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מינוי והסמכת מפקחים ומינוי מפקחי עבודה
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954, ועוד 

חוקים כמפורט בהודעה 

74)א( לחוק שירות התעסוקה,  בתוקף סמכותי1 לפי סעיף   .1
התשי"ט-21959 )להלן - חוק שירות התעסוקה(,  סעיף 5)ב( 
לחוק עובדים זרים, התשנ"א-31991 )להלן - חוק עובדים 
זרים(, לפי סעיף 19)א( לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני 
כוח אדם, התשנ"ו-41996 )להלן - חוק קבלני כוח אדם(, לפי 
סעיף 1 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-51951 )להלן - חוק 
חופשה שנתית(, לפי סעיף 1 לחוק שעות עבודה ומנוחה,  
ומנוחה(,  עבודה  שעות  חוק   - )להלן  התשי"א-61951 
לפי סעיף 1 לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-71953 )להלן - 
מינימום,  לחוק שכר  15ב  סעיף  לפי  הנוער(,   עבודת  חוק 
התשמ"ז-81987 )להלן - חוק שכר מינימום(, לפי סעיף 18 
לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-91988 )להלן 
13 לחוק  ולפי סעיף  - חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה(, 
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח-101998, אני 
מסמיך וממנה, לפי העניין, את עובדי המדינה הרשומים 
כאמור  מתאימה  הכשרה  שעברו  לאחר  למפקחים,  מטה 
לחוק  19)א2(  ובסעיף  זרים  עובדים  לחוק  5ב)ב()2(  בסעיף 

קבלני כוח אדם, לעניין הפיקוח על החוקים האמורים.

על  הפיקוח  ארגון  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף   .2
עובדי המדינה  אני ממנה את  העבודה, התשי"ד-111954, 
הרשומים מטה למפקחי עבודה לעניין הפיקוח על החוק 
עבודה  חוק שעות  חופשה שנתית12,  חוק  על  וכן  האמור, 
חוק  מינימום15  שכר  חוק  הנוער14,  עבודת  חוק  ומנוחה13, 
שוויון הזדמנויות בעבודה16, חוק שירות התעסוקה17, חוק 
חוק  התשס"ו-182006,  חירום,  בשעת  עובדים  על  הגנה 
הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-192001, 
חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי 
מיון לקבלה לעבודה(, התשס"ב-202002, חוק הגנת השכר, 
התשי"ח-211958, חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-221957, 

בטוהר  ופגיעה  עבירות  )חשיפת  עובדים  על  הגנה  חוק 
פרק  הוראות  תקין(, התשנ"ז-231997,  במינהל  או  המידות 
העבודה,  דיני  של  האכיפה  להגברת  לחוק  ה'  ופרק  ד' 
מעובד,  ביטחונות  קבלת  איסור  חוק  התשע"ב-242011, 
למניעת  לחוק   )7(15 וסעיף  )7ב(  סעיף  התשע"ב-252012, 
הטרדה מינית, התשנ"ח-261998, ולעניין פיטורי עובד בלא 
לחוק  41א)ב(  בסעיף  כאמור  התעסוקה  ועדת  מאת  היתר 
חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-271949, לפי 

סעיף 45א לחוק האמור:

אורי מלאכילבונה זוהר

אברהם שרגא גלסטרערן שמואל שמחון 

משה בן יוסףאריה מרגל

אביאור אהרוןחוסאם אעבדת

רחלי זאבייותם גיאת

יצחק בן שושןמאיה בינטר חריר

דניאל סדמןנדב ברוך לזר

רותם קומבליסויקטור מגרם

טייקו רחל צגאיאוריאל עזר

ויויאן דאמוני זייתוןלמואל בסט

אורי רוןאנדראה הוליביה

א' בכסלו התשע"ז )19 בנובמבר 2017(
)חמ 150—3-ה1( 

                                                    חיים כ"ץ
__________                 שר העבודה הרווחה ושירותים החברתיים

23  ס"ח התשנ"ז, עמ' 66; י"פ התשס"ט, עמ' 2969.

24  ס"ח התשע"ב, עמ' 62; י"פ התשע"ב, עמ' 6145.

25  ס"ח התשע"ב, עמ' 176; י"פ התשע"ב, עמ' 6145.

26  ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.

27  ס"ח התש"ט, עמ' 13.

מינוי פקחים
 לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי 

הנצחה, התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לחוק גנים לאומיים, שמורות 
טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-11998, בהסכמת 
ובכפוף לתנאים שהורה, אני ממנה את  השר להגנת הסביבה 
ששמותיהם  הלאומיים  והגנים  הטבע  לשמירת  הרשות  פקחי 
מפורטים להלן לבצע תפקידי פיקוח ואכיפת חוק לפי פקודת 

הכלבת, 21934:

כהן עמירםאוליאל עדן

כץ מארקאונגר שירן

לבבי חנןאלט אוהד

לוי שרוןארד רועי

__________
1    י"פ התשע"ז, עמ' 1313.

2   ס"ח התשי"ט, עמ' 32.

3   ס"ח התשנ"ה, עמ' 112; התש"ע, עמ' 488.

4   ס"ח התשנ"ו, עמ' 201; התש"ע, עמ' 501.

5   ס"ח התשי"א, עמ' 234.

6   ס"ח התשי"א, עמ' 204.

