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הודעה על הקמת ועדה להטלת עיצום כספי
לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק איסור 
הלבנת הון, התש"ס-12000 )להלן - החוק(, הקמת ועדה להטלת 

עיצום כספי לגבי נותני שירות עסקי, בהרכב המפורט להלן:

הממונה על נותני שירות עסקי, עורכת הדין עדי פלד-קומרינר 
- יושבת ראש2;

עו"ד יעל קוטיק - ממלאת מקום יושבת ראש3;

עו"ד מיכל כהן - ממלאת מקום יושבת ראש4;

שרי שלזינגר, עובדת משרד המשפטים, לפי מינוי של הממונה 
- חברה;

פנחס פרנקל, עובד משרד המשפטים, לפי מינוי של הממונה - 
ממלא מקום חברה;

שלומית ווגמן, משפטאית, עובדת משרד המשפטים שמיניתי - 
חברה5; ואולם את מקומה יוכל למלא כל מי שמונה לממלא 

מקום חבר הוועדה שהוא משפטאי לפי הסעיף האמור.

י"ב באלול התשע"ז )3 בספטמבר 2017(
)חמ 3-3166-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ו, עמ' 712.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 4194.  2

י"פ התשע"ח, עמ' 510.  3

י"פ התשע"ח, עמ' 510.  4

י"פ התשע"ז, עמ' 2437.  5

מינוי ממלאות מקום יושבת ראש ועדת העיצומים 
של נותני שירות עסקי

לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

הון,  הלבנת  איסור  לחוק  13)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התש"ס-12000 )להלן - החוק(, אני ממנה את יעל קוטיק ואת 
מיכל כהן, לממלאות מקום יושבת ראש ועדת העיצומים של 

נותני שירות עסקי2, כהגדרתם בחוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"ב באלול התשע"ז )3 בספטמבר 2017(
)חמ 3-3166-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ב, עמ' 366.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 4194.  2

הודעה על הקמת ועדה להטלת עיצום כספי
לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 13)א( לחוק איסור 
הלבנת הון, התש"ס-12000 )להלן - החוק(, הקמתי ועדה להטלת 
עיצום כספי לעניין נותני שירותי מטבע, בהרכב כמפורט להלן:

רשם נותני שירות מטבע, הממונה - יושב ראש;  )1(

שמינה  בישראל,  המסים  רשות  עובד  ציגלברג,  זאב   )2(
הממונה - חבר, וחגי מזרחי - ממלא מקומו;

שלומית ווגמן, משפטאית עובדת משרד המשפטים, שמינה   )3(
שר המשפטים - חברה, ומאיה לדרמן, סבטלנה גרנר, תמר 

וולדמן וניצן וולקן - ממלאות מקומה.

ג' באב התשע"ו )7 באוגוסט 2016(
)חמ 3-3166-ה1(

משה כחלון  
שר האוצר  

 הודעה על הסמכת ממונה לעניין ועדה
להטלת עיצום כספי

לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 12)3( לחוק איסור 
הלבנת הון, התש"ס-12000 )להלן - החוק(, אני ממנה את רון 
חכם, סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין ברשות המסים בישראל, 
לממונה לעניין פרק ה' לחוק, ואת צביקה קסמן לממלא מקומו.

תוקף המינוי עד יום י"ז בסיוון התשע"ח )31 במאי 2018( 
ברשות  בתפקידם  משמשים  האמורים  העובדים  עוד  וכל 

המסים בישראל.

כ"א בתמוז התשע"ו )27 ביולי 2016(
)חמ 3-3166-ה3(

משה אשר  
רשם נותני שירותי מטבע  

ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשס"ב, עמ' 386.  1

הודעה על מינוי חבר ועדה להטלת עיצום כספי 
וממלא מקומו

לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

הון,  הלבנת  איסור  לחוק  13)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ציגלברג,  זאב  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התש"ס-12000 
עיצום  להטלת  בוועדה  לחבר  בישראל,  המסים  רשות  עובד 
כספי כמשמעה בסעיף 12 לחוק ואת חגי מזרחי לממלא מקומו.

תוקף המינוי עד יום י"ז בסיוון התשע"ח )31 במאי 2018( 
ברשות  בתפקידם  משמשים  האמורים  העובדים  עוד  וכל 

המסים בישראל.

