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הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה
לפי חוק–יסוד: הממשלה

לחוק–יסוד:  ו–)ג(  16)ב(  לסיפים  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
הממשלה1, קבעה הממשלה, כי השר זאב אלקין ימלא את מקום 
 ,)2018 בנובמבר   9( התשע"ט  בכסלו  א'  ביום  הממשלה  ראש 

משעה 8.15 עד השעה 9.00.

על פי סעיף 9)ב( לחוק הממשלה, התשס"א-22001, נמסרה 
הודעה לכנסת.

ד' בכסלו התשע"ט )12 בנובמבר 2018(
)חמ 3-3281-ה2(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  2

הודעה על קביעת שרה לצורך זימון ישיבות 
הממשלה וניהולן

לפי חוק–יסוד: הממשלה

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 16)ג( לחוק–יסוד: הממשלה1, 
קבעה הממשלה, כי השרה מירי רגב תזמן את ישיבות הממשלה 
ותנהלן מיום ב' בכסלו התשע"ט )10 בנובמבר 2018( עד יום ד' 

בכסלו התשע"ט )12 בנובמבר 2018(.

נמסרה  התשס"א-22001,  הממשלה,  לחוק   9 סעיף  פי  על 
הודעה לכנסת.

ג' בכסלו התשע"ט )11 בנובמבר 2018(
)חמ 3-3281-ה25(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  2

 מינוי יושבת ראש לוועדה למתן סיוע לפנים 
משורת הדין

לפי כללי עבודתה של הוועדה המייעצת למנהל הכללי של 
משרד הביטחון במתן הטבות לפנים משורת הדין )ועדת למ"ד(, 

התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי כלל 3)א()1( לכללי עבודתה של הוועדה 
המייעצת למנהל הכללי של משרד הביטחון במתן הטבות לפנים 
שר  ובהמלצת  התשס"ה-12005,  למ"ד"(,  )"ועדת  הדין  משורת 
הביטחון, אני ממנה את נורית אחיטוב, שופטת בדימוס, ליושבת 
הכללים  שלפי  הדין  משורת  לפנים  סיוע  למתן  הוועדה  ראש 

האמורים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"ח באלול התשע"ח )29 באוגוסט 2018(
)חמ 3-3374-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

י"פ התשס"ה, עמ' 1138.  1

 אצילת סמכויות המפקח על התעבורה
לפי פקודת התעבורה

התעבורה"  על  "מפקח  ההגדרה  לפי  סמכותי  בתוקף 
שבסעיף 1 לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, אני אוצלת את 
סמכויותי לפי סימן ג1 לפרק השני בפקודה ולפי הפרק השישי1 
חלק  לפי  כרשות  סמכויותי  את  וכן  61ה,  סעיף  למעט  לפקודה, 
ה' לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 )להלן - התקנות(, ואת 

סמכויותי לפי סימן ב' של חלק ו' לתקנות, לנעה עבירם.

י"א בכסלו התשע"ט )19 בנובמבר 2018(
)חמ 3-214(

קרן טרנר  
המפקחת על התעבורה  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התש"ע, עמ' 621.  1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  2

מינוי מפקחת ארצית על התעבורה
לפי פקודת התעבורה

בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "מפקח על התעבורה" שבסעיף 
1 לפקודת התעבורה1, אני ממנה בזה את קרן טרנר למפקחת על 

התעבורה לכל שטח המדינה, לעניין התחומים האלה:

רישוי ואסדרת תחום ותחבורה ציבורית, לרבות מוניות;  )1(

שירותי  ותקנות  התשנ"ז-21977,  הובלה,  שירותי  חוקי   )2(
הובלה, התשס"א-32001;

הסעה  סיור,  )הסעת  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  צו   )3(
מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה-41985;

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הפעלת רכבל בחיפה(,   )4(
התשכ"ח-31968;

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הפעלת הרכבל בחיפה(,   )5(
התשי"ט-61958.

מינויו של מאיר חן7 למפקח על התעבורה לכל שטח המדינה 
לעניין התחומים המפורטים בפסקאות )1( עד )3( שלעיל - בטל.

