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 הודעה על בחירה וסיום כהונה של סגנים 
ליושב ראש הכנסת
לפי חוק–יסוד: הכנסת

7)1( לתקנון הכנסת1, על בחירה  לפי סעיף  בזה,  מודיעים 
20)א(  סעיף  לפי  הכנסת  ראש  ליושב  סגנים  של  כהונה  וסיום 
הכנסת, התשנ"ד-31994,  לחוק   10 וסעיף  הכנסת2,  לחוק–יסוד: 

כמפורט להלן:

ביום ה' בחשוון התשע"ח )25 באוקטובר 2017( הסתיימה   )1(
כהונתם של חברי הכנסת יצחק וקנין ויואל חסון בתפקיד 

סגן ליושב ראש הכנסת4;

נבחרה   )2017 באוקטובר   30( התשע"ח  בחשוון  י'  ביום   )2(
חברת הכנסת רויטל סויד דהאן לכהונת סגן ליושב ראש 

הכנסת;

חבר  נבחר   )2017 בנובמבר   7( בחשוון התשע"ח  י"ח  ביום   )3(
ראש  ליושב  סגן  לכהונת  אייכלר  יצחק  ישראל  הכנסת 

הכנסת;

ביום כ"ד בחשוון התשע"ח )13 בנובמבר 2017( נבחרו חברי   )4(
הכנסת יצחק וקנין ועיסווי פריג' לכהונת סגן ליושב ראש 

הכנסת;

הסתיימה   )2017 בדצמבר   1( התשע"ח  בכסלו  י"ג  ביום   )5(
כהונתה של חברת הכנסת נאוה פרחי בוקר בתפקיד סגן 

ליושב ראש הכנסת5.

כ"ו בשבט התשע"ח )11 בפברואר 2018(
)חמכ-1000(

ירדנה מלר-הורוביץ  
מזכירת הכנסת  

י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התש"ע, עמ' 1926.  1

ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"ו, עמ' 393.  2

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ח, עמ' 22.  3

י"פ התשע"ה, עמ' 7896.  4

י"פ התשע"ז, עמ' 7408.  5

הודעה על חילופים של חברי הכנסת
לפי חוק הכנסת

מודיעים בזה, לפי סעיף 10א)3( לחוק הכנסת, התשנ"ד-11994, 
כי -

ביום כ"ד בשבט התשע"ח )9 בפברואר 2018( פסקה חברותו   )1(
הכנסת2,  לחוק–יסוד:   40 סעיף  לפי  פרי,  יעקב  של  בכנסת 

ובמקומו באה חברת הכנסת פנינה תמנו;

ביום כ"ד בשבט התשע"ח )9 בפברואר 2018( פסקה חברותו   )2(
בכנסת של יוסף עטאונה, לפי סעיף 40 לחוק–יסוד: הכנסת, 

ובמקומו בא חבר הכנסת ואאל יונס.

כ"ו בשבט התשע"ח )11 בפברואר 2018(
)חמכ-2000325(

ירדנה מלר-הורוביץ  
מזכירת הכנסת  

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ה, עמ' 251.  1

ס"ח התשי"ח, עמ' 69.  2

מינוי חברים לוועדת תלונות
לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35)א( ו–)ב( לחוק הפסיכולוגים, 
התשל"ז-11977, אני ממנה את -

לחבר  הבריאות,  משרד  עובד  פסיכולוג  בן–אבא,  עדאור   )1(
בוועדת התלונות, ואת יפית זלינגר לממלאת מקומו;

עורכת הדין חן וונרדסמן, עובדת משרד הבריאות, במקומו   )2(
של עורך הדין דיאא לבנאוי2;

טל לבנה, לממלאת מקומה של רחל שגיב3, נציגת מועצת   )3(
הפסיכולוגים בוועדת התלונות.

תוקף המינויים עד יום ט"ו בניסן התשפ"א )28 במרס 2021(.

מינוי ועדת תלונות4 יתוקן לפי זה.

י"ט בשבט התשע"ח )4 בפברואר 2018(
)חמ 3-400-ה3(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה ושר הבריאות   

ס"ח התשל"ז, עמ' 158; התשס"ה, עמ' 468.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 8172.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 8172.  3

י"פ התשע"ז, עמ' 8172.  4

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א6 לחוק שירותי 
הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-11971 )להלן - החוק(, 
א'  בחלק  המפורטים  מחיים,  קבר  חלקת  לרכישת  התעריפים 
בתוספת, הם מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, כלהלן:

החברה קדישא
תעריפים

)בשקלים חדשים(

בירושלים למעט בחלקות 
הקבורה של החברה קדישא 

גחש"א קהילת ירושלים

14,240

7,679באשקלון

5,658באשדוד

4,506באופקים

4,019באבן יהודה

4,019באור עקיבא

4,506באילת  

4,506באריאל

7,827בבאר שבע

3,668בבאר יעקב

3,668בבית דגן
 

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ט, עמ' 116.  1
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החברה קדישא
תעריפים