כ"א בתמוז התשע"ו )27 ביולי 2016(
)חמ 3-3166(

משה אשר  
רשם נותני שירותי מטבע  

ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ב, עמ' 366.  1

הודעה על הצורך לבחור רב עיר
לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, 

התשס"ז-2007

היהודיים  הדת  שירותי  לתקנות  6)ב(  לתקנה  בהתאם 
צורך  יש  כי  מודיע  אני  התשס"ז-12007,  עיר(,  רבני  )בחירות 

לבחור רב עיר שני ברחובות.

י"א בתשרי התשע"ח )1 באוקטובר 2017(
)חמ 3-44-ה1(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ק"ת התשס"ז, עמ' 1150.  1

ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ו, עמ' 712.  1
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 הודעה על סיום הכרזה על שעת חירום במשק 
הגז הטבעי

לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002

חירום  שעת  על  הממשלה,  באישור  שהכרזתי,  לאחר 
הטבעי,  הגז  משק  לחוק  91)א(  סעיף  לפי  הטבעי  הגז  במשק 
 19( התשע"ז  באלול  כ"ח  שמיום  לתקופה  התשס"ב-12002, 
התשע"ח  בחשוון  י"א  יום  עד   12:00 בשעה   )2017 בספטמבר 
הממשלה  אישור  ולפי   ,06:00 בשעה   )2017 באוקטובר   31(
האמור שניתן בהחלטת הממשלה מספר 3029 מיום י"ט באלול 
התשע"ז )10 בספטמבר 2017(, אני מודיע על סיום ההכרזה על 
שעת חירום במשק הגז הטבעי מיום כ"ט בתשרי התשע"ח )19 

באוקטובר 2017( בשעה 18:00.

כ"ט בתשרי התשע"ח )19 באוקטובר 2017(
)חמ 3-5441(

                                                    יובל שטייניץ
                                          שר האנרגיה

ס"ח התשס"ב, עמ' 55.  1

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה
 לפי חוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(,

התשנ"ה-1995

בתוקף הסמכות לפי סעיף 6)א( ו–)ג( לחוק כביש אגרה )כביש 
הזיכיון  חוזה  לתנאי  ובכפוף  התשנ"ה-11995,  לישראל(,  ארצי 
שנחתם בין מדינת ישראל וחברת דרך ארץ הייווייז )1997( בע"מ, 

אני מודיע כי מיום י"א בתשרי התשע"ח )1 באוקטובר 2017( -

סכומי  עדכון  בדבר  בהודעה  נקבעו  אשר  האגרה  סכומי   )1(
אגרה2, הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

)א(  ברכב שמשקלו הכולל המותר 
פחות מ–4 טון

3.42

 )ב(  ברכב שמשקלו הכולל המותר 
4 טון או יותר

10.26

1.71)ג(  באופנוע

אגרה3,  סכומי  בדבר  בהודעה  נקבעו  אשר  האגרה  סכומי   )2(
ביחס לקטע 18, הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

 )א(  ברכב שמשקלו הכולל המותר 
פחות מ–4 טון

4.85

  )ב(  ברכב שמשקלו הכולל המותר 
4 טון או יותר

14.55

2.43 )ג(  באופנוע

ח' בתשרי התשע"ח )28 בספטמבר 2017(
)חמ 3-2914-ה1(

אבי דור  
המנהל הכללי של חברת  

דרך ארץ הייווייז )1997( בע"מ   
בעל הזיכיון  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 490; התשנ"ח, עמ' 282.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 5554.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 5554.  3

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית באר שבע
לפי חוק ייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )תעבורה(, התשע"ו-2016

ייעול  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  בתוקף סמכותי  כי  מודיע,  אני 
)תעבורה(,  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והפיקוח  האכיפה 
התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, ולאחר שהוכשרו כדין, הסמכתי 
לעניין  לפקחים  להלן  המנויים  שבע  באר  עיריית  עובדי  את 

הסמכויות המנויות בחוק:

יניב מויאל  אדי גבאי  

שירי מכלוף דביר ודבקר  

שרון מליק עומר וינר  

סרגיי מקרוב אלירן טוויזר  

יצחק פרחי דני טסמה  

חן צנגאוקר לינור אוחנה  

אהרון צנצלשוילי שירה אינברם  

מאיר שיינפלד אבי אלמדוי  

ניר שניידר מיכאל אגזימוב  

דני טפר מאור בן יוסף  

דודו בוטראשוילי אבי בן שמעון  

זאלי קוסשוילי הילה ג'אן  

רמינה חחיאשוילי סמדר ג'נבה  

עינב כהן. ישראל שניר  

הסמכה זאת תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם.