7   ס"ח התשי"ג, עמ' 115; התשנ"ח, עמ' 256.

8   ס"ח התשמ"ז, עמ' 68; התשס"ב, עמ' 493.

9   ס"ח התשמ"ח, עמ' 38; התשע"ד, עמ' 600.

10  ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התש"ע, עמ' 566.

11  ס"ח התשי"ד, עמ' 202; י"פ התשע"ז, עמ' 1312.

12  י"פ התשט"ו, עמ' 156.

13  י"פ התשט"ו, עמ' 156.

14  י"פ התשנ"ד, עמ' 2960.

15  י"פ התשנ"ב, עמ' 4053.

16  י"פ התשנ"ו, עמ' 1054.

17  י"פ התשס"ה, עמ' 2905.

18  ס"ח התשס"ו עמ' 396; י"פ התשס"ו, עמ' 4725.

19  ס"ח התשס"א, עמ' 378; י"פ התשס"ב, עמ' 2749.

התשס"ב,  י"פ   ;64 עמ'  התשע"ה,   ;210 עמ'  התשס"ב,  ס"ח    20 

    עמ' 2749.
21  ס"ח התשי"ח, עמ' 86; י"פ התשס"ד, עמ' 1323.

22  ס"ח התשי"ז, עמ' 63; י"פ התשס"ד, עמ' 1323.

__________
1   ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

2   ע"ר 1934, תוס' 1, עמ' 242.
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מאס אוהדאשד תומר

מזעל אימןאתר אבים

מילר אילבאינוסוביץ נתן

מינץ משהבהיר גונן

מצרי נועםבולדו אריאב

מרדוק סיוןביסמוט גיל

נורקין ג'ורג'יבלסקי אביעד

נחמני תומרבן אליהו הדי

נסים דורוןבן יוסף רועי

נסאר מחמודבן ינאי לישי

נפתלי איתןבן שחר הראל

סבח עמוסבן שטרית זוהר

סהר עודדבקיש מורן

סופר קוביברוכי ארז

עברון גילברכיאל ברק

ענבר בנימיןבשארה גזאל

פאעור אמנוןגד דקל

פרו אוריגואלמן עמרי

פרידברג יאירגדליה אברהם

פרנדיאן אמירגוטמן אליסף

פרץ אשרגלעדי עמיחי

צעירי עודדגלעדי פרץ

קבסה שיגלעדי אלכס

קדם אריאלגרינבאום דוד יוסף

קורן שידורפמן עמי יעקב

קינג רוןדרעי אייל

קסטל רוברטהברי אסף

קפלן אסףהיימס ערן

רבין פטרהראל יונתן

רוזנברג אריהואזנה אוריה

רוזנברג בןוינר דוד

רינסקי יוסף בוריסזהרוני גיא

שגיא הוכמן יובלזכאי דוד

שושן מאירחן חיים אורן

שדה רותםחפץ איל

שטראוס רועיטאובה נדב

שלייבי עואדטל אמיר

שמיר יתירטל חנוך

שמואל ידידיהטל לירון

שפירא אורייהלומי אוהד

ששון עזראכהן ליעד

תמאם ברוךכהן גיא

בביצוע תפקידם יפעלו הפקחים בהתאם להוראות שייתן 
מפעם לפעם מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיך לעניין זה.

תוקף מינוי זה עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019( 
וכל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם.

א' בטבת התשע"ח )19 בנובמבר 2017(
)חמ 474—3-ה3( 

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 2 חלק 1 - שיטות לבדיקת צמנט: קביעת החוזק, מנובמבר 
2017 בא במקום המהדורה ממרס 2009;

ת"י 2 חלק 2 - שיטות לבדיקת צמנט: אנליזה כימית של צמנט, 
מנובמבר 2017 בא במקום המהדורה ממרס 2009;

זמני ההתקשרות  ת"י 2 חלק 3 - שיטות לבדיקת צמנט: קביעת 
וקביעות הנפח, מנובמבר 2017 בא במקום המהדורה מדצמבר 

;2011

של  פוצולניות  בדיקת  צמנט:  לבדיקת  שיטות   -  5 חלק   2 ת"י 
צמנט פוצולני, מנובמבר 2017 בא במקום המהדורה ממרס 

;2009

ת"י 2 חלק 10 - שיטות לבדיקת צמנט: קביעת תכולת הכרום 
בא   2017 מנובמבר  בצמנט,  הנמצאת   )VI( במים  המסיס 

במקום המהדורה ממרס 2009;

ת"י 5139  - סימון והארה של מכשולי טיסה, מנובמבר 2017 בא 
במקום במהדורה מדצמבר 2014; 

ת"י 900 חלק 2.11 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות למייבשי כביסה, מנובמבר 2017 

בא במקום המהדורה מיוני 2008;

בקרה  תאי  מבטון:  טרומיים  בקרה  תאי   -  2 חלק   5988 ת"י 
למערכות ביוב, מנובמבר 2017;

משאבות חום לחימום מי שתייה בעלות מדחסים  ת"י 6226 - 
מנובמבר  ביצועים,  ודרישות  בטיחות  דרישות  חשמליים: 

2017 בא במקום ת"י 6226 ממרס 2012;

ת"י 6558 חלק 2 - בטיחות תכשיטים: תכשיטים למבוגרים - 
דרישות בטיחות, מנובמבר 2017;