)בשקלים חדשים(

4,506בבית שאן

6,127בבית שמש

3,668בבנימינה

3,668בבני עייש

3,668בגבעת עדה

4,506בגדרה

3,668בגן יבנה

4,506בדימונה

14,240בהרצליה

3,818בהוד השרון

3,668בזיכרון יעקב

8,233בחדרה

4,506בחצור הגלילית

4,506בטירת הכרמל

7,738בטבריה

4,506ביבנאל

4,506ביקנעם

9,093ביבנה

4,756ביהוד

12,264בכפר סבא

4,951בכפר חסידים

3,758בכפר יונה

3,668בכפר תבור

4,506בכרמיאל

7,299בלוד

4,505במגדל העמק

4,505במודיעין

3,668במזכרת בתיה

4,505במטולה

3,668במנחמיה

4,505במעלות

4,585במצפה רמון

3,668במיתר

3,769בנהריה

8,916בנס ציונה

7,617בנצרת עילית

החברה קדישא
תעריפים

)בשקלים חדשים(

3,821בנשר

3,668בנתיבות

9,158בנתניה

3,668בסביון

3,668בעומר

4,172בעפולה

5,422בעכו

4,505בערד

4,019בעתלית

3,577בפרדס חנה

8,361בפתח תקווה

4,019בפרדסיה

7,727בצפת

4,888בקריית מוצקין

5,588בקריית אתא

3,930בקדימה

3,668בקיסריה

3,668בקריית ארבע

3,636בקריית טבעון

3,668בקריית עקרון

4,951בקריית ביאליק

3,600בקריית גת

4,951בקריית ים

3,668בקריית מלאכי

4,506בקריית שמונה

7,300ברמלה

4,115בראש העין

13,418ברעננה

10,681ברחובות

ברחובות מרמורק -
שעריים

10,681

3,668בראש פינה

4,506ברמת השרון

3,668ברמת ישי

12,296בראשון לציון

4,505בשדרות
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הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

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

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(,  
נוסף  עותק אחד  ובצירוף  עותקים,  ירושלים, בשני   ,2 קומה 

לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג 5/17.

פרטי הרישום הקיים:

רשום בפנקס השטרות.

היישוב: ירושלים.

זיהוי: ספר ירושלים ח.מ. 1015, דף 6930.

זיהוי נוסף: גוש 30067, חלקה 110.

זיהוי משני נוסף: גוש 30067, חלק מחלקה 48.

שטח החלקה: 269.15 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דרך;

דרום: דרך;

מזרח: בית הכנסת אחווה;

.B 'מערב: מגרש מס

מספרים ישנים של החלקה: ספר ירושלים )מ( 34, דף 112.

.A הערות רשם המקרקעין: מגרש מספר

הבעלים: ברלין ישראל אהרן )נאמן הקדש(.
        רוזנברג מנחם מנדל )נאמן הקדש(.

        יודלביץ יהושע )נאמן הקדש(.
     הערת בית הדין הרבני האזורי ירושלים בדבר הקדש          

    "משכן יעקב וישראל".

מספרי שטרות כמפורט בנסח הרישום.

התיקון המבוקש:

שטח: 484.00 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דרך רחוב אלשייך וחלקה 131;  

דרום: דרך + רחוב ראשית חכמה, חלקה 132;  

מזרח: חלקה 47 + תכנית 754/24;  

מערב: מבנה וחצר חלקה 111.  

זיהוי משני נוסף: גוש 30067, חלקה 48.

הערות המפקח לבקשה: הבקשה מבוססת על תצ"ר מס' 282/14.

על פי פסיקתא אל בית הדין הרבני מיום 1.2.2018 הקדש "משכן 
יעקב וישראל" ידוע ומוכר גם בשם כינוי "הקדש אחווה".

החברה קדישא
תעריפים

)בשקלים חדשים(

4,505בשלומי

3,668בשבי ציון

4,505בתל מונד

בחברות הקדישא
במועצות האזוריות
ובהתיישבות אשר

אינן מפורטות לעיל 

4,919

קבורה באמצעות
מועצות דתיות

שאינן חברה קדישא

4,919

התעריפים לרכישת חלקת קבר מחיים, המפורטים בחלק ב' 
בתוספת, הם מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, כלהלן:

החברה קדישא
תעריפים

)בשקלים חדשים(

בירושלים בחלקות הקבורה של 
החברה קדישא גחש"א קהילת 

ירושלים

15,035

15,035בתל אביב

15,035בחיפה

15,035בתל רגב

כ"ב בשבט התשע"ח )7 בפברואר 2018(
)חמ 3-3050-ה1(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

הודעה על הסמכת פקחים עירוניים בעיריית אור יהודה
לפי חוק ייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות 

המקומיות )תעבורה(, התשע"ו-2016

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק לייעול 
)תעבורה(,  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והאכיפה  הפיקוח 
התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, ולאחר שהוכשרו כדין, הסמכתי 
להלן,  מפורטים  ששמותיהם  יהודה  אור  עיריית  עובדי  את 
יהודה,  אור  עיריית  בתחום  תעבורה  עבירות  אכיפת  לפקחי 
שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיפים 4 ו–9 לחוק, כולן או 

חלקן, לשם פיקוח על ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן בחוק:

ויטלי קרסיוב

ליאור אושרי

אילן אוטאצ'י.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם בעירייה.

כ"ה בכסלו התשע"ח )13 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5348(

ליאת שוחט  
   ראש עיריית אור יהודה

ס"ח התשע"ו, עמ' 1214; התשע"ז, עמ' 1017.  1
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והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ מפרק החברה, אחיעד 
מגדל  דין,  עורכי  שוכטוביץ,  ז'אן  רייטר  עמר  ממשרד  הראל, 
צ'מפיון, דרך ששת הימים 30, בני ברק, טל' 03-6019601, פקס' 

.03-6019602

בקשה  הוגשה   26.11.2017 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 2.5.2018 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 19.4.2018.