כ"ו באלול התשע"ז )17 בספטמבר 2017(
)חמ 3-5348(

רוביק דנילוביץ'  
ראש עיריית באר שבע  

ס"ח התשע"ו, עמ' 1214.  1

הודעות לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה בתל–אביב והמרכז

ת"ע 16428-08-17
בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ובעניין: הצהרת מותו של הנעדר שלום זוסמן,

והמבקש: אליעזר מרגולין, מרח' דרך אבא הלל 148, דירה 
36, רמת גן, ע"י ב"כ עו"ד יהודית אשד, רישיון מס' 10228, מרח' 

בנימיני 2, רמת השרון, טל' 03-5406539, פקס' 03-5491682.

הודעה

לענייני  המשפט  בית  אל  פנה  המבקש,  כי  ידוע  להווי 
של  מותו  על  להצהיר  בבקשה  והמרכז  אביב  בתל  משפחה 
נודעו  לא  ועקבותיו  שנה  כשישים  לפני  שנעלם  הנ"ל  הנעדר 

מאז ומשערים שהו מת.

וזה תיאורו של הנעדר לפי הצהרת המבקש:

מקום לידתו ותאריך לידתו: פולין, 1908.

מקום מגוריו הידוע האחרון: תלפיות, ירושלים.

אזרחותו: פולנית וישראלית.
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יהודית גלנטר.  .6

מקום לידתה ותאריך לידתה: ורשה פולין, שנת 1894.  

התאריך הידוע האחרון שבו נראתה הנספית עדיין בחיים   
והמקום שבו נמצאה אז: 1943, גטו ורשה, פולין.

חיה טאובר גלנטר.  .7

מקום לידתה ותאריך לידתה: ורשה פולין, שנת 1900.  

התאריך הידוע האחרון שבו נראתה הנספית עדיין בחיים   
והמקום שבו נמצאה אז: 1943, גטו ורשה, פולין.

אזרחותם: פולנית.

גלנטר- והינדה  אברהם  האחרון:  הידוע  מגוריהם  מקום 
באטבוצ'ק פולין; יעקב שלמה גלנטר, ראובן גלנטר, יהודית 

גלנטר וחיה טאובר גלנטר - בורשה, פולין;

השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר: 1. המנוח 
נפטר בשיבה טובה בישראל, התגורר בכפר  גלנטר,  יצחק 
טובה  בשיבה  נפטרה  גלנטר,  צביה  המנוחה   .2 חסידים. 

בישראל, התגוררה בכפר חסידים.

בזה  מתבקש  הנ"ל,  הנספים  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.

אורן דואני, מזכיר בית המשפט

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית משפט המחוזי בירושלים

פר"ק 53793-07-17

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

מדיני  לחוסן  הפרופסורים  חוג  עמותת  פירוק  ובעניין 
וכלכלי, ע"ר 58-024311-1,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

27.11.2017, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של העמותה 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   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.13.11.2017

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

התאריך הידוע לאחרונה שבו היה נראה שהוא עדיין בחיים: 
.1960

השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר: 1. המבקש 
גן. רמת   ,36 דירה   ,148 הלל  אבא  דרך  מרגולין,   אליעזר 
פתח   ,31 צה"ל  רח'  מרגולין,  יצחק  צחי  המבקש,  אחי   .2

תקווה.

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.

אורן דואני, מזכיר בית המשפט

בבית המשפט לענייני משפחה בתל–אביב-יפו
ת"ע 7385-09-17

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ובעניין: הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה,

והמבקש: אברהם הרן, ע"י עו"ד אוהד הרן, מרח' דיזינגוף 
173, תל אביב 634620, טל' 054-6776296, פקס' 072-2579884.

