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הודעה על אצילת סמכות לשר לביטחון הפנים 
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

לחוק הממשלה,  10)ב()12(,  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
באייר  כ"ח  ביום  החליטה  הממשלה  כי  התשס"א-12001, 
התשע"ט )2 ביוני 2019(, בהתאם לסמכותה לפי סעיפים 33)א( 
את  הפנים  לביטחון  לשר  לאצול  הממשלה2,  לחוק–יסוד:  ו–)ג( 
כלי  לחוק  2)א(  סעיף  לפי  ירייה  כלי  עשיית  לאשר  סמכותה 
זו לעובדים  ולהסמיכו לאצול סמכות  הירייה, התש"ט-31949, 

במשרדו.

כ"א באב התשע"ט )22 באוגוסט 2019(
)חמ 3-3281-ה26(

צחי ברוורמן  
   מזכיר הממשלה

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

ס"ח התש"ט, עמ' 143  3
.

הארכת מינוי יושבת ראש ועדת עררים
לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970

לנפגעי  התגמולים  לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
פעולות איבה, התש"ל-11970 )להלן - החוק(,  ובהתייעצות עם 
בתי המשפט  לחוק   16 סעיף  לפי  בית המשפט העליון  נשיאת 
של  מינויה  את  מאריך3  אני  התשמ"ד-21984,  משולב[,  ]נוסח 
ליושבת  מחוזי,  בית משפט  של  בקצבה  שופטת  ברון,  ציפורה 

ראש ועדת עררים לפי החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי מיום כ"ט באב התשע"ט )30 באוגוסט 2019(, 
עד יום ב' בכסלו התש"ף )30 בנובמבר 2019( לצורך סיום דיון 

בתיקים שבהם החלה השופטת לדון.  

כ"א באב התשע"ט )22 באוגוסט 2019(
)חמ 3-285(

אמיר אוחנה  
   שר המשפטים

ס"ח התש"ל, עמ' 126; התשנ"ז, עמ' 90.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

י"פ התשע"ו, עמ' 2596; התשע"ט, עמ' 6044.  2

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 41265-08-19

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

ובעניין פירוק חברת לבושי שרד בע"מ, ח"פ 51-409705-4,

והמבקשים: תהילה זאבי ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליאור סטופל, 
מרח' משה דיין 14, פתח תקווה, ת"ד 198, נחלים 49950.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.8.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.10.2019, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 17.10.2019.

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

ליאור סטופל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 1593-08-19

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

ח"פ  בע"מ,  המונים  תקשורת  אם  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-431603-3

טסלר  מיכאל  עו"ד  ב"כ  ע"י  הכהן,  מאיר  חגי   והמבקש: 
ו/או דנה שרון, ממשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות' 

עורכי דין, רח' אבא הלל סילבר 16, רמת גן 5250608.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.8.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.11.2019, בשעה 08.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.30.10.2019

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 23.10.2019.

מיכאל טסלר, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 34988-07-19

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

ובעניין פירוק חברת סיטי לייף סטייל בע"מ, ח"פ 51-445087-3,

הורנשטיין  נ'  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי   והמבקשים: 
 ,121 גבירול  אבן  מרח'  הורנשטיין,  ש"א  ו/או  הורנשטיין  ג'   ו/או 

ת"ד 22242, תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.7.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.11.2019, בשעה 08.30.

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 

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

.15.10.2019

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

אלון הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 23875-05-19

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

ובעניין פירוק חברת ויקם יוסף טקסטיל בע"מ, ח"פ 51-379998-1, 
מרח' ביאליק 33, רמת גן,

פישמן  איתן  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  הלל  שמואל   והמבקשים: 
נירים 3, תל אביב, טל' 03-6880303, פקס'  ו/או משה מאיר, מרח' 

.03-6880010

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.5.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.9.2019, בשעה 08.30.

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 

למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן 
לפני  ימים  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע 

תאריך הדיון בבקשה.

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

איתן פישמן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 39786-07-19

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

בית כלל בע"מ,  עינת החזקות  מוזס  פירוק חברת  ובעניין 
ח"פ 51-491793-9,

שדה  רויטל  עו"ד  ב"כ  ע"י  הכט,  לוין  עינת  והמבקשת: 
תמם, מרח' השילוח 4, ת"ד 7264, פתח תקווה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.7.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.11.2019, בשעה 8.30.