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

אחיעד הראל, עו"ד, מפרק  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 60471-12-17

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

ובעניין פירוק חברת ארטביט בע"מ, ח"פ 51-466829-2.

הראל,  אחיעד  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
ממשרד עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ, עורכי דין, מגדל צ'מפיון, דרך 

ששת הימים 30, בני ברק, טל' 03-6019601, פקס' 03-6019602.

בקשה  הוגשה   28.12.2017 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 22.4.2018 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 8.4.2018.

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

אחיעד הראל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 48411-12-17

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

ובעניין פירוק חברת ג'רוזלם גולד מרבל קומפני בע"מ, ח"פ 
.51-351802-7

נואג'עה. עמאר   .2 חראחשה.  ח'אלד   .1  והמבקשים: 
אבו  מוחמד   .5 קביטה.  אבו  מוסא   .4 קביטה.  אבו  עדנאן   .3
קביטה. 6. ג'האד אבו קביטה. 7. באסם אבו קביטה. 8. מוחמד 

הרשום,  החלקה  שטח  את  להגדיל  מבוקש  הבקשה  במסגרת 
הזיהוי  פרטי  את  ולתקן  המעודכנים  גבולותיה  את  לקבוע 

המשני הנוסף.

י"ט בשבט התשע"ח )4 בפברואר 2018(

אורן סילברמן  
מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

                                            ירושלים

הודעה לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים

ת"ע 33275-01-18
בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ובעניין: הצהרת מותו של הנעדר דוד אורטנברג,

דורני  נירה  עו"ד  ב"כ  ע"י  אורטנברג,  פרידריך  והמבקש: 
בנימין, מרח' בן יהודה 10, ת"ד 34334, ירושלים.

הודעה

להווי ידוע כי המבקש הנ"ל, פנה אל בית המשפט לענייני 
משפחה בירושלים בבקשה להצהיר על מותו של הנעדר הנ"ל 

שנעדר ומשערים שהוא מת.

וזה תיאורו של הנעדר לפי הצהרת המבקש:

בשנת  קייב  שבמחוז  פוגרבישה,  לידתו:  ותאריך  לידתו  מקום 
.1912

מקום מגוריו הרגיל: ויניצה באוקראינה.

מקום מגוריו הידוע האחרון: ויניצה באוקראינה.

אזרחותו: ברית המועצות.

התעסקותו: לא ידוע.

בחיים  עדיין  הנעדר  נראה  היה  שבו  לאחרונה  הידוע  התאריך 
והמקום שבו נמצא אז: בשנת 1942.

השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר: פרידריך 
 ,97574 ירושלים   ,3/7 הולצברג  שמחה  מרח'  אורטנברג, 

ישראל.

סימנים אחרים: ככל הידוע נספה על ידי הנאצים.

בזה  מתבקש  הנ"ל,  הנעדר  על  ידיעות  לו  שיש  מי  כל 
או  דיפלומטית  נציגות  לכל  או  המשפט  לבית  להמציאן 
קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם 
בית  לפני  יתייצב  המוות  להצהרת  להתנגד  הרוצה  מעוניין, 
המשפט, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, 
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או 
מדינת  של  קונסולרי  או  דיפלומטי  נציג  לפני  הודעה  ימסור 
ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית 

המשפט החלטה כטוב בעיניו.

אורלי שמאי-כתב, שופטת

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 58100-11-17

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

)בפירוק  בע"מ  נטוורקס  פרספקטיבו  חברת  פירוק  ובעניין 
מרצון(, ח"פ 51-506903-7.
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עווד אברהים  ו/או  סעדי  איהאב  עו"ד  ב"כ  ע"י   שראתחה, 
ו/או מריאנה גנטוס ו/או אמאל חאיק, משד' המגינים 42, חיפה 

332623, טל' 04-8555157, פקס' 04-6664499.

בקשה  הוגשה   24.12.2017 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 15.4.2018 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 14.00 

ביום 15.3.2018.

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

איהאב סעדי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 30289-01-18

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

ובעניין פירוק חברת מיש העולם שייך לילדים בע"מ, ח"פ 
.51-482960-5

ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש  והמבקשים: הילי תורקמן 
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד, 
גן 52573, טל'  )קומה 18(, רמת  2, מגדל ב.ס.ר 1  מרח' בן גוריון 

03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.1.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.3.2018 בשעה 12.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 15.3.2018.

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

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 17064-02-18

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

לוגיסטיקה  מטען  הובלת  א.מ.א.ו.  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-546611-8.

והמבקש: עקאב אבו סמור, ע"י ב"כ עו"ד אורי שאבי, מדרך 
מנחם בגין 132, תל אביב, טל' 03-6961402, פקס' 03-6961527.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.2.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.5.2018 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   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.31.4.2018

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

אורי שאבי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 17768-02-18

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

ח"פ  בע"מ,  רכב  ירוק השכרת  ש.י.א  פירוק חברת  ובעניין 
.51-475840-8

והמבקש: בויקו מונוב, ע"י ב"כ עו"ד ארז כהן, מרח' שלם 
3, רמת גן 5221550.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.2.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.5.2018 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   8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.30.4.2018

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

ארז כהן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 41083-01-18

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

ובעניין פירוק חברת ירוק טרי )2014( בע"מ, ח"פ 51-515393-0.