הודעה

לענייני  המשפט  בית  אל  פנה  המבקש,  כי  ידוע  להווי 
הנספים   של  מותם  על  להצהיר  בבקשה  אביב  בתל  משפחה 

שנספו בשואה, המפורטים להלן.

וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:

אברהם גלנטר.  .1

מקום לידתו ותאריך לידתו: ורשה פולין, שנת 1850.  

בחיים  עדיין  הנספה  נראה  שבו  האחרון  הידוע  התאריך   
והמקום שבו נמצא אז: 1942, אוטובצק, פולין.

הינדה גלנטר.  .2

מקום לידתה ותאריך לידתה: ורשה פולין, שנת 1856.  

התאריך הידוע האחרון שבו נראתה הנספית עדיין בחיים   
והמקום שבו נמצאה אז: 1942, אוטובצק, פולין.

יעקב שלמה גלנטר.  .3

מקום לידתו ותאריך לידתו: ורשה פולין, שנת 1892.  

בחיים  עדיין  הנספה  נראה  שבו  האחרון  הידוע  התאריך   
והמקום שבו נמצא אז: 1943, גטו ורשה, פולין.

ראובן גלנטר.  .4

מקום לידתו ותאריך לידתו: ורשה פולין, שנת 1898.  

בחיים  עדיין  הנספה  נראה  שבו  האחרון  הידוע  התאריך   
והמקום שבו נמצא אז: 1943, גטו ורשה, פולין.

משה גלנטר.  .5

מקום לידתו ותאריך לידתו: ורשה פולין, שנת 1900.  

בחיים  עדיין  הנספה  נראה  שבו  האחרון  הידוע  התאריך   
והמקום שבו נמצא אז: רוסיה.
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בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 24086-09-17

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

ובעניין פירוק חברת פוזיטיב לברזלנות ובניין )2001( בע"מ, 
ח"פ 51-307880-8,

והמבקשים: 1. עומר טאהא. 2. חסן חאלדי. 3. יוסף חרב, ע"י 
ב"כ עו"ד ורו"ח אלי א' עבוד, ואח', מרח' בן עמי 65/1, עכו 24064, 
.9915148@gmail.com טל' 04-9915148, פקס' 04-9914658, דוא"ל

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

16.11.2017 בשעה 10.00.

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 10.00 

ביום 2.11.2017.

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

אלי א' עבוד, עו"ד, רו"ח  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 38976-09-17

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

ח"פ בע"מ,  טכנולוגיות  תראו  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-488671-2

והמבקש: חגי וירט, ע"י ב"כ עו"ד דוד אמסלם, מרח' הרצל 
44, ת"ד 756, נהריה, טל' 077-5009256, פקס 077-4702134.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.11.2017 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   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.8.11.2017

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

דוד אמסלם, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 13.11.2017.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית משפט המחוזי בירושלים
פר"ק 62795-09-17

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

ח"פ בע"מ,  ווי  אן.  אי.  אף.  וואן  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-430329-6

והמבקש: משה רחמן, ע"י ב"כ עו"ד אמנון מזר ו/או יוספי 
מזר, מרח' בית הערבה 28, ירושלים 9338933.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.12.2017 בשעה 10.00.

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   10.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.10.12.2017

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

יוספי מזר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 4555-10-17

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

 ובעניין פירוק חברת קורל שלוש מחיצות גבס בע"מ, ח"פ
,51-480147-1

והמבקש: גיאורגי פוטין, ע"י ב"כ עו"ד גסאן סג'ראווי, מדרך 
החטיבות 1, ת"ד 1025, נצרת עילית 17000, טל' 04-8272535, פקס' 

.04-6275380

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.10.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.12.2017 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 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

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

גסאן סג'ראווי, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 62760-09-17

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

אינסטלציה  עבודות  שיבאן  אחים  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-470403-0,

והמבקשים: 1. פרהוד אלפונס. 2. נאג'י דוחי. 3. טוני דאו, ע"י 
ב"כ עו"ד שאדי חנא, מראמה, משרד עורכי דין שאדי חנא, ת"ד 

137, ראמה 3005500, טל' 04-9884126.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.12.2017 בשעה 10.00.

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 10.00 

ביום 4.12.2017.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 26.11.2017.

