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הודעה על מינוי חברים לוועדות תעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

אני מודיע כי בתוקף הסמכות הנתונה לי לפי סעיף 20 לחוק 
חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-11949, מיניתי את 

הנציגים האלה לחברים בוועדות תעסוקה כלליות:

זאב פוטרמן - לנציג התאחדות התעשיינים בישראל;

גלית לוי - לנציגת התאחדות התעשיינים בישראל;

אביב חצבני - לנציג התאחדות התעשיינים בישראל;

ענת אללי - לנציגת התאחדות התעשיינים בישראל;

תמי שחף - לנציגת התאחדות התעשיינים בישראל.

תוקף המינויים לשלוש שנים ממועד חתימתם או עד מועד 
סיום עבודתם של הנציגים האמורים, המוקדם מבין השניים.

ז' באב התשע"ט )8 באוגוסט 2019(
)חמ 3-442-ה1(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה ושר הביטחון  

ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ט, עמ' 303.  1

הודעה בדבר תיאום סכומים 
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

אני מודיע כי הסכומים הנקובים בסעיף 47א לחוק מס ערך  
בסעיף  כאמור  תואמו  החוק(,   - )להלן  מוסף,  התשל"ו-11975 
126)ב( לחוק, ולפיכך מיום כ"ח בסיוון התשע"ט  )1 ביולי 2019(, 

הם יהיו כמפורט להלן:

308 שקלים חדשים  הוא  )א(, הסכום המזערי  קטן  בסעיף   )1(
והסכום המרבי יהיה 24,764 שקלים חדשים;

בסעיף קטן )ב(, הסכום הוא 24,764 שקלים חדשים.  )2(

ו' באב התשע"ט )7 באוגוסט 2019(
)חמ 3-518-ה1(

משה כחלון  
   שר האוצר

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; י"פ התשע"ט, עמ' 9207.  1

הודעה על הטלת תפקיד מנהל השירותים הווטרינריים
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המדינה  שירות  נציב  ובהסכמת  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
והיועץ המשפטי לממשלה, אני מטיל על ד"ר תמיר גושן, למלא 
את תפקיד מנהל השירותים הווטרינריים לתקופה נוספת שתחל 
כ"ג  ביום  ותסתיים   )2019 באוגוסט   6( התשע"א  באב  ה'  ביום 

בחשוון התש"ף )21 בנובמבר 2019(.

ה' באב התשע"ט )6 באוגוסט 2019(
)חמ 3-1173-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

הודעה על הסמכה
לפי צו יבוא חופשי, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי ההגדרה של "רשות מוסמכת" בסעיף 1 
את  הסמכתי  כי  מודיע  אני  חופשי, התשע"ד-12014,  יבוא  לצו 
ערן גיל, לחבר בוועדה לחלוקת מכסות שהוסמכה על ידי לרשות 

מוסמכת2 לעניין הצו האמור.

מינויו של ניסים בן אלי - בטל3.

י"ג באב התשע"ט )14 באוגוסט 2019(
)חמ 3-552-ה2(

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה  

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46.  1

י"פ התשע"ט, עמ' 7067.  2

י"פ התשע"ט, עמ' 7067.  3

הודעה על הסמכת מפקח
לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, 

התשע"ו-2016

שירותים  רישוי  לחוק  191)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016  הרכב,  בענף  ומקצועות 
מסמיך את סלמאן סלאלחה, עובד משרד התחבורה והבטיחות 
בדרכים בסמכויות לפי פרק י' לחוק, וזאת לאחר שעבר הכשרה 
אינה  היא  כי  הודיעה  ישראל  ולאחר שמשטרת  לכך  מתאימה 

מתנגדת להסמכתו, כאמור בסעיף 191)ב( לחוק.

עובד משרד  הוא  עוד המוסמך  כל  זו  תוקפה של הסמכה 
המוקדם  לפי  לביטולה,  עד  או  בדרכים  והבטיחות  התחבורה 

מביניהם.