מרח'  ניזרי,  יוסף  עו"ד  ב"כ  ע"י  אבזוב,  מיכאל  והמבקש: 
פקס'  ,04-6402071 טל'   ,18129 עפולה   ,2983 ת"ד   ,4  ירושלים 

.04-6402072



5549 ילקוט הפרסומים 7709, ו' באדר התשע"ח, 21.2.2018 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.1.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.3.2018 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 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 

.19.3.2018

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 19.3.2018.

יוסף ניזרי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 47864-01-18

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

ובעניין פירוק חברת נגריית אופיר בע"מ, ח"פ 51-344475-2.

והמבקש: עאדל חסן בוקאעי, ע"י ב"כ עו"ד אהוד דהאן, 
מרח' יפו 21, חיפה 33262.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.1.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.3.2018 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.12.3.2018

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

אהוד דהאן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 48978-12-17

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

ובעניין פירוק חברת בן-אור חברה לשרותי בניה והנדסה 
)1999( בע"מ, ח"פ 51-283081-1.

והמבקש: מחמוד אבו אליסלאת, ע"י ב"כ עו"ד איהאב סעדי 
ו/או אברהים עווד ו/או מריאנה גנטוס ו/או אמאל חאיק, משד' 

המגינים 42, חיפה 332623, טל' 04-8555157, פקס' 04-6664499.

בקשה  הוגשה   24.12.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

14.3.2018 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 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 

.28.2.2018

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

איהאב סעדי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 49004-12-17

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

ובעניין פירוק חברת זיווד השחר - תעשיות מתכת בע"מ, 
ח"פ 51-453322-2.

והמבקשים: 1. שמס אלדין זין אלדין. 2. עמאר עתמאן. 3. 
6. פתחי אבו  5. עלאא קאקא.  4. רביע בצלאת.  מוחמד דעאס. 
ו/או  סעדי  איהאב  עו"ד  ב"כ  ע"י  אלדין,  זין  מועתז   .7 עאיש. 
משד'  חאיק,  אמאל  ו/או  גנטוס  מריאנה  ו/או  עווד  אברהים 
המגינים 42, חיפה 332623, טל' 04-8555157, פקס' 04-6664499.

בקשה  הוגשה   24.12.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

14.3.2018 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 14.00 

ביום 28.2.2018.

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

איהאב סעדי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 21977-02-18

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

ח"פ בע"מ,  ספורט  פי  ווי.  אן.  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-498361-8

והמבקשים: אבישי אהרון ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליטל גל, מרח' 
הגבעה 4, רמת השרון, טל' 077-4242987, פקס' 03-5470532.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.2.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.4.2018 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
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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 מיום 9.4.2018.

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

ליטל גל, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

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

מלאור יזמות ובניה בע"מ
)ח"פ 51-503659-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.3.2018, בשעה 10.30, במשרדי המפרק, רח' שער 
פלמר 1, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בני קיויתי, מפרק

דוד משה גינון ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-463710-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.3.2018, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' שער 
פלמר 1, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בני קיויתי, מפרק

אורטופ-נתוחים אורתופדיים בע"מ
)ח"פ 51-487696-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.3.2018, בשעה 9.00, במשרדי המפרק, רח' שער 
פלמר 1, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בני קיויתי, מפרק

אסוכים ניהול בע"מ
)ח"פ 51-211049-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.3.2018, בשעה 9.30, במשרדי המפרק, רח' שער 
פלמר 1, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בני קיויתי, מפרק

גרייסטון דפנסיב סולושנס בע"מ
)ח"פ 51-563464-0(

)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 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את עו"ד אמנון מלמד, מרח' אבן גבירול 76, תל 

אביב, טל' 03-6541001, 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.

 ,28.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.

אמנון מלמד, עו"ד, מפרק

ויסגלס - אלמגור )2002(
)ח"פ 51-331405-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.2.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גיא שניאור, מרח' לילינבלום 44, ת"ד 2448, תל אביב 6513453, 

טל' 03-5604731, 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.
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בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 
החברה. 

שרה שויקה, מפרקת

גנזים דיגיטל בע"מ
 )ח"פ 514997394(

)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 
08/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 

שויקה, מרח' הצייר יוסי 4, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29/04/2018, 
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. 

יעקב שויקה, מפרק

טוביה וגביזון שרותי מיזוג אויר בע"מ
 )ח"פ 512612920(

)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 
17/12/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלברט 

גביזון, מרח' תל גבורים 26, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 08/04/2018, 
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. 

אלברט גביזון, מפרק

 ,5.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

גיא שניאור, עו"ד, מפרק

קי ישר בע"מ
 )ח"פ 512526708(

)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 
13/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד זיו איזנר, מרח' גלגל הפלדה 7, הרצליה 4672207, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 13/07/2018, 
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. 

זיו איזנר, עו"ד, מפרק

טקסטא שש תמלילים בע"מ
 )ח"פ 511015109(

)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 
08/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה 

שויקה, מרח' הצייר יוסי 4, ירושלים, 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 29/04/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
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א.ב. )2008( המוציא לחם מן הארץ בע"מ
 )ח"פ 514153980(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
01/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אורן שטר, מרח' קפלנסקי 3, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/04/2018, 
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. 

אורן שטר, עו"ד, מפרק

אקו עץ בע"מ
 )ח"פ 515399715(

)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 
18/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אלברט יזראילוב, מרח' חזון איש 21, חדרה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/04/2018, 
בשעה 10:00, במשרדי החברה, 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. 

