד פיליפ, עו"ד, מפרק

אסליגי בע"מ
)ח"פ 51-524844-1(

)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 16.6.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח מיכאל אבן-דר, מרח' 

קיבוץ גלויות 34, תל אביב, 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.

מיכאל אבן-דר, מפרק

קיימונד  בע"מ
)ח"פ 51-451240-9(

)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 19.6.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח מיכאל אבן-דר, מרח' 

קיבוץ גלויות 34, 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.

מיכאל אבן-דר, מפרק
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אופיר הפקדות בע"מ
)ח"פ 51-350161-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

14, מבשרת ציון, 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.

רון רוה, עו"ד, מפרק

שחרית הנפקות בע"מ
)ח"פ 51-365592-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

14, ת"ד 84472, מבשרת ציון, 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.

רון רוה, עו"ד, מפרק

דוידוביץ חברה להפעלת ציוד כבד ולהשקעות בע"מ
)ח"פ 51-162997-4(

)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 
החלטה  התקבלה   ,7.7.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל דוידוביץ, מרח' הנחל 

19, רמת גן, 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.

יגאל דוידוביץ, מפרק

דוידנד פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-314725-6(

)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 
החלטה  התקבלה   ,2.7.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורית הרשקוביץ, מרח' 

יד חרוצים 7, תל אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

דורית הרשקוביץ, עו"ד, מפרקת

אמארה טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-560242-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

השלושה 2, תל אביב, 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.

יעקב סרוב, עו"ד, מפרק

פייפרקליק מרקטינג בע"מ
)ח"פ 51-510407-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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

19, בני ברק, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

יפית לוי, עו"ד, מפרקת
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א.ל. גלים בע"מ
)ח"פ 51-340284-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.10.2019, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' המסגר 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,53
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן שמיר, מפרק

ברק לייזרים בע"מ
)ח"פ 51-250803-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8.7.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שירי רובינשטיין פרי, 

מרח' שמורת נחל בניאס 5, נתניה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שירי רובינשטיין פרי, מפרקת

ברק לייזרים בע"מ
)ח"פ 51-250803-7(

)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 21.8.2019, בשעה 9.30, במשרדי המפרקת, רח' שמורת 
נחל בניאס 5, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שירי רובינשטיין פרי, מפרקת

מאגד אינפומדיה 
)ע"ר 58-060771-1(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 25.6.2019, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד אמיר לויצקי, מרח' ברקוביץ' 4, תל אביב, 

למפרק העמותה.

סביון אודיו תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-538358-6(

)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 
החלטה  התקבלה   ,7.7.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון אברהם, מרח' דרורי 

אמיר 11, חולון, 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.

אלון אברהם, מפרק

ר.א. אם המושבות מסעדות בע"מ
)ח"פ 51-473083-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,7.7.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון רביב, מרח' צמרות 12, 

הרצליה, 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.

רון רביב, מפרק

אר3פיי טים ישראל בע"מ
)ח"פ 51-594322-3(

)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 16.7.2019, התקבלה החלטה 
 ,Thomas Schwarzenbach לפרק את החברה מרצון ולמנות את

מרח' לינקולן 20, תל אביב-יפו 6713412, 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.

Thomas Schwarzenbach, מפרק
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שלוש אס מדף אחד
)ש"מ 54-028990-7(

הודעה בדבר שינויים בהרכב השותפים

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,30.6.2019 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 

בוצעו שינויים בשותפות כלהלן:

טריגר  מוגבל:  כשותף  והצטרפותו  הכללי  השותף  פרישת   .1
תל   ,7 כהן  אלי  מרח'   ,51-406093-8 ח"פ  בע"מ,  השקעות 

אביב;

פרישת שותף מוגבל: שלוש אס 4 בע"מ, ח"פ 51-574755-8,   .2
מרח' השלושה 2, תל אביב;

ליס בע"מ,   - חולון מטורוס  מוגבלים:  הצטרפות שותפים   .3
קוגלר,  אשר  שואבה;   ,142 משואבה   ,51-388187-0 ח"פ 
 ,14 כרמלי  מרח'  צור,  בן  בעז  גן;  רמת   ,10 כרמלי  מרח' 
ח"פ -51 בע"מ,   )1995( ב.מ. אבי מתכת במעלות  גן;  רמת 