ד' באב התשע"ט )5 באוגוסט 2019(
)חמ 3-5855(

בצלאל סמוטריץ'  
                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס"ח התשע"ו, עמ' 970.  1

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים, 
מקומן ומועדיהן

לפי תקנות סוכני המכס, התשכ"ה-1965

ו–20 לתקנות סוכני המכס, התשכ"ה  בהתאם לתקנות 19 
- 11965, אני מודיע על בחינות למועמדים לפקידים רשויים:

נושאי  בדבר  בהודעה  כמפורט  יהיו  הבחינות  נושאי   )1(
בחינות לפקיד רשוי2;

הבחינות ייערכו בכתב ובעל פה;  )2(

הבחינה בכתב תיערך ביום חמישי,  ל' בחשוון התש"ף ) 28   )3(
בנובמבר 2019(;

האינטרנט  אתר  באמצעות  ייעשה  לבחינה  רישום   )4(
https:// נדרשת(  לבחינה  )בהתאם  שלהלן  בקישור 
forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.

;aspx?formType=SOlo81@taxes.gov.il

 
ק"ת התשכ"ה, עמ' 1307.  1

י"פ התשנ"ח, עמ' 1230; התשס"ד, עמ' 192.  2
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לכל  תישלח  הבחינה  תתקיים  שבו  המקום  על  הודעה   )5(
מועמד שהגיש בקשה כאמור;

יזומן  שבכתב  הבחינה  את  בהצלחה  עבר  אשר  מועמד   )6(
לבחינה בעל פה.

י"א באב התשע"ט )12 באוגוסט 2019(
)חמ 3-69-ה2(                               ערן יעקב

   מנהל רשות המסים בישראל

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 לחוק, אני מסמיך 
החוק  ביצוע  לצורך  למפקחים  להלן  המנויים  האנשים  את 

והפעלת הסמכויות לפי כל דין:

השם והמחוז    תחום הסמכה )מרחב תכנון(

מחוז מרכז

רפאל זכרוב    לוד

אוראל עזרתי    לוד

אופק חדד    נתניה

אלה קרבלבה    נתניה

מחוז דרום

דורון צור    גזר

)31 בדצמבר  כ"ז בטבת התשפ"ב  יום  זו עד  תוקף הסמכה 
המקומית  בוועדה  במשרתו  משמש  המוסמך  עוד  וכל   )2021

לתכנון ולבנייה במרחב התכנון שצוין.

 הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח 
במרחב תכנון כלשהו, אם קיימת כזו.

י"א באב התשע"ט )12 באוגוסט 2019(
)חמ 3-715-ה3(

אברהם ברון כהן  
מנהל היחידה הארצית   

לאכיפת דיני התכנון והבנייה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2

הודעה על מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
כ"ד  מיום  בישיבתה  יהודה,  מטה  האזורית  המועצה  מינתה 
בשבט התשע"ט )30 בינואר 2019(, ועדת ערר לעניין החוק האמור 

בהרכב כמפורט להלן:

עורך דין ארז צ'צקס -יושב ראש

אשרף אלשייך - חבר

יוסף ברהום - חבר.

הודעה זו מבטלת מינוי ועדות ערר קודמות.

כ"ו בתמוז התשע"ט )29 ביולי 2019(
)חמ 3-265-ה1(

                                                   ניב ויזל
                                 ראש המועצה האזורית מטה יהודה

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

התשכ"ט-1969

הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים, ביום 
ט"ו באלול התשע"ט )15 בספטמבר 2019(, או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

)גוש   30821 גוש  מס':  רישום  בגושי  הנכללים  המקרקעין 
שומה 30092(.

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגישן לפקיד ההסדר 
במחנהו, או בלשכתו, רח' יפו 97, מרכז כלל, קומה 8, ירושלים, 
לזמן בהודעות על התקדמות  בתוך המועדים שיפורסמו מזמן 
ההסדר. יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן 
הפרטים  כל  את  למלא  ויש  הנ"ל  בלשכה  או  במחנה  להשיגו 

הקבועים בתזכיר התביעה.

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

ייפגעו בעת ההסדר.

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

אותו אדם.

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

מכלל לוח הזכויות.

י"ב באב התשע"ט )13 באוגוסט 2019(
דוד רוטנברג  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר ירושלים  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי  בתל אביב

פר"ק 71371-10-18

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

ח"פ בע"מ,  תחבורה  שרותי  י.ק.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-357676-9 

דיין  חן  עו"ד  ב"כ  ע"י  ויעקב שעשוע,  כהן  והמבקשים: שלמה 
שלום, מרח' י"ל פרץ 8, תל אביב 6685308.

בקשה  הוגשה   29.10.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 11.9.2019, בשעה 9.00.                        
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1
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באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  את ההודעה 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00 ביום 1.9.2019.