שאדי חנא, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 63572-09-17

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

ח"פ בע"מ,   )2014( רוני  נ.ס.ג.נ.י  חברת  פירוק   ובעניין 
51-511333-0, מרח' הסולל 8, חיפה,

ו/או  נשר  נפתלי  עו"ד  ב"כ  ע"י  אבוקרט,  יעקב  והמבקש: 
חיפה   ,4 לוין  מרח' שמריהו  נשר,  ניר  ו/או  נשר  )רענן(  שלומית 

33101, טל' 04-8677567, פקס' 04-8672990 .

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.12.2017 בשעה 10.15.

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 

.3.12.2017

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

נפתלי נשר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 31454-09-17

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

ח"פ בע"מ,  מבנים  אחזקת  פולג  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-280054-1

והמבקשים: 1. רונן כהן. 2. ישראל מונטיאנו, ע"י ב"כ עו"ד 
יוסף אוחנה, מרח' קזן 1/5, רעננה 4361101, טל' 050-5518533.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.11.2017 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 12.00 

ביום 19.11.2017.

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

יוסף אוחנה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בנצרת
פר"ק 21778-09-17

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

ח"פ בע"מ,  חוויה  מלונות  חברת  פירוק   ובעניין 
51-520009-5, רח' חרמון 2, נצרת עילית 1766401,

והמבקשים: בתיה לוטינגר ו–61 עובדים נוספים, ע"י המפרק 
הזמני, עו"ד, רו"ח, יצחק רייס, מרח' החשמל 10, עפולה 1827108.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.11.2017 בשעה 10.00.

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 משבעה ימי 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה.

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

יצחק רייס, עו"ד, רו"ח  
מפרק זמני  
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בבית משפט המחוזי בנצרת
פר"ק 60496-09-17

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

 ובעניין פירוק חברת מעיינות חמשת החושים בע"מ, ח"פ
51-477473-6, מרח' שד' אליעזר קפלן 1, טבריה,

סעדי,  עלי  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  ראפת מטאנס  והמבקשים: 
טלפקס'  ,30812 עראבה  כפר   ,361 ת"ד   ,25989 מס'   רישיון 

04-6742768, נייד 054-4400716.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.11.2017 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 8.30 

ביום 15.11.2017.

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

עלי סעדי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 36472-09-17

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

ובעניין פירוק חברת סטראדה ישראל בע"מ, ח"פ 51-435768-0,

והמבקש: מרדכי מילר, מרח' תל חי 26/65, אשדוד, ע"י ב"כ 
עו"ד הגר קליין, מרח' בן צבי 11, באר שבע, טל' 072-2510446, 

פקס' 072-2510447, מינוי מכוח חוק הסיוע המשפטי.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

1.1.2018 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 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 25.12.2017.

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

הגר קליין, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 53060-09-17

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

בע"מ,  )פ.א.נ.(  מלך  מעדני  קייטרינג  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-469866-1,

והמבקש: שמעון גלסורקאר, ע"י ב"כ עו"ד שמעון בן נעים, 
מרח' הנרייטה סולד 8א, באר שבע.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

11.1.2018 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 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

שמעון בן נעים, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 63902-09-17

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

ובעניין פירוק חברת ח.מ.א מסחר הובלות ואחסנות בע"מ, 
ח"פ 51-389782-7,

והמבקש: גדעון מקטובי, ע"י ב"כ עו"ד אהוד שמואל, מרח' 
בן צבי 11, באר שבע, טל' 077-5084009, פקס' 077-5084010.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

11.1.2018 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 
לפי  ימי עבודה  יאוחר מ–7  לפי המען הנ"ל לא  לידיו  שתגיע 

תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

אהוד שמואל, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

ישרד חשבונאות ומיסים בע"מ
 )ח"פ 514281534(

)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 
התקבלה   18/10/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רונן ליבוביץ, מרח' דרך בגין 48, 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 18/01/2018 
בשעה 10:00, אצל רו"ח צבי רדליך, רח' בלפור 15, פתח תקווה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

סי.פי.איי.שירותי תקשורת בע"מ
 )ח"פ 514346345(

)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 
התקבלה   16/10/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר 

שחטר, מרח' דרך בגין 44, 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 15/03/2018 
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. 