ת"י  15883 חלק 1 - מכונות לניקוי ולחיטוי: דרישות כלליות, 
מונחים, הגדרות ובדיקות, מנובמבר 2017;

__________
1   ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.
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מס' הרישום: 3540
מס' הבקשה: 2047/93

שם בעל הזכות: Paul Pekmez, צרפת 
שם המטפח: Paul Pekmez, צרפת

PEKCOUKETCH ,הגידול והזן:  ורד

מס' הרישום: 3541
מס' הבקשה: 2050/93

שם בעל הזכות: Paul Pekmez, צרפת 
שם המטפח: Paul Pekmez, צרפת

PEKCOUJAPON ,הגידול והזן:  ורד

כ"ט בכסלו התשע"ח )17 בדצמבר 2017(
)חמ 361—3-ה1( 

                                                          דניאל קינן
רשם זכויות מטפחים                   

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה(, 

התשמ"ט-1989

במשק  הסדרים  לחוק  18ה)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המדינה )תיקוני חקיקה(, התשמ"ט-11989 )להלן - חוק הסדרים(, 
אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2017 
ביום  יעודכנו   ,2016 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת 
הכספי  העיצום  סכומי   ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד 
הסכום  וכן  הסדרים  לחוק  החמישית  ובתוספת  18א  שבסעיף 
גז  המספק  גז  ספק  )החלפת  המקרקעין  לחוק  3א)א(  שבסעיף 
חוק   - )להלן  התשנ"א-21991  מרכזית(,  גז  מערכת  באמצעות 
המקרקעין החלפת ספק גז(, בהתאם לסעיף 3א)ב( לאותו חוק, 

ויהיו כלהלן: 

 25,350  - הסדרים  לחוק  18א)א(  בסעיף  האמור  הסכום   .1
שקלים חדשים;

 10,140  - הסדרים  לחוק  18א)ב(  בסעיף  האמור  הסכום   .2
שקלים חדשים;

לחוק  החמישית  בתוספת  ב'  בטור  האמורים  הסכומים   .3
הסדרים יהיו כלהלן: 

שקלים   1,010  -  )1( פרט  לצד  האמורים  הסכומים  )א( 
יותר  ולא  צרכן  כל  כלפי  הפרה  בשל   חדשים 

מ–152,150 שקלים חדשים;

הסכומים האמורים לצד פרט )2( -  )ב( 

לספק גז קטן - 33,970 שקלים חדשים;  )1(

לספק גז אחר - 67,950 שקלים חדשים;  )2(

הסכום האמור לצד פרט )3( - 5,070 שקלים חדשים; )ג( 

הסכום האמור לצד פרט )4( - 67,950 שקלים חדשים; )ד( 

הסכום האמור לצד פרט )5( - 30,420 שקלים חדשים; )ה( 

הסכום האמור לצד פרט )6( - 15,210 שקלים חדשים; )ו( 

הסכום האמור לצד פרט )7( - 2,030 שקלים חדשים; )ז( 

ובדיקות  דרישות  ולחיטוי:  לניקוי  מכונות   -  2 חלק   15883 ת"י  
בעבור  בחום  לחיטוי  המשמשות  ולחיטוי,  לניקוי  למכונות 
קיבול,  כלי  כלים,  קערות,  הרדמה,  ציוד  לניתוח,  מכשירים 

אבזרים, כלי זכוכית וכדומה, נובמבר 2017;

ת"י 16147 - משאבות חום בעלות מדחסים חשמליים - בדיקות, 
דירוג ביצועים ודרישות סימון של מכשירים ביתיים לחימום 

מים, מנובמבר 2017 בא במקום ת"י 6226 ממרס 2012.

י"ב בכסלו התשע"ח )30 בנובמבר 2017(
)חמ 96—3-ה1( 

                                                        אילן כרמית
ממלא מקום המנהל הכללי של מכון

התקנים הישראלי                   

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיע כי בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים של 
)להלן - החוק(, החלטתי להעביר  זני צמחים, התשל"ג-11973 
למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות מטפחים 

שלהלן:

בקשה מספר: 4711/17
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 

מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן
שם המטפח: דורון הולנד, עירית בר יעקב, כאמל חטיב, רותם 

הראל-בז'ה, מנהל המחקר החקלאי, בית דגן
שם הגידול: רימון

תאריך הבקשות: 26/10/2017
)NETA-NY( השם המוצע לזן: נטע-ני

סימון הזן: 5/21)3( 
תיאור הזן ותכונותיו: עטיף: צבע - כתום אדום; פרי: רוחב - בינוני, 
צבע עליון - אדום ארגמן; אריל: צבע עיקרי - אדום כהה; זרע: 

קשיות - רך; מועד הבשלה  לצריכה - מוקדם מאוד.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

את  יגיש  לחוק,   23 לסעיף  בהתאם  לבקשה  להתנגד  המבקש 
החקלאות  משרד  מטפחים,  זכויות  רשם  לידי  התנגדותו 

ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250. 

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת מסמכי 
ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות זכות מטפחים של 

זני צמחים, התשל"ד-21974.

ט"ו בכסלו התשע"ח )3 בדצמבר 2017(
)חמ 235—3-ה1( 

                                                          דניאל קינן
רשם זכויות מטפחים                   __________

1   ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.

2   ק"ת התשל"ד, עמ' 713.