אלברט יזראילוב, מפרק

ידיים מאזינות בע"מ
 )ח"פ 513801308(

)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 
14/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
שמחה אריאל שפירא, מרח' אהבת אמת 12, כוכב יעקב, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29/04/2018, 
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. 

שמחה אריאל שפירא, מפרק

בסקט אינווסט בע"מ
 )ח"פ 513791178(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
01/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן 

מאירוביץ, מרח' מבואות 86, סביון, 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 08/04/2018, 
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. 

רונן מאירוביץ, מפרק
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אפמובייל בע"מ
 )ח"פ 514799642(

)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 
18/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתנאל 

מודיאנו , 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 18/04/2018, 
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. 

נתנאל מודיאנו, מפרק

מסדה, כהן - חברת עורכי דין
 )ח"פ 514994102(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
19/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף 

מסדה, מרח' דרך בגין 65, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24/06/2018, 
רח'  דין,  עורכי  משרד  ושות',  כהן  מסדה,  אצל   ,12:00 בשעה 
דרך בגין 65, 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. 

אסף מסדה, מפרק

קיקינג בע"מ
 )ח"פ 514181619(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
30/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוידי 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/04/2018, 
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. 

דוידי בוירסקי, מפרק

י.א.א. נתן בע"מ
 )ח"פ 514111962(

)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 
15/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי נתן 

הדר, 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 15/04/2018, 
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. 

שי נתן הדר, מפרק
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פיקבסקי בע"מ
 )ח"פ 514984723(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
19/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד מנחם שלום, מרח' גולומב 30, נס ציונה 7401337, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/04/2018, 
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. 

מנחם שלום, עו"ד, מפרק

סטודיו עוגה בע"מ
 )ח"פ 513993725(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
19/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד מנחם שלום, מרח' גולומב 30, נס ציונה 7401337, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/04/2018, 
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. 

מנחם שלום, עו"ד, מפרק

פרי בייק בע"מ
 )ח"פ 514445253(

)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 
15/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,9548317 ירושלים   ,12 הדפוס  בית  מרח'  נסים,  אריאל 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/04/2018, 
בשעה 12:00, אצל נסים-דאר, משרד עורכי דין, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

אריאל נסים, עו"ד, מפרק

אול אראונד ניהול בע"מ
 )ח"פ 515405397(

)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 
18/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד מנחם שלום, מרח' גולומב 30, נס ציונה 7401337, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/04/2018, 
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. 

מנחם שלום, עו"ד, מפרק
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ר.ד.ר חשבונאות בע"מ 
 )ח"פ 514485309(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דקלה 

רביע , מרח' המדע 8, רחובות, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/04/2018, 
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. 

דקלה רביע, מפרקת

פי.וי.סי. סקיוריטי בע"מ
 )ח"פ 514748318(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
19/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

שחר, 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 19/04/2018, 
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. 

שלמה שחר, מפרק

חלון נקי בע"מ
 )ח"פ 512607458(

)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 
18/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה 

יניב, מרח' יפה נוף 34, פתח תקווה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/06/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד גיל יהב, משרד דרזנין ושות', רח' דרך 
מנחם בגין 11, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אריה יניב, מפרק

נופו בע"מ
 )ח"פ 510009202(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צילה 

הורוביץ, מרח' רזיאל 4, רמת השרון, 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 28/06/2018, 
בשעה 10:00, אצל עו"ד ישי ארליך, רח' חברון 7, בני ברק, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

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

יהושע ביץ, רו"ח, מפרק

האגם הנעלם תמנע בע"מ
 )ח"פ 512711904(

)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 
 ,18/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל 

בן דוד, מרח' החילזון 5, רמת גן, 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.

יעל בן דוד, עו"ד, מפרקת

תמנע אלומיניום בע"מ
 )ח"פ 512799792(

)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 
 ,18/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
יאיר בן–דוד, מרח' החילזון 5, רמת גן 5252269, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר בן דוד, עו"ד, מפרק

ר.י. עדן נכסים בע"מ
 )ח"פ 514131978(

)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 
 ,18/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן אפרת, 

מרח' אחד העם 48, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

י.י.ע.ד. חברה ליבוא בשר )ישראל( בע"מ
 )ח"פ 511835449(

)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 
18/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

עוזרי, מרח' איתן 20, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 08/04/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
יצחק עוזרי, מפרק

שראז ד.אס.סי.אי נאמנים בע"מ
 )ח"פ 515629814(

)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 
 ,14/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אילן רפפורט, מרח' ריב"ל 7, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אילן רפפורט, עו"ד, מפרק

אמנרטק בע"מ
 )ח"פ 514573823(

)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   ,09/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יהושע ביץ, 

מרח' התע"ש 20, כפר סבא 4442520, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

בן בנימין מולא, מפרק

בתי רנוב בע"מ
 )ח"פ 515564482(

)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 
 ,15/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

רחל אסטל דדו, מרח' ברקת 31, באר יעקב, 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 אסטל דדו, עו"ד, מפרקת

אייקוניט בע"מ
 )ח"פ 514729391(

)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 
 ,19/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

סטיבן קנטור, מרח' הנחושת 4, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק

אילנית חקלאות מתקדמת בע"מ 
 )ח"פ 511446478(

)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 
התקבלה   ,19/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאת ימין 

יהושע, מרח' בית הפועלים 6, רחובות, 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.