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 
ביום   ,12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע 

.3.10.2019

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

רויטל שדה תמם, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 28434-07-19

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

ובעניין פירוק חברת גולדה מסעדות בע"מ, ח"פ 51-502827-2,

והמבקש: ברוך שלומי, ע"י ב"כ עו"ד ששון חורש, משד' 
פקס'   ,04-8408686 טל'   ,3309508 חיפה   ,577 ת"ד   ,5 פלי"ם 

.04-8409898

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.7.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.10.2019, בשעה 09.15.

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  ההודעה  את 
ביום   ,14.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.22.10.2019

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

ששון חורש, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 75486-07-19

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

ובעניין פירוק חברת סמיראמיס רשת מסעדות בע"מ, ח"פ 
.51-414168-8

והמבקשת: יפית אמר, ע"י ב"כ עו"ד אמיליה ציגלר, מרח' 
העצמאות 83, קריית אתא.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31.7.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.11.2019, 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 

למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע 

.4.11.2019

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

אמיליה ציגלר, עו"ד  
באת כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 4892-07-19

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

ובעניין פירוק חברת ראשונים בנדל"ן - אבי יפה נדל"ן 
והשקעות בע"מ, ח"פ 51-487588-9,

והמבקש: אברהם יפה, ע"י ב"כ עו"ד שחר ששון ואדר קוריאט, 
מרח' עין חנוך 17/8, גני תקווה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.7.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.10.2019, בשעה 08.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,08.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.14.10.2019

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

שחר ששון, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 63007-07-19

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

ובעניין פירוק חברת אנשים לעבודה בע"מ, ח"פ 51-445121-0, 
מרח' נהר הירדן 36, מודיעין-מכבים-רעות,

והמבקש: ONWUNALI THADDEUS CHINYAKA, מס' 
דרכון A07828941, ניגריה, ע"י ב"כ עו"ד דניאל ועקנין ואח', מת"ד 

59434, תל אביב 6159302, טל' 03-5044047, פקס' 03-6700456.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.7.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.11.2019, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   14.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.6.10.2019

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

דניאל ועקנין, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 1917-08-19

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

ובעניין פירוק חברת ליאב עבודות עפר ופיתוח בע"מ, ח"פ 
51-489473-2, מרח' אימבר נפתלי 9, חיפה 3328180.

 ,4638/92770 דרכון  מס'   ,MHRANA DAWIT והמבקש: 
אריתריאה, ע"י ב"כ עו"ד דניאל ועקנין ואח', מת"ד 59434, תל אביב 

6699001, טל' 03-5044047, פקס' 03-6700456.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.8.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.12.2019, בשעה 11.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   14.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.4.11.2019

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

דניאל ועקנין, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 22530-04-19

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

ואחזקות  כ"א שמירה  י.ש  צמרת  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-299783-4,

והמבקש: יוני קרן, ע"י ב"כ עו"ד רפאל קיציס, מרח' רזיאל 3, 
נתניה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.4.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.10.2019, בשעה 09.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,09.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.13.10.2019

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

רפאל קיציס, עו"ד  
בא כוח המבקש  

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000672, התקבל ב - 03/09/2019
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מס' האגודה: 57-006427-9.  
המען: כפר החורש, ד"נ כפר החורש 16960.  

תאריך רישום: כ"א בתמוז התשע"ט )24 ביולי 2019(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

חקלאית  שיתופית  אגודה  מנשה,  רמות  מי  האגודה:  שם   )2(
לאספקת מים בע"מ.

מס' האגודה: 57-006435-2.  
המען: מגדל העמק, דרך העמק, ת"ד 231000.  

תאריך רישום: י"ג באב התשע"ט )14 באוגוסט 2019(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אספקת מים.  

י"ג באב התשע"ט )14 באוגוסט 2019(

רות לירז שפירא  
עוזרת רשם האגודות השיתופיות  

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

נ.ב נבון יוסף בע"מ
 )ח"פ 515096709(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
25/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,1827918 עפולה   ,16 ארלוזורוב  שד'  מרח'  שבח,  נעם 

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 28/08/2020, 
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. 

נעם שבח, עו"ד, מפרק

איטס מאי וואי )מרקטינג( בע"מ
 )ח"פ 513589747(

)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 

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 63905-07-19

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

ובעניין פירוק חברת יום ליום תקשורת )2002( בע"מ, ח"פ 
,51-324181-0

ע"י   ,51-002320-3 ח"פ  החדש,  הדפוס  חברת  והמבקשת: 
ב"כ עו"ד מיכל סער, מבניין טויוטה, רח' יגאל אלון 65, תל אביב, טל' 

03-5606222, פקס' 03-5606333.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.7.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.11.2019, שעה 09.00.