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

חוסאם סבית, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 62293-05-19

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

ח"פ בע"מ,  לביטוח  סוכנות  נילוס  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-115358-7

והמבקשת: אודט מועלם, ע"י ב"כ עו"ד אמיר מתא וטרז עבדו, 
מרח' ויצמן 50, נהריה 228010.

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

10.9.2019, בשעה 9.45.

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

למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.45 ביום 3.9.2019.

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

)פירוק(, התשמ"ז-1987,   בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות 
המועד האחרון להגשת התנגדות הוא 27.8.2019.

טרז עבדו, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

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

קפה אחד העם בע"מ
 )ח"פ 514332725(

)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 
13/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד קובי שוקר, מרח' הנשיא ויצמן 2, חדרה 3842214, 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. 

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

למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע 

.30.8.2019

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

חן דיין שלום, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 25235-06-19

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

הנדסיות   לעבודות  חברה  מ.ג.מ.נ.  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-186048-8,

והמבקש: מאזן מנסור, ע"י ב"כ עו"ד חוסאם סבית ואח', מרח' 
החרושת 49, ת"ד 46, כרמיאל, טל' 04-6583232, פקס' 04-9082229.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.6.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.9.2019, בשעה 12.00.

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

למבקש הודעה על רצונו זה.

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  את ההודעה 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00 ביום 1.9.2019.

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

חוסאם סבית, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 25273-06-19

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

ח"פ  בע"מ,    )1978( מנסור  ניקולא  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-122573-2

והמבקש: מאזן מנסור, ע"י ב"כ עו"ד חוסאם סבית ואח', מרח' 
החרושת 49, ת"ד 46, כרמיאל, טל' 04-6583232, פקס' 04-9082229.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.6.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.9.2019, בשעה 12.00.

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

למבקש הודעה על רצונו זה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 13/10/2019, 
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. 

אופירה ברנשטיין, מפרקת

ל.ע.י. אחזקות ברים בע"מ 
 )ח"פ 513888180(

)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 
14/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 

בן שושן, 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 14/10/2019, 
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. 

יעקב בן שושן, מפרק

אריק פ. הובלות
 )ח"פ 515509909(

)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 
13/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תומר-ישראל שניאור, מרח' יד חרוצים 19, ירושלים 9342155, 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 02/10/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,14:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

קובי שוקר, עו"ד, מפרק

מדמואזל בע"מ 
 )ח"פ 513835389(

)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 
13/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילה 

סיטון, 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 13/10/2019, 
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. 

אילה סיטון, מפרקת

פזות בע"מ 
 )ח"פ 512057175(

)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 
13/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרקת   ,7670308 רחובות   ,8 המדע  מרח'  ברנשטיין,  אופירה 

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. 

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000633, התקבל ב - 18/08/2019



ילקוט הפרסומים 8399, י"ז באב התשע"ט, 18.8.2019  14038

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/12/2019, 
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. 

תומר-ישראל שניאור, עו"ד, מפרק

תרבות הפקות לכל בע"מ
 )ח"פ 514089697(

)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 
14/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנינה 

סלמון, 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 14/10/2019, 
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. 

פנינה סלמון, מפרקת

אם. קיי. גרופ - ייעוץ, ביטחון והדרכה בע"מ
 )ח"פ 514979657(

)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 עו"ד 
ספיר בן–צוק, מרח' דרך העצמאות 37, חיפה 3303319, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11/11/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,14:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ספיר בן–צוק, עו"ד, מפרק

מגה נט - בוטו לשירותי אינטרנט בע"מ
 )ח"פ 514304278(

)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 
14/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו   ,119 הנביאה  דבורה  מרח'  פרנק,  אהרון  דוד 

6158002, 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 14/10/2019, 
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. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

מנהיגות מקבוצת האומה
 )ח"פ 514676428(

)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 
15/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע 

ענבר, מרח' רש''י 38, תל–אביב-יפו 6326540, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/10/2019, 
בשעה 10:00, אצל עופר משען, רח' חנקין 47, חיפה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יהושע ענבר, מפרק

לידר הום אינטרנט בע"מ
 )ח"פ 512743535(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,31/07/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
ולמנות את ליאור  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 

שמיר, מרח' אשלים 9, באר שבע 8484105, 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.

ליאור שמיר, מפרק

רומי הדפסי משי בע"מ
 )ח"פ 511913014(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,14/08/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
רן בולוקן, מרח'  ולמנות את  החלטה לפרק את החברה מרצון 

הברוש 10, נווה ירק 4955000, 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.