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

מטפחים  זכויות  לחוק   24 לסעיף  בהתאם  כי  מודיע  אני 
זכות  הזכויות,  בספר  רשמתי  צמחים, התשל"ג-11973,  זני  של 

מטפחים כמפורט להלן:

                 __________
1   ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.

__________
ס"ח התשמ"ט, עמ' 28; התשע"ח, עמ' 10.  1

ס"ח התשנ"א, עמ' 117.  2



3803 ילקוט הפרסומים 7660, י"ד בטבת התשע"ח, 1.1.2018 

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

אביעד בללתי, עו"ד, המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 62455-11-17

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

ח"פ בע"מ,  מכוניות  ל.ל  דרייב  ניו  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-489580-4

שניאור  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  אלגמיל  יוסי  והמבקש: 
)קניון  8, ת"ד 1337  ז'בוטינסקי  קטשוילי ו/או מי ממשרדו, רח' 
פקס'   ,08-6717660 טל'   ,83035 קריית מלאכי   ,)1 קומה  הקריה, 

.08-67177661

בקשה  הוגשה   27.11.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 8.2.2018 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 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ–14 ימי עבודה לפני 

תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

שניאור קטשוילי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי תל–אביב-יפו
פש"ר 18549-11-17

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

ובעניין פירוק חברת טיק איי קיו בע"מ, ח"פ 51-432695-8,

והמבקשים: 1. עופר דגלי. 2. דוד מאיר כהן, ע"י ב"כ עו"ד 
חנה פורת, ממשרד עמית הורוביץ ושות', רח' דרך מנחם בגין 

12, רמת גן 52521, טל' 03-6122111, פקס' 03-6122119.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.11.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.2.2018 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 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 31.1.2018.

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

חנה פורת, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

הסכום האמור בסעיף 3א)א( לחוק המקרקעין החלפת ספק   .4
גז - 65,920 שקלים חדשים. 

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-5596(

חן בר יוסף  
מנהל מינהל הדלק  

  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית משפט המחוזי בירושלים

פר"ק 28403-11-17

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

ובעניין פירוק עמותת ישיבת חדרה - איתרי, ע"ר 58-001354-8,

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

בקשה  הוגשה   13.11.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  העמותה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  לבית המשפט 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 8.2.2018, בשעה 9.15.

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 

.25.1.2018

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 25.1.2018.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 51354-11-17

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

ח"פ בע"מ,  לייטינג  מנור  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-420296-9

והמבקש: עו"ד אביעד בללתי, מרח' מנחם בגין 65, תל אביב.

בקשה  הוגשה   22.11.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 12.2.2018 בשעה 13.20.

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   19.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.28.3.2017
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 29245-11-17

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

ובעניין פירוק חברת חטאים מתוקים בע"מ, ח"פ 51-482750-0,

והמבקשים: הראל הררי ואח', ע"י ב"כ עו"ד אדיק שמונוב 
ו/או בוריס שמונוב, מרח' שאול המלך 8, ראשון לציון.

בקשה  הוגשה   13.11.2017 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 28.1.2018 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 משבעה ימי 

עבודה לפני הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

שמונוב אדיק, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 15102-09-17

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

בע"מ,  ואחזקות  ניהול  סמארטסטפ  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-450878-7,

והמבקש: בראקת גבראמיכאל ע"י ב"כ עו"ד יריב בן חיים, 
מרח' בן גוריון 8, רמת גן.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.2.2018 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   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שיגיע 

.31.1.2018

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

יריב בן חיים, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 22094-11-17

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

ובעניין פירוק חברת ח. קובי וודיזיין בע"מ, ח"פ 51-261629-6,

גולדהורן,  פז  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מרח' אח"י אילת 41, ת"ד 1288, קריית חיים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.11.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.1.2018 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 27.2.2018.

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

פז גולדהורן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 22167-11-17

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

ובעניין פירוק חברת לוג הבית 2005 בע"מ, ח"פ 51-365149-7,

גולדהורן,  פז  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מרח' אח"י אילת 41, ת"ד 1288, קריית חיים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.11.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.1.2018 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 27.2.2018.

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

פז גולדהורן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 22216-11-17

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

ח"פ בע"מ,  עץ  תעשיות  קובי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-111184-1

גולדהורן,  פז  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מרח' אח"י אילת 41, ת"ד 1288, קריית חיים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.11.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
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ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 
25.1.2018 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 27.2.2018.

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

פז גולדהורן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 55917-11-17

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

בע"מ,  מזון  מוצרי  שיווק   - רך  עגל  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-460747-2,

בוחבוט  גלית  עו"ד  ב"כ  ע"י  אמדרו,  ולנטינה  והמבקשת: 
ו/או עו"ד דוד בוחבוט, מרח' התע"ש 10, ת"ד 7047, כפר סבא 

44641, טל' 09-7422471, פקס' 09-7422475.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

21.2.2018 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 21.2.2018.

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

גלית בוחבוט, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 13970-12-17

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

וישום פרויקטים  יזום  ובעניין פירוק חברת חשב גרניט - 
בע"מ, ח"פ 51-229736-7,

והמבקשת: יעל כתבי, ע"י ב"כ עו"ד שמואל רביב, ממשרד 
אביב  תל   ,11 קומה   ,29 המרד  רח'  דין,  עורכי  ושות',  רביב  ש. 

.6812511

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.12.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.2.2018 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 
 16.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 4.2.2018.