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 

למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00, 

ביום 8.11.2019.

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

מיכל סער, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 15016-05-19

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

ובעניין פירוק חברת ש.ו.ט. סושי בר בע"מ, ח"פ 51-433282-4,

והמבקש: אמין זיאד, ע"י ב"כ עו"ד וג'די פ' אבו אל היג'א, 
מת"ד 422, טמרה 30811.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.5.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.10.2019, בשעה 14.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  את ההודעה 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 30.9.2019.

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

וג'די פ' אבו אל היג'א, עו"ד  
בא כוח המבקש  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:

שיתופית  אגודה  החורש  כפר  אור  מגה  האגודה:  שם   )1(
חקלאית בע"מ.

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000672, התקבל ב - 03/09/2019
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01/09/2019, 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 01/11/2019, 
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. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

פרי חלפון בע"מ
 )ח"פ 513328419(

)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 
01/09/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פרי 

הדר, מרח' זלמן שז"ר 16, נתניה 4249309, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/11/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

פרי הדר, מפרקת

ארפוד קולינר
 )ח"פ 514913359(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
10/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים 
בן תורג'מן, מרח' הטייסים 65, אשקלון 7847571, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/12/2019, 
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. 

ניסים בן תורג'מן, מפרק

גומא הדרכות בע"מ
 )ח"פ 513601054(

)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 
18/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיה 
 ,6902103 תל–אביב-יפו   ,3 הלל  בן  מרדכי  מרח'  ליפשיץ,  כהן 

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 24/10/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

מאיה כהן ליפשיץ, מפרקת

אם.פי )ש.ב.( גרופ בע"מ
 )ח"פ 515904209(

)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 
02/09/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
מלי מזל ברכה, מרח' פנחס אילון 18, חולון 4951814, 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. 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/10/2019, 
תקווה  פתח   ,14 דיין  משה  רח'  המפרקת,  אצל   ,12:00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,4951814
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

מלי מזל ברכה, מפרקת

סטודיו בי )ל.ב.( בע"מ 
 )ח"פ 515455566(

)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 
02/09/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציפי 

ארוך, 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 02/11/2019, 
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. 

ציפי ארוך, מפרקת

אינטרפיום בע"מ
 )ח"פ 513270595(

)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 
02/09/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יגאל חיים צדקוני, מרח' נחל איילון 37, תל–אביב-יפו 6777166, 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/01/2020, 
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. 

יגאל חיים צדקוני, עו"ד, מפרק

אפרתה יצרני אופנה בע"מ 
 )ח"פ 511652562(

)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 
02/09/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון 
ליבן, מרח' מוהליבר 53, יהוד-מונוסון 5620825, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/11/2019, 
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. 

דורון ליבן, מפרק

עיזבון הוכברג לפיתוח בע"מ
 )ח"פ 513404491(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
25/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

ענת רואש, מרח' הדס 234, אמונים 7926500, 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. 
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/01/2020, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  13:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ענת רואש, עו"ד, מפרקת

ג'וי תקשורת בע"מ
 )ח"פ 514093798(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
11/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד 

פז, מרח' סומסום 12, הרצליה 4658000, 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 11/12/2019, 
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. 

עודד פז, מפרק

צמרת טלמרקטינג בע"מ
 )ח"פ 514346907(

)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 
27/08/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אלחי מנאי, מרח' ז'בוטינסקי 13, ראשון לציון 7523207, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/12/2019, 
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. 

אלחי מנאי, מפרק

תחנת שרות לאוטומובילים אשקלון בע"מ
 )ח"פ 510110612(

)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 
 ,25/08/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל 

גיל רן, מרח' הנשיא 30, אשקלון 7840704, 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.

ישראל גיל רן, מפרק

א.ס.ל.ד חברה לבינוי מסחר והשקעות בע"מ
 )ח"פ 511979973(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,28/07/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אאידה 
 ,6920404 תל–אביב-יפו   ,4 לויטן  יצחק  מרח'  פלישמן,  סטולר 

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.

אאידה סטולר פלישמן, מפרקת

קומפיטקה בע"מ
 )ח"פ 515637627(

)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 
 ,29/08/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מישר, מרח' סמ' אלברט 1, רמת גן 5228901, 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.