י"א בכסלו התשע"ט )19 בנובמבר 2018(
)חמ 3-641-ה1(

ישראל כץ  
שר התחבורה   

והבטיחות הדרכים  
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  1

ס"ח התשנ"ז, עמ' 222.  2

ק"ת התשס"א, עמ' 446.  3

ק"ת התשמ"ה, עמ' 1164; התשס"ח, עמ' 107.  4

ק"ת התשכ"ח, עמ' 1884.  5

ק"ת התשי"ט, עמ' 1700.  6

י"פ התשע"ז, עמ' 8434.  7

 מינוי לממלאת מקום חבר בהנהלת הקרן
לשמירת הניקיון

לפי תקנות שמירת הניקיון )קרן לשמירת הניקיון(, 
התשמ"ו-1986

)קרן  בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 2 לתקנות שמירת הניקיון 
ברמי,  ענבל  את  ממנה  אני  התשמ"ו-21986,  הניקיון(,  לשמירת 

י"פ התשמ"ט, עמ' 2650.  1

ק"ת התשמ"ו, עמ' 411.  2
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לממלאת מקומו של חשב המשרד להגנת הסביבה, הנהלת הקרן 
לשמירת הניקיון, כל עוד היא משמשת בתפקידה כסגנת חשב 

המשרד להגנת הסביבה מטעם משרד האוצר.

כ"ח בחשוון התשע"ט )6 בנובמבר 2018(
)חמ 3-1823(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן 

למבוגרים, לפי החוק האמור:

זהר לוי, מס' רישום 36504, במחוז הצפון

הדס ילינק, מס' רישום 23501, במחוז הדרום

ג'ני ריטוין, מס' רישום 29825, במחוז תל אביב והמרכז

רעות מארציני, מס' רישום 36587, במחוז תל אביב והמרכז

זהר אשד קיסר, מס' רישום 31177, במחוז תל אביב והמרכז

אילת ויס, מס' רישום 32774, במחוז הצפון.

ד' בכסלו התשע"ט )12 בנובמבר 2018(
)חמ 3-141-ה1(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,  1 

עמ' 88.  

שינוי מינוי קצינת מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
נטלי  ירוסלבה  של  מינויה  את  משנה  אני  התשכ"ט-11969, 
יבוא  "וינוקורוב"  שבמקום  כך   ,34423 רישום  מס'  אברמוב2, 
"במחוז  יבוא  והמרכז"  אביב  תל  "במחוז  ובמקום  "אברמוב" 

הצפון".

ד' בכסלו התשע"ט )12 בנובמבר 2018(
)חמ 3-141-ה1(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,  1 

עמ' 88.  
י"פ התשע"א, עמ' 997.  2

עדכון החלטה בדבר שיעור חלקה של רשות מקרקעי 
ישראל בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה

לפי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

ג' להחלטת  ו–)ג( שבפרק  15)א(  לפי סעיף  בתוקף סמכותי 
מועצת מקרקעי ישראל שמספרה 534, בדבר שיעור חלקה של 
רשות מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות 

 - )להלן   1)1992 ביוני   29( בסיוון התשנ"ב  כ"ח  מיום  החכירה, 
ההחלטה(, אני קובע ומודיע כלהלן:

המחיר היסודי בתוספת הראשונה להחלטה מיום כ"ב בתשרי   .1
התשע"ט )1 באוקטובר 2018(, הוא כלהלן:

ערכים לצורך חישוב מחיר יסודי  
בשקלים חדשים נחלה    )א( 

בעד שני דונם חלקת חצר                           54,600  
בלא מחוברים         

בעד מבני מגורים ומשק בנחלה       199,100  

בעד כל דונם מטע שלחין -  

הדרים, נשירים, זיתים בהשקאה מלאה -  

עד גיל 5 שנים        9,500  

מעל גיל 5 שנים        14,800  

סובפטרופים )אבוקדו, מנגו, אפרסמון( -  

עד גיל 6 שנים        9,500  

מעל גיל 6 שנים        14,800  

פקן -   
עד גיל 5 שנים        9,500  

מעל גיל 5 שנים        14,800  

בננות          9,500  

כרמי ענבים בהדליה, בהשקאה מלאה -   

עד גיל 3 שנים        12,700  

מעל גיל 6 שנים        18,000  

בעד כל דונם מטע בהשקאת עזר       9,500  

בעד כל דונם מטע בעל                               3,200  

בעד כל דונם מטע שלחין        5,800  

בעד החלק ברכוש המשותף של האגודה     110,100    
      )המושב(                                                

שטחי עיבוד:    ב. 