אמיר שחטר, מפרק

ר.א.ח.ר. בניין והשקעות בע"מ
 )ח"פ 514097716(

)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 
התקבלה   27/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן 

חיימוביץ, 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 02/12/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד פריד רונן, 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. 

איתן חיימוביץ, מפרק

אייל צלאל בע"מ
 )ח"פ 514890763(

)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 
התקבלה   18/10/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 
צלאל, מרח' שץ גגה גרשון 41, תל–אביב-יפו 6701779, 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 04/03/2018 
הטכנולוגי  הגן  רח'  ויינשטיין,  יגאל  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 
1, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

שלום אטיאס, עו"ד, מפרק

אחד על אחד )1592( בע"מ
 )ח"פ 513540336(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18/10/2017 
ולמנות את שלום  לפרק את החברה מרצון  התקבלה החלטה 

חנוך, מרח' ג'ו עמר 2, רעננה, 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.

שלום חנוך, מפרק

קולטון & שגב סולושנס בע"מ
 )ח"פ 515661494(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/10/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

רועי דניאל, מרח' גבורי ישראל 24, נתניה, 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.

רועי דניאל, עו"ד, מפרק

אפרום מפיצים בע"מ
 )ח"פ 510293582(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18/10/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 
זילברשמידט, מרח' שמורת נחל בשור 14, נתניה, למפרק החברה.

חסכון קהילתי בע"מ
 )ח"פ 51-468771-4(

)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 
התקבלה   24/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,6701101 תל–אביב-יפו   ,132 בגין  דרך  מרח'  תורן,  רם 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/01/2018 
בשעה 16:00, במשרד עו"ד גדעון פישר ושות', עזריאלי, מגדל 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,39 קומה  משולש, 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה. 

רם תורן, עו"ד, מפרק

מי-לי הפקות בע"מ
 )ח"פ 512752437(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 05/09/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם-

גל גוטזמן, מרח' הברזל 27, 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.

מנחם-גל גוטזמן, מפרק

ש.א.ם ייעוץ והוצאה לאור בע"מ
 )ח"פ 515498046(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16/10/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
שלום אטיאס, מרח' גולדה מאיר 3, נס ציונה 7403648, למפרק 

החברה.
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התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אדוארד לב, מפרק

היי - וויבס בע"מ
 )ח"פ 513064634(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 01/12/2018 בשעה 12:00, אצל עו"ד פריד רונן, רח' 
8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוסף פלדמן, מפרק

י.ע. מלובני בע"מ
 )ח"פ 514492610(

)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 03/12/2017 בשעה 09:00, אצל שבלת ושות', רח' 
סופי של המפרק,  דוח  4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת  ברקוביץ 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גיא סלומון, עו"ד, מפרק

הובלות פריד בע"מ
 )ח"פ 512836883(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 03/12/2017 בשעה 14:00, במשרד עו"ד ותד 
נהאד, רח' אלבאטן 1, טייבה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נהאד ותד, עו"ד, מפרק

קלברינו גפני אדריכלים בע"מ 
 )ח"פ 514493329(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת  אצל   ,09:00 בשעה   03/12/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,7 באייר  ה'  רח'  קלרבינו,  גיל  טלי 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 

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.

אברהם זילברשמידט, מפרק

קובי שושן החזקות )1998( בע"מ
 )ח"פ 512675091(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18/10/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
קרן ארד ליבוביץ, מרח' יגאל אלון 65, תל–אביב-יפו, למפרקת 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

קרן ארד ליבוביץ, עו"ד, מפרקת

דישס אר דן בע''מ
 )ח"פ 515489946(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17/10/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל לוי, 

מרח' זליוונסקי 6, כפר סבא, 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.

יובל לוי, מפרק

ליאון - נט בע"מ
 )ח"פ 513853341(

)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 17/12/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הכוכב 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,8
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10:00, במשרד המפרק,   22/11/2017 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
כפר עיילבון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

איהאב סויד, עו"ד, מפרק

א.ל.ה. 1999-2000 בע"מ
)ח"פ 51-278207-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  גן,  רמת   ,11 קומה   ,164 ביאליק  דניאל עשור, מרח'  רו"ח 

6103434-03, 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.

 ,25.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל רו"ח בסון ושות', 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.