רן אפרת, מפרק

בניס בניה בע"מ
 )ח"פ 514634831(

)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 
 ,15/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני חנון, 

מרח' בן עוזיאל 17, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בני חנון, מפרק

"די ג'ייס" אירועים בע"מ
 )ח"פ 512929050(

)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 
 ,07/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
אורן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

פרנס, מרח' הראל 12, חולון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אורן פרנס, מפרק

גלבה בע"מ
 )ח"פ 510292022(

)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 
 ,09/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בן 

בנימין מולא, מרח' באר אורה 5, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

קארן שמיט, עו"ד, מפרקת

בונדינט בע"מ
 )ח"פ 514765577(

)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 
 ,18/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח עדי 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,78 רוטשילד  שדרות  מרח'  ליואי,  צבי 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עדי צבי ליואי, רו"ח, מפרק

ארבע וי סי חברת ניהול בע"מ
 )ח"פ 513524264(

)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 
 ,19/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

פורמן, מרח' נהרדעא 5, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דניאל פורמן, מפרק

בטרמנט אלאר בע"מ
 )ח"פ 515148104(

)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 
 ,29/01/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

שרה רחמי, מרח' יפו 216, ירושלים, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ליאת ימין יהושע, עו"ד, מפרקת

אילנית תעשיה חקלאית )1999( בע"מ
 )ח"פ 512801465(

)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 
התקבלה   ,19/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאת ימין 

יהושע, מרח' בית הפועלים 6, רחובות, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ליאת ימין יהושע, עו"ד, מפרקת

א.א שריר ייזום וניהול פרוייקטים בע"מ
 )ח"פ 512298639(

)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 
התקבלה   ,02/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאת ימין 

יהושע, מרח' בית הפועלים 6, רחובות, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ליאת ימין יהושע, עו"ד, מפרקת

וישליסט ישראל בע"מ
 )ח"פ 515588952(

)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 
 ,14/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

קארן שמיט, מרח' מבצע דני 5, ראש העין, 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.
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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.

ז'אנה טננבאום קטן, מפרקת

שניצל אקספרס בעמ
 )ח"פ 514704717(

)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 
 ,13/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ישעיה ירון, מרח' החילזון 5, רמת גן 5252268, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישעיה ירון, עו"ד, מפרק

כהן את דן נכסים ובנין בע"מ
 )ח"פ 511986358(

)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 22/05/2018, בשעה 17:00, אצל המפרק, רח' דרך 
אבא הלל 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דניאל אור חדש כהן, עו"ד, מפרק

גולדן אימפרשן
 )ח"פ 515579597(

)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 04/04/2018, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,42 המסגר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ליאור שחטר, עו"ד, מפרק

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

שרה רחמי, עו"ד, מפרקת

פיקו דיביסז בע"מ
 )ח"פ 515233880(

)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 
 ,20/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניר 
אהרוני, מרח' ברקוביץ יצחק 10, פתח תקווה 4946109, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יניר אהרוני, עו"ד, מפרק

ת.נ. המביט בע"מ
 )ח"פ 515051670(

)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 
 ,20/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניר 
אהרוני, מרח' ברקוביץ יצחק 10, פתח תקווה 4946109, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יניר אהרוני, עו"ד, מפרק

טאה פיקאבו מדיקל בע"מ
 )ח"פ 515441574(

)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 
 ,14/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
ז'אנה  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  התקבלה החלטה 

טננבאום קטן, מרח' הברוש 8, קריית מוצקין, למפרקת החברה.
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אלטר אגו טורס בע"מ
 )ח"פ 514149038(

)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 10/04/2018, בשעה 11:00, במשרד רטזנברג 
תל–אביב-  ,132 בגין  דרך  רח'  דין,  עורכי  שנלר,  אברמוביץ 

יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

אברהם מורה, עו"ד, מפרק

בודי טאן שרותי שיזוף בע"מ
 )ח"פ 513533497(

)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 09/04/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' שד' 
אבא אבן 1, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ליאור וולפסטל, מפרק

אשקלוני מרק בע"מ
 )ח"פ 514973825(

)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 09/04/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הברזל 
31, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שמי אשקלוני שם טוב, מפרק

אשקלוני - מרק ורשה 17 בע"מ
 )ח"פ 515311371(

)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 09/04/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הברזל 
31, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שמי אשקלוני שם טוב, מפרק

אימג'ינאיר ישראל
 )ח"פ 514291723(

)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 04/04/2018, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,42 המסגר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ליאור שחטר, עו"ד, מפרק

גלאור איתן
 )ח"פ 513607366(

)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 04/04/2018, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,42 המסגר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ליאור שחטר, עו"ד, מפרק

ל.י.מ פתוח טכנולוגיות בע"מ
 )ח"פ 511293052(

)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 
עוה"ד  במשרד   ,10:00 בשעה   ,04/04/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  שבע,  באר   ,78 הדסה  רח'  ושות',  ערב  כהן, 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

מיכאל שביט, מפרק

רובו ונטור בע"מ
 )ח"פ 515480515(

)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 05/04/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
רפפורט 3, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מושיקו מלכה, עו"ד, מפרק



5561 ילקוט הפרסומים 7709, ו' באדר התשע"ח, 21.2.2018 

בניס בניה בע"מ
 )ח"פ 514634831(

)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 
בן  רח'  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   ,08/04/2018 ביום  תתכנס 
עוזיאל 17, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