המבקשת,  תמסור  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 4.2.2018.

שמואל רביב, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית משפט המחוזי בנצרת
פר"ק 32088-11-17

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

דתית  ותירות  התישבות   - מירון  עמותת  פירוק  ובעניין 
רשב"י, ע"ר 58-039120-9,

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

בקשה  הוגשה   14.11.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

29.1.2018, בשעה 11.30.

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 

.16.1.2018

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 16.1.2018.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית משפט המחוזי בנצרת
פר"ק 32152-11-17

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

הצדיק  מורשת   - ברסלב  מוסדות  עמותת  פירוק  ובעניין 
מיבנאל, ע"ר 58-061233-1,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.
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בקשה  הוגשה   14.11.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

29.1.2018, בשעה 11.00.

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 

.16.1.2018

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 16.1.2018.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית משפט המחוזי בנצרת
פר"ק 32179-11-17

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

ע"ר הגלילית,  חצור  אחיעזר  עמותת  פירוק   ובעניין 
,58-019496-7

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

בקשה  הוגשה   14.11.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

29.1.2018, בשעה 12.00.

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 

.16.1.2018

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 16.1.2018.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 30204-12-17

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

ח"פ בע"מ,  שולדום  אבו  חברת  פירוק   ובעניין 
51-196326-6, משכ' 3, בית 64, ערעור 67, ערערה בנגב 84911,

ו/או  ורדי  נ'  עו"ד אביחי  ב"כ  ע"י  גיא אקירוב,  והמבקש: 
רזיאל בנין ו/או תום קדם ו/או יוסף חן ו/או עוז סולומון ו/או 
צוריאל אברג'יל, מדרך בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר. 1, רמת גן, טל' 

03-7526633, פקס' 03-7526888.

בקשה  הוגשה   14.12.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 21.2.2018 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 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 7.2.2018.

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

אביחי נ' ורדי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

חץ שינוע בע"מ
)ח"פ 51-224996-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.1.2018, בשעה 17.00, אצל עו"ד דודו יצחק אלקיים, 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשדוד,   ,16 האורגים  שד' 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אולג קרזון, מפרק  

אי.איי.פי. )אינטרנשיונל אקספרטיז( )1994( בע"מ
)ח"פ 51-201733-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.2.2018, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' רמב"ם 8ב, 
נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם יונה, מפרק  
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סנדוקוי בע"מ
)ח"פ 51-399964-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בזה הודעה בהתאם  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, אצל המפרק, רח'  הנ"ל תתכנס ביום 21.2.2018, בשעה 
נחלת בניימין 52, קומה 3, תל אביב, בתוך משרד אלקיים, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

בעז ורדי, עו"ד, מפרק  

מרכז ויניקוט בישראל בע"מ
)ח"פ 51-517493-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338)ב( לפקודת החברות 
בעלי  סופית של  כללית  אסיפה  כי  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח 
אצל   ,11.00 בשעה   ,22.2.2018 ביום  תתכנס  החברה,  של  המניות 
מגדלי   ,132 בגין  מנחם  רח'  דין,  עורכי  ויסמן,  לוי  לוכטנשטיין 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,35 קומה  המרובע,  המגדל  עזריאלי, 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון פרי, עו"ד, מפרק  

חגסל מסעדות בע"מ
)ח"פ 51-299582-0(

)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 תתכנס 
ביום 22.2.2018, בשעה 11.00, במשרד המפרק, רח' החשמונאים 90, 
קומה 5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניב שטרן, עו"ד, מפרק  

אובניים - פיתוח ידע מעשי בחינוך בע"מ )חל"צ(
)ח"פ 51-375878-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26.2.2018, בשעה 8.20, אצל שבי גוברין, מכללת סמינר 
הקיבוצים, רח' דרך נמיר 149, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לוטם נגב, עו"ד, מפרקת

א.פ. ניסני יזמות נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-506259-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה 
תתכנס ביום 18.2.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' בר כוכבא 23, 
בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אסי אליעז, עו"ד, מפרק  

יסודות רום חברה לבנין בע"מ
)ח"פ 51-185666-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ליאון,  רואי חשבון  ביום 19.2.2018, בשעה 10.00, במשרד  תתכנס 
אורליצקי ושות', רח' בן גוריון 1, קומה 16, בני ברק, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה גלבלום, מפרק  

מעונות פינציק בגוש 6624 בע"מ
)ח"פ 51-023431-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.2.2018, בשעה 17.00, במשרד עורכי דין גורניצקי 
ושות', רח' רוטשילד 45, קומה 12, תל אביב 6578403, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

אסתר אלקון, מפרקת  

גולדהאוז נכסים )ר.ג.( בע"מ
)ח"פ 51-160910-9(

)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 תתכנס 
ביום 20.2.2018, בשעה 16.00, במשרד המפרק, שד' רוטשילד 15, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמוס ברכה, עו"ד, 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 המפרקת הנ"ל.