דניאל עשור, רו"ח, מפרק

שיר סקוטי נכסים בע"מ
)ח"פ 51-369346-5(

)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   ,18.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  גן,  רמת   ,11 קומה   ,164 ביאליק  דניאל עשור, מרח'  רו"ח 

03-6103434, 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.

 ,10.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל משרד רו"ח בסון ושות', 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.

דניאל עשור, רו"ח, מפרק

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

טלי קלברינו גיל, מפרקת

ג.י.ש נאמנויות 2000 בע"מ
 )ח"פ 513012070(

)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 03/12/2017 בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' יגאל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,92 אלון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

קובי ליבוביץ, עו"ד, מפרק

לבק אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 512683038(

)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 
עורכי  במשרד   ,09:00 בשעה   11/12/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דין אורלנסקי איזנברג מוזסון ושות', רח' ששת הימים 30, בני 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

צח שחרור, עו"ד, מפרק

כהן לייב נדלן ויזמות בע"מ 
 )ח"פ 51-459396-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  13:00, במשרד המפרקת,  20/11/2017 בשעה  ביום  תתכנס 
בן גוריון 1, מגדלי ב.ס.ר 2, קומה 28, בני ברק, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

קרן כהן בלחרסקי, עו"ד, מפרקת

פנימיות אבוד דאוד בע"מ 
 )ח"פ 51-379620-1(

)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 



ילקוט הפרסומים 7603, כ"ט בתשרי התשע"ח, 19.10.2017  520

התקבלה   ,1.10.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
טל'   ,3133602 חיפה   ,33707 ת"ד   ,56 המגינים  משד'  רואש,  אלי 

04-8523805, 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.

 ,3.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי רואש, רו"ח, מפרק

פיקסל מובייל בע"מ
)ח"פ 51-381865-8(

)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 24.9.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב כהן, 
מרח' הלפיד 8, ת"ד 6845, פתח תקווה, טל' 052-8988501, למפרק 

החברה.

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

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

 ,12.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב כהן, עו"ד, מפרק

א. בנצי אדריכלים בע"מ
)ח"פ 51-360691-3(

)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   ,24.8.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בן ציון 
אלפרוביץ, מרח' הרצל 3, קריית אתא, טל' 052-3643122, 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.

מ.פ.נ. קבוצת מיגון בע"מ
)ח"פ 51-454435-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  גן,  רמת   ,11 קומה   ,164 ביאליק  דניאל עשור, מרח'  רו"ח 

03-6103434, 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.

 ,24.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל רו"ח בסון ושות', 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.

דניאל עשור, רו"ח, מפרק

סופרליין אינטרנשיונל )רהיטים( בע"מ
)ח"פ 51-192527-3(

)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   ,1.10.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
טל'   ,3133602 חיפה   ,33707 ת"ד   ,56 המגינים  משד'  רואש,  אלי 

04-8523805, 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.

 ,3.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  15.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי רואש, רו"ח, מפרק

סופרליין רהוט 1997 בע"מ
)ח"פ 51-254572-4(

)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 
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דרך ארץ חווית נסיעה תרבותית בע"מ
)ח"פ 51-524843-3(

)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   ,27.8.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
חיים פלמן, מרח' המרד 25, מגדל הסחר, תל אביב 6812508, טל' 

03-5601992, 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.

 ,31.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים פלמן, רו"ח, מפרק

מ.ב.ה דיאגנוסטיקה בע"מ
)ח"פ 51-472307-1(

)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   ,28.8.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידית 
 ,03-6114455 טל'  גן,  רמת   ,22 קומה   ,7 בגין  מנחם  מרח'  קורן, 

למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.1.2018, בשעה 
14.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידית קורן, עו"ד, מפרקת

רשתות ותעלות בע"מ
)ח"פ 51-328918-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

 ,27.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בן ציון אלפרוביץ, מפרק

ש. העגל שיווק בשר טרי בע"מ
)ח"פ 51-483579-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרבל 

חדאד, מגוש חלב 1387200, טל' 050-8822155, 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.

 ,19.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרבל חדאד, מפרק

פלג א.ח 2001 בע"מ
)ח"פ 51-313063-3(

)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   ,22.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
פאיז טאפש, מרח' הגליל 37, כרמיאל 2191203, טל' 04-9883737, 

050-5250036, 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.