יצחק מישר, מפרק
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אפ.אם.טי. איסט בע"מ
 )ח"פ 513403170(

)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 
 ,22/08/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי 
אברמוביץ, מרח' דרך בגין 132, תל–אביב-יפו 6702101, 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.

אבי אברמוביץ, עו"ד, מפרק

גל-עום א.ע.מ. בע"מ
 )ח"פ 513543447(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,01/09/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
רויטל גסט, מרח' טוסקניני 1, תל–אביב-יפו 6407603, 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.

רויטל גסט, עו"ד, מפרק

הבית ברחוב ישורון 9 רמת גן
 )ח"פ 515040343(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,01/09/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
אורי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אבני, מרח' בר כוכבא 23, בני ברק 5126002, 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.

אורי אבני, מפרק

יורו אר.אס.סי.ג'י. קומיוניקיישן תל אביב )1999( בע"מ
 )ח"פ 512752791(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,01/09/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
דרור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עוזרי, מרח' ויצמן 2, תל–אביב-יפו 6423902, 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.

דרור עוזרי, מפרק

מ.ג.ה יזמות 2018 בע"מ
 )ח"פ 515808947(

)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   ,01/09/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון בצלאל, מרח' 

יגאל אלון 94, תל–אביב-יפו 6789156, 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.

שרון בצלאל, מפרק

נוהום בע"מ
 )ח"פ 513664821(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,01/09/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
אבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אברמוביץ, מרח' דרך בגין 132, תל–אביב-יפו 6702101, 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.

אבי אברמוביץ, מפרק
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4, נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צפריר שטרק, מפרק

נוהום בע"מ
 )ח"פ 513664821(

)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 11:00, אצל המפרק, רח' 
דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי אברמוביץ, עו"ד, מפרק

סהר הובלות בע"מ
 )ח"פ 513884940(

)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 28/11/2019, בשעה 17:00, אצל המפרק, רח' 
רוטשילד 53, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בנימין דהרי, עו"ד, מפרק

דודאי את סנדובסקי בע"מ
 )ח"פ 513264663(

)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 10:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  טבעון,  קריית   ,48 אורנים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי סנדובסקי, מפרק

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

)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 

צ.פ. פרוייקטים לבניה בשומרון בע"מ
 )ח"פ 515665321(

)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 
 ,26/08/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
צבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
פוקס, מרח' גרונימן 10, תל–אביב-יפו 6997212, 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.

צבי פוקס, מפרק

א.ב.ג. מגע הקסם יבוא ושיווק בע"מ
 )ח"פ 514905900(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22/10/2019, בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' 
פלי''ם 2, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעד שחם, מפרק

מסיקה חסון קרמר מסחר בע"מ
 )ח"פ 513383489(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22/10/2019, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
פלי''ם 2, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעד שחם, מפרק

אבון רשת תקריות ארצית בע"מ 
 )ח"פ 512425240(

)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 17/10/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' החרש 
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אלפא ג'נסיס בע"מ
)ח"פ 51-543292-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק

הנ"ל,  כי באסיפה כללית של החברה  בזה הודעה  ניתנת 
במניין  מיוחדת  החלטה  התקבלה   ,15.8.2019 ביום  שהתכנסה 
חוקי לבטל את החלטתה הקודמת של החברה מיום 24.6.2019, 
בדבר פירוק החברה מרצון, וכן ביטול מינויו של מפרק החברה 
לרבות  רחובות,   ,8 המדע  רח'  פריד,  רונן  עו"ד  אצל  טחן,  מני 

ביטול מלוא סמכויותיו כמפרק.

מני טחן, מפרק

שא - טל שירותי ייעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 51-355691-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק

הנ"ל,  כי באסיפה כללית של החברה  בזה הודעה  ניתנת 
במניין  מיוחדת  החלטה  התקבלה   ,30.6.2019 ביום  שהתכנסה 
חוקי לבטל את החלטתה הקודמת של החברה מיום 23.11.2015, 
בדבר פירוק החברה מרצון, וכן ביטול מינויו של מפרק החברה 
אחיעם הלוי דבוש, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 8, רחובות, 

לרבות ביטול מלוא סמכויותיו כמפרק.