בני חנון, מפרק

קבוצת ארץ וטבע בע"מ
 )ח"פ 513158360(

)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 04/04/2018, בשעה 12:00, אצל זיסמן, אהרוני, גייר 
תל–אביב-יפו,   ,41-4 רוטשילד  שדרות  רח'  דין,  עורכי  ושות', 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

דיטה קול רומן, מפרקת

מסטרדמוס בע"מ
 )ח"פ 513780890(

)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 
דוד  סטיב  אצל   ,16:00 בשעה   ,05/04/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
קיסיליוב, ממשמר איילון 67, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

סטיב דוד קיסיליוב, מפרק

זו-אופט בע"מ
 )ח"פ 513885772(

)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 08/04/2018, בשעה 12:00, אצל צמח שניידר 
לשם  תל–אביב-יפו,   ,18 ולנברג  ראול  רח'  דין,  עורכי  ושות', 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

נטע צור-פלג, עו"ד, מפרקת

megal tower management
 )ח"פ 515320893(

)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 
נזרצקי,  אלברט,  אצל   ,12:00 בשעה   ,04/04/2018 ביום  תתכנס 
ראקוב ושות', משרד עורכי דין ונוטריון, רח' משכית 4, הרצליה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

מקסים ראקוב, עו"ד, מפרק

zlata panem
 )ח"פ 515422665(

)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 
נזרצקי,  אלברט,  אצל   ,13:00 בשעה   ,04/04/2018 ביום  תתכנס 
ראקוב ושות' , משרד עורכי דין ונוטריון, רח' משכית 4, הרצליה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

מקסים ראקוב, עו"ד, מפרק

א.א. נועה השקעות והחזקות בע"מ
 )ח"פ 515413201(

)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 04/04/2018, בשעה 12:00, אצל עו"ד יצחק וסטמן, 
רח' דרך אבא הלל 15, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אדם רבינוביץ, עו"ד, מפרק

מטעמי סושי רול אסיאתי בע"מ
 )ח"פ 515074516(

)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 08/04/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הרב 
פתאיה 11, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יהודה אלחנן בגדרי, מפרק
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ארבע וי סי חברת ניהול בע"מ
 )ח"פ 513524264(

)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 22/04/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  5, תל–אביב-יפו, לשם הגשת  נהרדעא 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דניאל פורמן, מפרק

רון ישרים בע"מ
 )ח"פ 514243831(

)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 
עו"ד  אצל   ,11:00 בשעה   ,10/04/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת  רח' מרמורק  אופיר חליוה, 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

חגית גורמן, מפרקת

שטה יועצים אגרונומיים בע"מ
 )ח"פ 512295296(

)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 05/04/2018, בשעה 12:00, אצל אריאלה שפי זלצר, 
רח' דישון 15, כפר ורדים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הדר רחל לוזון, עו"ד, מפרקת

יובלי כוכב מיכאל ניהול בע"מ
 )ח"פ 515026375(

)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 23/04/2018, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' שד' 
התעשיה 8, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

תמיר יחיא, עו"ד, מפרק

פיינביז קרנות גידור בע"מ
 )ח"פ 514762277(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 09/04/2018, בשעה 10:00, אצל עו"ד סיון זילברמן, 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,19 מקלף  מרדכי  רא"ל  רח' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עמוס עוז, מפרק

החברה לניהול חניון "בית משכית" בע"מ
 )ח"פ 514355775(

)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 05/04/2018, בשעה 18:00, במשרד רו"ח עדי 
ליואי, רח' שדרות רוטשילד 78, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

עדי צבי ליואי, רו"ח, מפרק

החברה לניהול "בית משכית" 2009 בע"מ
 )ח"פ 514355783(

)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 
עדי  רו"ח  אצל   ,18:00 בשעה   ,05/04/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ליואי, רח' שדרות רוטשילד 78, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

עדי צבי ליואי, רו"ח, מפרק

פנורמה השקעות )ב.י( בע"מ
 )ח"פ 513335604(

)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 05/04/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,4 יצחק  גרינבוים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יעקב בורשטין, מפרק
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הכל לבית אלי )2008( בע"מ 
 )ח"פ 514072008(

)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 08/04/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
רפפורט 3, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

זיו שדה, עו"ד, מפרק

באזבו טק בע"מ
 )ח"פ 515077964(

)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 09/04/2018, בשעה 18:00, אצל המפרק, רח' בגנו 
26 בני ברק, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוסף גרינברג, רו"ח, מפרק

קרטיב פתרונות בע"מ
 )ח"פ 515304129(

)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 15/04/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
החילזון 5, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ישעיה ירון, עו"ד, מפרק

כתר הזית בע"מ
 )ח"פ 514258409(

)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 15/04/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
החילזון 5, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ישעיה ירון, עו"ד, מפרק

פיענוח בע"מ
 )ח"פ 512452889(

)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 06/04/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' בלוך 
9, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דן שוהם, מפרק

ברגן הפקות ואירועים בע"מ
 )ח"פ 515494607(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 09/04/2018, בשעה 09:30, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  רמת   ,34 סוקולוב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שניר משה מקונן, עו"ד, מפרק

גידולי מור בע"מ
 )ח"פ 514218437(

)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 22/04/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק,  רח' שז"ר 
נועם(, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  )בית   21
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

משה מגלי, עו"ד, מפרק

ר.ע.מ חקלאות בע"מ
 )ח"פ 514022433(

)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 22/04/2018, בשעה 10:30, אצל המפרק,  רח' שז"ר 
נועם(, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  )בית   21
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

משה מגלי, עו"ד, מפרק
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תתכנס ביום 25.3.2018 בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' לילך 3, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  העין,  ראש 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זוהר חיים לוינגר, עו"ד, מפרק

א.ד.ג אמריקן גרופ בע"מ
)ח"פ 51-504842-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יעל שגיא, מרח' הנדיב 35, זכרון יעקב, טל' 04-6290127, 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.