בעד כל דונם מטע שלחין -  

הדרים, נשירים, זיתים בהשקאה מלאה -  
עד גיל 5 שנים         9,500  

מעל גיל 5 שנים         14,800  

סובטרופים )אבוקדו, מנגו, אפרסמון( -  

עד גיל 6 שנים         9,500  

מעל גיל 6 שנים         14,800  

פקן -   
עד גיל 5 שנים         9,500  

מעל גיל 5 שנים         14,800  

כרמי ענבים בהדליה, בהשקאה מלאה -         
עד גיל 3 שנים         12,700  

מעל גיל 3 שנים         18,000  

בעד כל דונם מטע בהשקאת עזר         9,500  

בעד כל דונם מטע בעל          2,900  
 

י"פ התשנ"ג, עמ' 19.  1
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית בענה

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965, וחוק 
הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, 

התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
המקומית  הרשות  לראש  הבחירות  תוצאות  על  הודעה  בזה 
בענה שנערכו ביום כ"א בחשוון התשע"ט )30 באוקטובר 2018(:

שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו   )1(
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א'
שם המועמד

טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

1122.00בדראן אחמד

2,11642.92ח'ליל עלי

חסארמה 
מוסטפא

1,27225.80

1182.39עלי סאלח

831.68תיתי אבראהים

1,33026.98תיתי עבאס

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 5,108.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.4,930

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 178.  )4(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא ח'ליל עלי.  )5(

י"ג בכסלו התשע"ט )21 בנובמבר 2018(
)חמ 3-2150-ה3(

חמדאן חאמד  
מנהל הבחירות לבענה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 16 ועמ' 19.  2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית בענה

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזה  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
שנערכו  המקומית בענה  הרשות  למועצת  הבחירות  תוצאות 

ביום כ"א בחשוון התשע"ט )30 באוקטובר 2018(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

בעד כל דונם שלחין          5,800  

בעד כל דונם בעל          2,900  

בעד כל דונם עם השקאת עזר         4,800  

מחיר יסודי מזערי לנחלה  .2

הסכום הנקוב בסעיף 15)ג( שבפרק ג' בהחלטה האמורה יהיה   
מיום כ"ב בתשרי התשע"ט )1 באוקטובר 2018( 614,600 שקלים 

חדשים.

כ"ג בתשרי התשע"ט )2 באוקטובר 2018(
)חמ 3-719-ה1(    עדיאל שמרון

מנהל רשות מקרקעי ישראל  

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית בוקעאתא

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 
וכהונתם(, התשל"ה-1975

לחוק  8א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
וכהונתם(,  וסגניו  הרשות  ראש  )בחירת  המקומיות  הרשויות 
כ"א  ביום  הבחירות,  ועדת  דעת  על  הכרזתי  התשל"ה-11975, 
בחשוון התשע"ט )30 באוקטובר  2018( על המועמד עבאס אבו 
עואד כמי שנבחר לראש הרשות המקומית בוקעאתא,  הואיל 
ואושר מועמד לראש הרשות האמורה והוא מרשימת מועמדים 
לבחירות  היחידה  כרשימה  הבחירות  חוק  לפי  שאושרה 

למועצה האמורה.

י"ג בכסלו התשע"ט )21 בנובמבר 2018(
)חמ 3-2150-ה3(

ישראל לנקרי  
מנהל הבחירות לבוקעאתא  

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.  1

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית בוקעאתא

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק הרשויות 
)בחירות(, התשכ"ה-11965, הכרזתי על דעת ועדת  המקומיות 
 )2018 באוקטובר   30( התשע"ט  בחשוון  ביום כ"א  הבחירות, 
המועצה  לחברי  שנבחרו  האנשים  כעל  אלה  מועמדים  על 
ובבחירות  הואיל  המועצה(,   - )להלן  בוקעאתא  המקומית 
שעמדו להתקיים במועד האמור לשם בחירת 9 חברי המועצה, 
אושרה רשימת מועמדים אחת שכינויה  בוקעאתא בתגמנא  ב 

ואותיותיה: נץ

)1(  עבאס אבו עואד

)2(  חסון חסון

)3(  חוסאם אבו עואד

)4(  חבוס אחסאן

י"ג בכסלו התשע"ט )21 בנובמבר 2018(
)חמ 3-2150-ה3(

ישראל לנקרי  
מנהל הבחירות לבוקעאתא  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הצ/150, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2740, 
התשמ"א, עמ' 2659, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה שרונים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבות קרקע בכפר יונה, המזוהות כגוש 8092, חלקות 66,   
67, 68 בשלמות )לשעבר ח"ח 35, 44, 47 בגוש 8092(; גוש 

8123, ח"ח 64, 65, חלקה 76 בשלמות; הייעוד: שצ"פ, דרך.