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

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

טי.טי - שירותי שיווק פרסום ולוגיסטיקה בע"מ
)ח"פ 51-405559-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12.3.2018, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 2, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת  

דון ספרד בע"מ
)ח"פ 51-519557-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.12.2017, התקבלה החלטה 
לוי,  דובריש  רקפת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' קויפמן 2, תל אביב, טל' 03-6091282, 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.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

דון ספרד בע"מ
)ח"פ 51-519557-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קויפמן  רח'  תתכנס ביום 12.3.2018, בשעה 10.00, אצל המפרקת, 
2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת  

ג'ויה פור יו בע"מ
)ח"פ 51-406405-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דרך  רח'  המפרק,  אצל   ,14.00 בשעה   ,5.3.2018 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,124/12 נמיר 
החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שני עובד, מפרק  

אלפף 2013 בע"מ
)ח"פ 51-498476-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.3.2018, בשעה 16.00, אצל המפרקת, רח' חיים משה 
שפירא 22, קומה 7, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טלי בלטר, עו"ד, מפרקת  

יעקב אל-רום בע"מ
)ח"פ 51-450892-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.3.2018, בשעה 9.00, במשרד המפרקת, קניון הגליל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הגלילית,  חצור  העליון, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שיל"ת קריספין, עו"ד, מפרקת  

טי.טי - שירותי שיווק פרסום ולוגיסטיקה בע"מ
)ח"פ 51-405559-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.12.2017, התקבלה החלטה 
לוי,  דובריש  רקפת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' קויפמן 2, תל אביב, טל' 03-6091282, למפרקת החברה.
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יסמין - מחקר והדרכה בע"מ
)ח"פ 51-280036-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, אצל המפרק, רח'  הנ"ל תתכנס ביום 25.2.2018, בשעה 
המכבים 69, שהם, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק וייס, מפרק  

סילבר לד לייט בע"מ
)ח"פ 51-471508-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב לאור, מרח' דרך 

השרון 6, בית יצחק, טל' 09-8944676, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב לאור, עו"ד, מפרק

נאמנים חברה לאחזקות בע"מ
)ח"פ 51-073008-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.12.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  טויזר,  עידית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ששת הימים 30, מגדל צ'מפיון, בני ברק 61292,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.

עידית טויזר, עו"ד, מפרקת

מוס פיתוח והחזקות בע"מ
)ח"פ 51-523422-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.12.2017, התקבלה החלטה 
לוי,  דובריש  רקפת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' קויפמן 2, תל אביב, טל' 03-6091282, 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.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

מוס פיתוח והחזקות בע"מ
)ח"פ 51-523422-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12.3.2018, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 2, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת  

יסמין - מחקר והדרכה בע"מ
)ח"פ 51-280036-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.12.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק וייס, מרח' המכבים 69, 

שהם, 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.

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

 ,28.2.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 20.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילנה אטיה, מפרקת

בר דור מערכות מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-238439-7(

)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   ,3.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
אליק מנינגר, מרח' רבוצקי 89, רעננה, טל' 054-4212432, 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 1.3.2018, בשעה 
16.00, 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.

אליק מנינגר, מפרק

טלא אוטו בע"מ
)ח"פ 51-322824-7(

)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   ,26.11.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גפן אטיאס פסטרנק, מרח' אורבך 4, רחובות, טל' 054-3150556, 

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 3.3.2018, 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.

גפן אטיאס פסטרנק, עו"ד, מפרק

א. דורי טכנולוגיות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-182129-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.12.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  אודלר,  הדר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מבוא גרופית 4, תל אביב 6930041, 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.

הדר אודלר, עו"ד, מפרקת

א. אסכולאי יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-313155-7(

)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   ,11.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים 
אסכולאי, מרח' הדר 4, עומר, טל' 054-6666323, 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 18.2.2018, בשעה 
20.00, במשרדי אסכולאי אפרים 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.

אפרים אסכולאי, מפרק

די.בי.אי )בי.אל.אס.אן.( בע"מ
)ח"פ 51-285141-1(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 3.12.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילנה אטיה, מרח' 

דגניה 19, חדרה 38260, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
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דרור כדורי, מרח' דרך בן גוריון 1, מגדל בסר 2, קומה 10, בני ברק 
5120149, טל' 03-7510131, 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.

 ,22.3.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.30, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור כדורי, עו"ד, מפרק

פורצי הגליל בע"מ
)ח"פ 51-386537-8(

)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   ,15.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נסרי 

נסור, מכפר ראמה 30055, טל' 053-6336035, 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.

 ,15.4.2018 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.

נסרי נסור, מפרק

ספרלייט בע"מ
)ח"פ 51-303506-3(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
13.12.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
יהודה טלמון, מרח' יגאל אלון 65, תל אביב, טל' 03-5290999, 

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 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.30, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה טלמון, מפרק

מיקהטום בע"מ
)ח"פ 51-571721-3(

)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   ,13.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,072-2217304 טל'  נתניה,  5א,  ישראל  גיבורי  מרח'  ריגלר,  דור 

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.

 ,13.3.2018 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.

דור ריגלר, מפרק

סטרדסט בע"מ
)ח"פ 51-338697-9(

)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   ,30.8.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'   ,6436411 אביב  תל   ,52 גבירול  אבן  מרח'  מ' שצקי,  אמציה 

03-6096030, 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.

 ,15.3.2018 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.

אמציה מ' שצקי, עו"ד, מפרק

נכסים ברוכים בע"מ
)ח"פ 51-494323-2(

)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   ,20.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
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התקבלה   ,17.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את אבו  חוקי לפרק את החברה מרצון  החלטה במניין 
מוסא עמאד, מרח' אריה רובין 18, לוד, טל' 050-6975980, 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.