 ,15.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.

יעל שגיא, עו"ד, מפרקת

מרגוליס,גרשוני,הירשפלד - טכנולוגיית מידע 
וביקורת פנימית בע"מ

)ח"פ 51-398278-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.1.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל 
אלנתן, מרח' דרך אבא הלל 7, רמת גן, טל' 052-2598957, 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.

 ,17.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

גבריאל אלנתן, מפרק

עמותת רוטרי לקידום החינוך הגבוה בישראל 
 )ע"ר 580239382(

)בפירוק מרצון(

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   ,21/01/2018 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד ארז ביבי, מרח' אבן גבירול 

129, תל–אביב-יפו, 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.

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

ארז ביבי, עו"ד, מפרק

 עיוש רפאל יזמות )1993( בע"מ
 )ח"פ 511870859(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון

]נוסח  החברות  לפקודת  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל  החברה  של  הכללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
שהתכנסה ביום 01/06/2017, התקבלה החלטה לבטל את הליך 
הפירוק מרצון מיום 09/11/2010 ומינוי מפרק מיום 10/04/2011, 
סמכות  כל  וכי  מבוטל  המפרק  מינוי  לפעילות,  תחזור  החברה 
עדכני  שנתי  דוח  תגיש  החברה  הוסרה.  מינויו  מעצם  שקנה 

לרשם החברות.

משה אלמליח, דירקטור

אלואט השקעות בע"מ
)ח"פ 51-533737-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.10.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זוהר חיים 

לוינגר, מרח' לילך 3, ראש העין, 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.

זוהר חיים לוינגר, עו"ד, מפרק

אלואט השקעות בע"מ
)ח"פ 51-533737-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
סבטה קיפניס, מרח' דרך השרון 6, בית יצחק, טל' 09-8944676, 

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.

 ,10.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, 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.

סבטה קיפניס, עו"ד, מפרק

בטר טו בע"מ
)ח"פ 51-472331-1(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,2.2.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי אטיאס, 
למפרק   ,04-6288868 טל'  חנה–כרכור,  פרדס   ,46 למרחב  דרך  מרח' 

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.

 ,15.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, 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.

רמי אטיאס, מפרק

צ.ע.ד.ה. מימון והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-98967-1(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,31.1.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי 
זיידמן, אצל משרד עורכי הדין חכם את אור-זך, רח' יששכר 5, 

קריית מוצקין, טל' 04-8730230, 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.

האחים ב. החילזון נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-492404-2(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,24.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
 את יורם מושקט, מרח' יהודה הלוי 85, תל אביב, טל' 054-4239882, 

03-5662038, 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.

 ,25.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.30, 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.

יורם מושקט, מפרק

די.ג'י.טי.אס. ישראל בע"מ
)ח"פ 51-496756-1(

)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 5.2.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר רשף, 

מקיבוץ שניר 1225000, טל' 054-6693315, 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 6.6.2018, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר רשף, עו"ד, מפרק

מי-גל-גינון ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-395129-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.2.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 
בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי זיידמן, מפרק

 

 ,28.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל משרד עורכי הדין, חכם את אור-זך, בכתובת 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

)להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול  69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967  בהתאם לסעיף 
הפטר כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 

מתנהל מסלול 
מספר התיקהפטר

מועד אחרון 
להגשת התנגדות 
לפי סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הדיון

אוריאן בן 
שטרית

 נתן ילין 3,
תל אביב

10:30קריות129927113914/05/201815/07/2018לשכת קריות

צור בחר, עלי עמירה
ירושלים

11:00ירושלים39945708115/05/201810/07/2018ירושלים

ציקבאשבילי 
יצחק

שפרינצק 13 
דירה 3, נהריה

09:30נתניה507581041518/05/201828/05/2018נתניה

הרב מימון 15, שוויג שמואל
בת ים

09:30נתניה269994105318/05/201825/06/2018נתניה

בר שאול 6, נוי ליאת חיה
רחובות

09:30נתניה179985411718/05/201802/07/2018נתניה

הרב יוסף חיים עוז סמדר
20, בני ברק

11:30נתניה209994607418/05/201802/07/2018נתניה

הר הצופים 17, נחום אביר
רחובות

11:00תל אביב019869313215/05/201820/11/2018תל אביב

אושרית 
אזולאי

שד' צה"ל 17, 
קריית גת

10:00תל אביב019564306215/05/201820/11/2018תל אביב

המעפילים 10, יצחק חנניה
בית שמש

10:00תל אביב019716653016/05/201806/11/2018תל אביב

 סנהדרין 12,ויטלי למור
תל אביב

11:00תל אביב019914212516/05/201812/06/2018תל אביב

 המכבים 70,אליהו סבאן
בני ברק

11:00תל אביב019948201217/05/201806/11/2018תל אביב

ניקולאי 
קופמן

צפניה 4, 
ירושלים

10:00תל אביב019846613819/05/201826/11/2018תל אביב

10:00תל אביב019738513720/05/201811/12/2018תל אביבהבנים 21, חולוןחגית נח

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

___________
1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.