רן בולוקן, מפרק

עינת נ.ר. בע"מ
 )ח"פ 512440454(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,15/08/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 

מאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
נייס, מרח' המאבק 30, גבעתיים 5352015, 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.

מאיר נייס, מפרק

סופר וויטר בע"מ
 )ח"פ 515480275(

)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 03/10/2019, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
מדינת היהודים 89, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידן שום, מפרק

פארו אינוויז'ן בע"מ
 )ח"פ 513133520(

)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 03/10/2019, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
מדינת היהודים 89, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רן דימנט, מפרק

לידר הום אינטרנט בע"מ
 )ח"פ 512743535(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24/10/2019, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
אשלים 9, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור שמיר, מפרק
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בוני ר.מ.א.ג. חברה לבנייה וייזום פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-296641-7(

)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   ,30.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
חורין,  בן  אביהו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' כרמיה 16, תל אביב, 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.

 ,9.12.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, 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.

אביהו בן חורין, מפרק

ניצנס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-397796-7(

)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   ,6.8.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי לזר, מרח' יגאל 

אלון 94, תל אביב 6789139, 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 12.12.2019, 
בכתובת  לזר,  שטראוס  חשבון  רואה  במשרדי   ,09.00 בשעה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי לזר, מפרק

איי.וי.פוקס בע"מ
)ח"פ 51-513040-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,6.8.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניר לובטקין, מרח' 

לוטם 8, כפר ורדים, 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.

 ,12.9.2019 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.

יניר לובטקין, מפרק

פון-טק מדיה בע"מ
)ח"פ 51-545512-9(

)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,  במשרד   ,11:00 בשעה   ,12/9/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,4 קומה  אסיה,  בית   ,4 ויצמן  רח' 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דוד מויאל, עו"ד, מפרק

גיל בני ברק בע"מ
)ח"פ 51-225769-5(

)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 
החלטה  התקבלה   ,17.6.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
 ,7 הרצל  מרח'  דמן,  מאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

בני ברק, למפרק החברה.
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אור אקרו בונה בע"מ
)ח"פ 51-559952-0(

)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 
החלטה  התקבלה   ,4.8.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אור ין זלקוביץ שנהב, מרח' 

ישראל היימן 45, נס ציונה, 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 ין זלקוביץ שנהב, מפרק

גולדשטיין - בכר משרד רואי חשבון
)ח"פ 51-251762-4(

)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 8.8.2019, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, מרח' בגין 5/3, יהוד 

56478, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צביקה גרוס, מפרק

כח מאגרי אנוש בע"מ
)ח"פ 51-154193-0(

)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 8.8.2019, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את רו"ח עופר אורליצקי, אצל משרד ליאון, 

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.

מאיר דמן, מפרק

מוקד המגן ת.ד.מ בע"מ
)ח"פ 51-255871-9(

)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 21.7.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל רוקח, מרח' שמואל 

הנגיד 12, רמת השרון, 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.

דניאל רוקח, מפרק

וויי אי איי מדיה בע"מ
)ח"פ 51-582285-6(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.7.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רחל רייפר פלח, מרח' 

יוני נתניהו 5, אור יהודה, 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.

רחל רייפר פלח, עו"ד, מפרקת
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אאוריקה גרופ בע"מ
)ח"פ 51-411650-8(

)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 2.10.2019, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אהליאב 28, 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

משה פריווער, מפרק

סיביונד בע"מ
)ח"פ 51-302098-2(

)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 
משרד  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,7.10.2019 ביום  תתכנס   הנ"ל 
ואר מנג'מנט בע"מ, עמק האלה, גבעת ישעיהו, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מתבקש  המתואר,  מההליך  נפגע  עצמו  את  הרואה  כל 
לפנות למשרדו של המפרק, טל' 02-9955666, פקס' 02-9955777, 

לא יאוחר מ–10 ימים לפני מועד האסיפה.

יואב כפיר, רו"ח, מפרק

דלויט ניהול נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-599905-0(

)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   ,14.8.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
חיים  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
המגדל   ,1 עזריאלי  מרכז   ,132 בגין  מנחם  דרך  מרח'  שורצברד, 

העגול, תל אביב, 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.