ייעוץ  אישי  חיפה;   ,2 הסנדלר  יוחנן  מרח'   ,219648-6
 ,121 בגין  מנחם  מדרך   ,51-525606-3 ח"פ  בע"מ,  ונכסים 
 ,51-217651-2 ח"פ  בע"מ,  אחזקות  ד.נ.ש.ט.  אביב;  תל 
מרח' בית הדפוס 12, ירושלים; יואב אשר נחשון, משדרות 
42, רמת אפעל; בוליגו ריב"ל השבחה, שותפות  האורנים 
גן;  רמת   ,5 החילזון  מרח'   ,54-029002-0 ש"מ  מוגבלת, 
מרח'   ,51-522350-1 ח"פ  בע"מ,  השקעות  לזרוביץ  ד.ג.מ. 
ח"פ  בע"מ,  מעבדות  קוסמטיקס  פרמה  חולון;   ,10  הפלד 
ניהול  רזניק  יוסי  יבנה;   ,10 דותן  מרח'   ,51-099487-4
חרוצים  יד  מרח'   ,51-342472-1 בע"מ,  והשקעות  מימון 
והשקעות  מימון  ניהול  דוד  רזניק  אביב;  תל   ,14
תל   ,14 חרוצים  יד  מרח'   ,51-430824-6 ח"פ  בע"מ, 
ח"פ  בע"מ,  והשקעות  מימון  ניהול  נבו  יגאל   אביב; 

51-430864-2, מרח' יד חרוצים 14, תל אביב.

שמואל נסים, מנהל כללי

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תיק פש"ר 2333-09-16

שם החייב: גדעון הראל )בהליכי פשיטת רגל(
שם המנהל המיוחד ומענו: עו"ד יוסף מולאור, מדרך מנחם בגין 

90, תל אביב 67138.
ניתנת בזה הודעה לכל נושי החייב שהגישו תביעות חוב 
ראשון  דיבידנד  חלוקת  בדבר  אושרו,  ושתביעותיהם  במועד 
בית  של  בהחלטתו  שאושרה  החייב  להצעת  בהתאם  וסופי, 

המשפט מיום 17.2.2019.
יוסף מולאור, עו"ד, נאמן

 הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון לנושים
 בדין קדימה

בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תיק פר"ק 1198/03

בעניין: פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,
ח"פ  בע"מ,  ובנין  להשקעות  חברה  מישנאל  החברה:   שם 

52-003385-3, בפירוק.
שם המפרק ומענו: עו"ד דורון ערוסי, מרח' מוסינזון 2, תל אביב 

.6296502
סוג הדיבידנד: דין קדימה.

שיעור הדיבידנד: 100% לנושים בדין קדימה.
דורון ערוסי, עו"ד

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

זו, למען המפרק הנ"ל.
אמיר לויצקי, עו"ד, מפרק

שפט, נאמנויות בע"מ
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 51-219551-2(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  משולב[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.7.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  המניות  בעלי  של 
מרצון  החברה  פירוק  הליכי  את  לבטל  חוקי  במניין  החלטה 

ולבטל את מינויו של יוסף חנן שפט, למפרק החברה.
יוסף חנן שפט, דירקטור

ירקות עטיה אלרמילי בע"מ
)ח"פ 51-400776-4(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל, 
שהתכנסה ביום 8.7.2019, התקבלה החלטה במניין חוקי להפסיק 

את הליכי פירוק החברה ולהסיר את מינויו של המפרק.

יוסף אבו האני, יושב ראש

ג'ייז אייט ממילא השלישי
)ש"מ 55-026037-6(

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות מוגבלת

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,25.3.2019 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
העביר השותף המוגבל, קיי. אל. ג'יי. קפיטל )2018( בע"מ, ח"פ 
51-592371-2, אשר היה בעל 26.47% מהזכויות בשותפות, את 
כל זכויותיו בשותפות בסך 26.47 שקלים חדשים לקיי. אל. ג'יי. 
קפיטל 19 בע"מ, ח"פ 51-600293-8, ולפיכך חדל קיי. אל. ג'יי. 

קפיטל )2018( בע"מ להיות שותף מוגבל בשותפות.

דב יריחובר, עו"ד
בא כוח השותפות

טריגר בריבל
)ש"מ 54-029024-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,30.6.2019 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
בעניין  מעודכן  מוגבלת  שותפות  הסכם  על  השותפים  חתמו 
השותפות שבנדון )להלן - ההסכם(. במסגרת ההסכם, השותף 
הרשום  הכללי  השותף  כללי,  לשותף  הוסב  הרשום  המוגבל 

הוסב לשותף מוגבל, וכן הוספו שותפים מוגבלים נוספים.

שמואל נסים, מנהל כללי
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