 ,20.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבו מוסא עמאד, מפרק

פלדיום סטאר בע"מ
)ח"פ 51-307123-3(

)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   ,17.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את כפיר 
 ,073-7695347 טל'   ,4425633 סבא  כפר   ,29 סוקולוב  מרח'  לפיד, 

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.

 ,20.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

כפיר לפיד, מפרק

ג'י.אל.טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-428269-8(

)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  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
14.12.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
יונתן יצחק טייב, מרח' חטיבת גבעתי 13, נתניה 4246377, טל' 

073-7695347, 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.

אובר עבודות אלומיניום בע"מ
)ח"פ 51-164410-6(

)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   ,14.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אורית נחום, מרח' לוי אשכול 2, קומה 2, רעננה, טל' 050-5705735, 

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.

 ,17.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורית נחום, עו"ד, מפרקת

אלונאל בע"מ
)ח"פ 51-191624-9(

)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   ,18.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון 
דובינסקי, אצל עו"ד קיריל שפר, רח' שמואל הנגיד 1, ת"ד 2779, 

ירושלים 9102701, טל' 02-5409090, 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.

 ,18.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד קיריל שפר, 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.

גדעון דובינסקי, מפרק

אבו מוסה קונסטרקשיין ליין בע"מ
)ח"פ 51-332151-3(

)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 



3813 ילקוט הפרסומים 7660, י"ד בטבת התשע"ח, 1.1.2018 

פייסמאצ' פתרונות בע"מ
)ח"פ 51-555096-0(

)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   ,17.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר 

שרון, מרח' חד נס 43, רמת גן,טל' 073-7695347, 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.

 ,30.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

עופר שרון, מפרק

יוני.אי.גרופ
)ח"פ 51-342088-5(

)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   ,13.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

יואב אלימלך, מת"ד 984, רעננה 4310802, 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 1.5.2018, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, רח' הרב לוי 15, בת ים, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב אלימלך, מפרק

ווייר בילינג בע"מ
)ח"פ 51-360154-2(

)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   ,13.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

אסרף, מרח' סלעית 266, טל' 050-9093588, למפרק החברה.

 ,20.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

יונתן יצחק טייב, מפרק

ד"ר ראובן פרבר, כירורגיה אורטופדית
)ח"פ 51-332909-4(

)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   ,19.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'  עי"ש,  בני   ,90 ת"ד  בע"מ,  מוטורס  קרסו  אצל  פרבר,  ניר 

08-8631111, 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.

 ,22.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.30, אצל קרסו מוטורס בע"מ, מרכז לוגיסטי פארק ראם, 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עי"ש,  בני  המרכבה,  פינת  הסרן  רח' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר פרבר, עו"ד, מפרק

קנייה שווה בע"מ
)ח"פ 51-564702-2(

)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   ,11.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אסף פרץ, מרח' סוקולוב 54, חולון, טל' 054-6546432, 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. כתובת 

למשלוח התביעות: ת"ד 2082, בת ים 5912002.

 ,22.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' סוקולוב 54, חולון, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

אסף פרץ, עו"ד, מפרק
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ד"ר הגש שרותי רפואה
)ח"פ 51-436320-9(

)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   ,17.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הגש 
למפרק   ,050-5258558 טל'  גבעתיים,   ,26 גימל  כף  מרח'  יוליוס, 

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 6.5.2018, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הגש יוליוס, מפרק

דלית מגיד - יזום ופיתוח עסקי בע"מ
)ח"פ 51-494282-0(

)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   ,11.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דלית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
מגיד, מרח' הכובשים 68/1, זכרון יעקב, טל'  052-5068989, 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.

 ,14.5.2018 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 המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

דלית מגיד, מפרקת

הגנים של דפנה בע"מ
)ח"פ 51-473412-8(

)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 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

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 1.5.2018, בשעה 
10.00, אצל עו"ד אורית כץ, רח' הכנסת 3, עפולה, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק אסרף, מפרק

קוד יניב בע"מ
)ח"פ 51-144088-5(

)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 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
יעקב כהן, מרח' ששת הימים 42/10, כפר סבא, טל' 052-2500808, 

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 1.5.2018, בשעה 
9.30, 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.

יעקב כהן, מפרק

סיניק יזמות בע"מ
)ח"פ 51-538200-0(

)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, שנועדה והתכנסה ביום 21.12.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן סיניק, מרח' 

יעל רום 13, פתח תקווה, טל' 052-4480644, 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 2.5.2018, 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.

אורן סיניק, מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.3.2018, 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.

רפאל צרפתי, מפרק

דקה דקה בע"מ
)ח"פ 51-491622-0(

)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   ,15.11.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לינדה 
טל'   ,1369 עומר, ת"ד  אזור התעשייה   ,12 מסלם, מרח' אלומות 

08-6909500, 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.

 ,11.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לינדה מסלם, מפרקת

הכי ישראלי בע"מ
)ח"פ 51-453676-2(

)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 
 ,11.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
עזר ישראל, מרח' יאיר שטרן 19, רמלה, טל' 050-8294202, 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.

 ,11.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד מיכל פרנקו, מרח' זבוטינסקי 134, רמת גן, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

עזר ישראל, מפרק

ביום  החברה,  במשרדי  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של 
החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה   ,17.12.2017
 ,54011 ת"ד   ,10 ההרדוף  מרח'  אריה,  דפנה  את  ולמנות  מרצון 

חדרה, טל' 052-3255961, 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.