 ,25.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  15.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פאיז טאפש, עו"ד, מפרק
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 ,14.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן עדיני, עו"ד, מפרק

באלאנס זום בע"מ
)ח"פ 51-546282-8(

)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   ,14.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד  
יפעת ניר-כץ, משד' רוטשילד 45-41, תל אביב, טל' 03-7955555, 

למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.1.2018, בשעה 
11.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יפעת ניר-כץ, עו"ד, מפרקת

ג.ש. סטוקים בע"מ
)ח"פ 51-335047-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  חיפה,   ,25415 ת"ד   ,20 הסנדלר  יוחנן  מרח'  כרסנטי,  זיו 

073-2520003, 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.

 ,15.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד סיון זילברמן, רח' מקלף 19, חיפה, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

זיו כרסנטי, מפרק

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,050-5283239 טל'   ,24721 עכו   ,9 נוף  יפה  מרח'  איתמר,  לירז 

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 3.1.2018, בשעה 
דוח  הגשת  לשם   ,19 עבדון  מושב  שמעוני,  מיכאל  אצל   ,10.00
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירז איתמר, עו"ד, מפרק

מורן תעשיות מזון בע"מ
)ח"פ 51-350966-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
גיל זיידה, מרח' שביל החלב 33ב, הוד השרון, טל' 052-8021274, 

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.

 ,13.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל זיידה, רו"ח, מפרק

ניואנס חברה להשקעות ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-516446-5(

)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   ,25.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6139696 טל'   ,5126237 ברק  בני   ,5 כנרת  מרח'  עדיני,  רונן 

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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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.

 ,24.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד תבור, מפרק

א.ח. תכנון ניהול וביצוע בע"מ
)ח"פ 51-515880-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד מחמוד המאם, מת"ד 8072, רח' ראשי, טמרה 30811, טל' 

04-9942289, 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.

 ,28.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מחמוד המאם, עו"ד, מפרק

פרטו אופטימום בע"מ
)ח"פ 51-394603-8(

)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   ,18.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
רוני פילו, מרח' מגדל הלבנון 11/25, מודיעין, טל' 054-6270569, 

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.

 ,31.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  18.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוני פילו, מפרק

מצפן ייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-430898-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,052-8403555 טל'  אביב,  תל   ,26 בורלא  יהודה  מרח'  בירן,  אלי 

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.

 ,15.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי בירן, עו"ד, מפרק

מ.הולץ שרותי פיקוח בע"מ
)ח"פ 51-330649-8(

)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   ,13.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

משה הולץ, מרח' רוטשילד 73, חיפה, 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.

 ,21.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה הולץ, מפרק

ד. תבור תעשיות ויזמות בע"מ
)ח"פ 51-370259-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד תבור, 

מרח' רפאל איתן 3, חולון, טל' 052-4582829, למפרק החברה.



ילקוט הפרסומים 7603, כ"ט בתשרי התשע"ח, 19.10.2017  524
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 6.48 שקלים חדשים 

אייל זבידה, מרח' דילה רינה יוסף 19, תל אביב 6954519, טל' 
050-4000999, 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 1.2.2018, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, 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.

אייל זבידה, מפרק

קבוצת ענבר ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-344945-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.10.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אייל זבידה, מרח' דילה רינה יוסף 19, תל אביב 6954519, טל' 

050-4000999, 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 1.2.2018, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, 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.

אייל זבידה, מפרק

אורדן ח. יועצי נהול בע"מ
)ח"פ 51-221963-5(

)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   ,18.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6006464 טל'  גן,  רמת   ,7 הלל  אבא  מרח'  לפק,  שרון  צופי 

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.

 ,18.2.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צופי שרון לפק, עו"ד, מפרק

דביר גרינברג אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-393210-3(

)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   ,25.9.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שחר פרילינג, מרח' טוסקניני 1, תל אביב, טל' 09-7437898, 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.

 ,31.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  18.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שחר פרילינג, עו"ד, מפרק

קבוצת אודם ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-344995-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,1.10.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אייל זבידה, מרח' דילה רינה יוסף 19, תל אביב 6954519, טל' 

050-4000999, 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 1.2.2018, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, 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.

אייל זבידה, מפרק

קבוצת ספיר ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-344944-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.10.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 