 ,25.9.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 

למפרק  ברק,  בני   ,1 גוריון  בן  רח'  חשבון,  רואי  ושות',  אורליצקי 
החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עופר אורליצקי, רו"ח, מפרק

פינבירד בע"מ )בפירוק מרצון על ידי נושים(
)ח"פ 51-464324-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה הכללית והן באסיפת 
הנושים של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.8.2019, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ג'רמי בנימין, 
למפרק   ,6789141 תל–אביב-יפו   ,45 קומה   ,98 אלון  יגאל  מרח' 

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.

ג'רמי בנימין, עו"ד, מפרק

אאוריקה גרופ בע"מ
)ח"פ 51-411650-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.7.2019, התקבלה החלטה 
 Moshe( פריווער  משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
Pruwer(, דרכון בלגי מס' EM426670, מרח' אהליאב 28, ירושלים, 

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.

משה פריווער, מפרק
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החברה לשיווק סטאר קינג בע"מ
)ח"פ 51-353106-1(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2.7.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עטור אשרף, מראמה, 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 27.10.2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

עטור אשרף, מפרק

עמותת קרן תומכיה למען עמלי התורה בא"י
)ע"ר 58-053903-9(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,24.6.2019 ביום  שהתכנסה 
עורכי  ממשרד  כהנא,  אורי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  העמותה 
דין כבירי נבו קידר בלום ושות', רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה 

אביב, קומה 46, רמת גן, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
אורי כהנא, עו"ד, מפרק

א.ק. גלידת הבימה בע"מ
)ח"פ 51-470352-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר החלפת מפרק
באסיפה  שהתקבלה  בהחלטה  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
על  הוחלט   ,5.8.2019 מיום  הנ"ל,  החברה  של  מיוחדת  כללית 
מינויו של שחר קסטל, מרח' ארבע ארצות 19, תל אביב, למפרק 
השלמת  לצורך  הקודם,  המפרק  במקום  החברה,  של  החדש 

הליכי הפירוק.

שחר קסטל, מפרק

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

חיים שורצברד, רו"ח, מפרק

כיוונים ירוקים בע"מ
)ח"פ 51-415517-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את מרב ניר, מרח' העלייה השנייה 55, 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.

 ,30.9.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  11.30, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מרב ניר, מפרקת

כל בו 2000 1990 בע"מ
)ח"פ 51-144358-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.8.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק שם טוב, מרח' 

הקליר 24/4, נתניה, 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 12.10.2019, 
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.

יצחק שם טוב, מפרק
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של  מרצון  פירוק  על  החברה  החלטת  היום:  סדר  על 
ואישור המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת  החברה 

מפרק על ידי הנושים.

ישעיהו בניהו, דירקטור

ארטמוספר עיצוב וריהוט לאירועים בע"מ
)ח"פ 51-415505-0(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 12.9.2019 בשעה 10.00, ברח' מלאכה 6, לוד.

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

מפרק על ידי הנושים.

דורון גיסין, דירקטור

שטיחי רובי שיח בע"מ
)ח"פ 51-224693-5(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 12.9.2019 בשעה 10.00, ברח' מלאכה 6, לוד.

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

מפרק על ידי הנושים.

רובי שיח, דירקטור

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, תיק פר"ק 53339-01-15

בעניין: פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,
שם החייב: מיפסו בע"מ )בפירוק(, ח"פ 51-385950-4.

שם הנאמן ומענו: עו"ד ליאור דגן, מרח' מנחם בגין 132, עזריאלי 
1, הבניין העגול, תל אביב.
סוג הדיבידנד: דיבידנד ראשון.

אחוז הדיבידנד: כ–60% )ממוצע נטו(.
            ליאור דגן, עו"ד, נאמן

פוינט א.נ. אבטחה בע"מ
)ח"פ 51-387461-0(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 12.9.2019 בשעה 10.00, ברח' מלאכה 6, לוד.

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

מפרק על ידי הנושים.

שמחי זוהר, דירקטור

זאב לבנון פיקוח וניהול פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-465225-4(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 12.9.2019 בשעה 10.00, ברח' מלאכה 6, לוד.

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

מפרק על ידי הנושים.

שמחי זוהר, דירקטור

צרכניית ברכת דוד בע"מ
)ח"פ 51-318568-6(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 12.9.2019 בשעה 10.00, ברח' מלאכה 6, לוד.

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

מפרק על ידי הנושים.

ציון לוי, דירקטור

י. בניהו ובנו בע"מ
)ח"פ 51-147940-4(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 12.9.2019 בשעה 10.00, ברח' מלאכה 6, לוד.

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000633, התקבל ב - 18/08/2019