 ,17.5.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
יניב דרי ושות', חברת עורכי דין, רח' הרברט  בשעה 10.00, אצל 
סופי של המפרקת, המראה  דוח  חדרה, לשם הגשת   ,44 סמואל 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דפנה אריה, מפרקת

המרכז לאסתטיקה והסרת שיער בע"מ
)ח"פ 51-395605-2(

)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   ,28.10.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את רחל  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
טל'  אתא,  קריית   ,27/2 יוסף  בן  אהרון  מרח'  אשטון,  אביגיל 

054-6619176, 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 1.3.2018, בשעה 
סופי של  דוח  18.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רחל אביגיל אשטון, מפרקת

אקו-שר סחר ושירותים בע"מ
)ח"פ 51-146399-4(

)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   ,7.11.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל 
למפרק   ,09-7657875 טל'  סבא,  כפר   ,17/1 הגליל  מרח'  צרפתי, 

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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למפרקת   ,02-6515222 טל'  ירושלים,   ,3 ועולמו  עם  מרח'  מלול, 
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 15.4.2018, בשעה 
10.00, 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.

רונית מלול, מפרקת

גלובל חיפוי יבש ופתרונות הצללה בע"מ
)ח"פ 51-506146-3(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה התקבלה החלטה במניין חוקי 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי אפריאט, מרח' דבורה 

הנביאה 16, רמת גן, טל' 03-6957721, 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.

 ,15.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי הילרון סחר ושיווק, רח' ברוריה 6, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

מרדכי אפריאט, מפרק

ארמון המשחות בע"מ
)ח"פ 51-280561-5(

)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   ,17.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עבד 
אלגבאר חאג יחיא, מת"ד 2075, טייבה 40400, טל' 09-7991091, 

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 17.00, במשרדי מחמוד דרויש, טייבה 40400, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 

אחים כלפון - חברה קבלנית )1987( בע"מ
)ח"פ 51-122796-9(

)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   ,11.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אבירם מלמד, מרח' אבא הלל 7, רמת גן, טל' 03-5622033, 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.

 ,11.4.2018 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.

אבירם מלמד, רו"ח, מפרק

אמיר ובנימין אי ביזנס בע"מ
)ח"פ 51-341820-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין 
יוסף לשקר, מרח' חלץ 8/9, ירושלים, טל' 054-4400754, 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.

 ,13.4.2018 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.

בנימין יוסף לשקר, מפרק

צוללות בע"מ
)ח"פ 51-258110-9(

)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   ,4.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית 
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סני-פור נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-414483-1(

)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   ,17.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6081744 טל'  אביב,  תל   ,132 בגין  מנחם  מרח'  סהר,  שלום 

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 1.5.2018, 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.

שלום סהר, עו"ד, מפרק

משה פינקלשטיין ייעוץ עסקי בע"מ
)ח"פ 51-338139-2(

)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   ,17.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
5257334, טל'  גן  2, רמת  גוריון  עו"ד אמיר אוסטרמן, מרח' בן 

03-7446622, 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.

 ,15.5.2018 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.

אמיר אוסטרמן, עו"ד, מפרק

כמ-פארם בע"מ
)ח"פ 51-258277-6(

)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 

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

עבד אלגבאר חאג יחיא, מפרק

מזון דילייט )בית ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-278839-9(

)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   ,24.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית 
למפרקת   ,02-6515222 טל'  ירושלים,   ,3 ועולמו  עם  מרח'  מלול, 

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 30.4.2018, 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.

רונית מלול, מפרקת

ג. פתרונות תקשורת תל–אביב בע"מ
)ח"פ 51-541234-4(

)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   ,20.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,03-6136633 טל'  גן,  רמת   ,4 התע"ש  מרח'  דוד,  יניב 

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 1.5.2018, בשעה 
12.00, 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.

יניב דוד, עו"ד, מפרק
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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 
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.

  אליהו פריד
בא כוח המפרק

ג'ונם סטארס בע"מ
)ח"פ 51-565305-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.12.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל שמורק-לשסקו, 

מרח' תומר 20, מודיעין, טל' 054-9792678, 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.

מיכל שמורק-לשסקו, עו"ד, מפרקת

שירדטה בע"מ
)ח"פ 51-448528-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.10.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  זמיר,  יורם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
לינקולן 20, בית רובינשטיין, קומה 14, תל אביב, למפרק החברה.

יורם זמיר, עו"ד, מפרק

שירדטה בע"מ
)ח"פ 51-448528-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.2.2018, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' לינקולן 20, 
בית רובינשטיין, קומה 14, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יורם זמיר, עו"ד, מפרק  

התקבלה   ,14.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מארק 
פריד, מרח' טרומפלדור 33, פתח תקווה, טל' 02-6520555, 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 
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.

  אליהו פריד
בא כוח המפרק

מליורה בע"מ
)ח"פ 51-379955-1(

)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   ,14.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מארק 
פריד, מרח' טרומפלדור 33, פתח תקווה, טל' 02-6520555, 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 
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.

אליהו פריד
בא כוח המפרק

אשגול יועצים בע"מ
)ח"פ 51-360963-6(

)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   ,14.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מארק 
פריד, מרח' טרומפלדור 33, פתח תקווה, טל' 02-6520555, למפרק 

החברה.

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