אחיעם הלוי דבוש, מפרק

אלומינה סיסטם בע"מ
)ח"פ 51-361786-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק

הנ"ל,  כי באסיפה כללית של החברה  בזה הודעה  ניתנת 
במניין  מיוחדת  החלטה  התקבלה   ,30.6.2019 ביום  שהתכנסה 
חוקי לבטל את החלטתה הקודמת של החברה מיום 23.11.2015, 
בדבר פירוק החברה מרצון, וכן ביטול מינויו של מפרק החברה 
אחיעם הלוי דבוש, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 8, רחובות, 

לרבות ביטול מלוא סמכויותיו כמפרק.

אחיעם הלוי דבוש, מפרק

אלומינה סיסטמס דיבלופמנט 2006 בע"מ
)ח"פ 51-380414-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק

הנ"ל,  כי באסיפה כללית של החברה  בזה הודעה  ניתנת 
במניין  מיוחדת  החלטה  התקבלה   ,30.6.2019 ביום  שהתכנסה 
חוקי לבטל את החלטתה הקודמת של החברה מיום 6.3.2016, 
בדבר פירוק החברה מרצון, וכן ביטול מינויו של מפרק החברה 

תתכנס ביום 24/10/2019, בשעה 11:00, אצל המפרק, רם ברח' 
התדהר 16, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תומר ברם, עו"ד, מפרק

תבליני שוורץ בע"מ  
 )ח"פ 512079179(

)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 11:00, אצל המפרק, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  גבעתיים, לשם הגשת   ,21 ברדיצ'בסקי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרציאל פרונט, מפרק

אגודה למען הקשיש - ערד
 )ע"ר 580169035(

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   ,28/08/2019 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את ישראל קינן, מרח' שמעון 37, ערד 

8901411, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישראל קינן, מפרק

מועדון כדורסל כדור הפלא ראשון לציון
)ע"ר 58-043893-5(

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 30.7.2019, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
קנובל  חשבון  רואי  ממשרד  רבין,  דן  רו"ח  את  ולמנות  מרצון 

בלצר, רח' המסגר 20, תל אביב 6777673, 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.
דן רבין, רו"ח, מפרק
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ולהסיר  פירוק החברה מרצון  במניין חוקי להפסיק את הליכי 
את מינויו של המפרק.

שגיא אביר, עו"ד
בא כוח החברה

פינס עבודות תמ"א 38 בע"מ
)ח"פ 51-439062-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול הליך פירוק מרצון

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.7.2019, התקבלה החלטה לבטל 

את הליך הפירוק מרצון של החברה.

ליאור פרובק, עו"ד, רו"ח
                                                         בא כוח החברה

מאיר אלישע צ'נג בע"מ
)ח"פ 51-353771-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 322 לפקודת החברות 
)נוסח חדש(, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.8.2019, התקבלה החלטה 
אדאמס,  אליעזר  עו"ד  הנוכחי,  החברה  מפרק  את  להחליף 
 ,9963248 שמש  בית   ,17 הבשור  נחל  מרח'  זרשינסקי,  לראובן 

ולהקנות לו את כל הסמכויות בנוגע לפירוק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  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" - לא ייענה.

ראובן זרשינסקי, מפרק

אחיעם הלוי דבוש, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 8, רחובות, 
לרבות ביטול מלוא סמכויותיו כמפרק.

אחיעם הלוי דבוש, מפרק

דבוש לוי סחר )1993( בע"מ
)ח"פ 51-380414-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק

הנ"ל,  כי באסיפה כללית של החברה  בזה הודעה  ניתנת 
במניין  מיוחדת  החלטה  התקבלה   ,30.6.2019 ביום  שהתכנסה 
חוקי לבטל את החלטתה הקודמת של החברה מיום 24.1.2016, 
בדבר פירוק החברה מרצון, וכן ביטול מינויו של מפרק החברה 
אחיעם הלוי דבוש, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 8, רחובות, 

לרבות ביטול מלוא סמכויותיו כמפרק.

אחיעם הלוי דבוש, מפרק

טיפ טופ משאבי אנוש ושירותים בע"מ
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 51-451143-5(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

המניין  מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.7.2019, התקבלה החלטה 
ולהסיר  פירוק החברה מרצון  במניין חוקי להפסיק את הליכי 
את מינויה של אוסנת אבו אלקיעאן שמס, משכונה 9, בית 371, 
החברה  סטטוס  את  ולהחזיר  החברה,  למפרקת  חורה,  יישוב 

לחברה פעילה.
אוסנת אבו אלקיעאן שמס, דירקטורית

אלי - החברה לעזרה ראשונה בישראל בע"מ
)ח"פ 51-334293-1(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

המניין  מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.8.2019, התקבלה החלטה 
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