ט' בחשוון התשע"ט )18 באוקטובר 2018(
)חמ 3-2(

אפי דרעי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר יונה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הצ/62/1-2, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,2494 עמ'  התש"ן,   ,3760 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  יונה  כפר  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 

בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר 

הקולות 
הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

8332אלבענה בלדיא

חזית דמוקרטית ו
בענה

2710

4371אל - אמלך

אל בענה ל
משפחתי

1480

6641חריית אלקרארם

אלבענה ע
אלמוחדה

3660

אלתקדם י
ולאתדאמן

00

7272בני בענהפ

5131שבאב אלתג'יירץ

380אלתג'יירק

אלבית ת
אלבענאוי

9172

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא 5,102.

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא   )3(
.4,914

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 188.  )4(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )5(
כמפורט להלן:

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  סואעד אסעדא
2.  בכרי חסן

1.  תיתי זיאדך

1.  בכרי מוחמדם

1.  ח'אזן חנאפ
2.  עאבד מוחיי

1.  תיתי אבראהיםץ

1.  חסארמה מוסטפאת
2.  עאזר וסאם

 
י"ג בכסלו התשע"ט )21 בנובמבר 2018(

)חמ 3-2150-ה1(
חמדאן חאמד  

מנהל הבחירות לבענה  
\
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר יונה, המזוהה כגוש 8154, ח"ח 149, 184   
)לשעבר ח"ח 13, 14 בגוש 8154(; הייעוד: דרך.

ט' בחשוון התשע"ט )18 באוקטובר 2018(
)חמ 3-2(

אפי דרעי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר יונה  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נס/105/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4549, 
התשנ"ז, עמ' 4698, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נס ציונה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;21 ח"ח   ,3750 כגוש  המזוהה  ציונה,  בנס  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

ג' בתשרי התשע"ט )12 בספטמבר 2018(
)חמ 3-2(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נת/556/א/1, שהודעה 
6835, התשע"ד,  הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,6718 עמ' 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  נתניה 
- הפקודה(,  )להלן  ציבור(, 21943  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של דרך ודרך משולבת.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנתניה, המזוהה כגוש 8254 -  

חלקות 
בשלמות

לשעבר
גוש

לשעבר 
ייעודחלקות

דרך משולבת144825484-78

1458254 ,96 ,83 ,69
 101

דרךח"ח 1468250109

1478254 ,34 ,31-28
89 ,88 ,35

1488254,89 ,88 
ח"ח 97

1498250 ,26-23 ,10-4
ח"ח 109

1508255 ,55-51 ,49
121 ,59-57

ח"ח 97, 101, 1518254
105

825548 ,47 ,46 ,43

ל' בחשוון התשע"ט )8 בנובמבר 2018(
)חמ 3-2(

אלי דלל  
ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
המקומית לתכנון ולבנייה נתניה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן   2/171/03/6
פורסמה בילקוט הפרסומים 3762, התש"ן, עמ' 2562,  מוסרת 
)להלן  גת  קריית  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;5 חלקה   ,3031 כגוש  המזוהה  גת,  בקריית  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית קריית 
גת, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ד בחשוון התשע"ט )23 באוקטובר 2018(
)חמ 3-2(

אבירם דהרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריית גת  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן   34/101/02/9
 ,4315 עמ'  התשס"ה,   ,5441 הפרסומים  בילקוט   פורסמה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,4315 עמ' 
קריית גת )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
לצורך ציבורי כמשמעותי בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;63 1908, חלקה  גת, המזוהה כגוש  חטיבת קרקע בקריית   
הייעוד: דרך.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית קריית 
גת, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ו' בכסלו התשע"ט )14 בנובמבר 2018(
)חמ 3-2(

אבירם דהרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריית גת  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 6390-11-18

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

ובעניין פירוק חברת פרנק אפליקציות מובייל בע"מ, ח"פ 
,51-522470-7

והמבקשים: רומן רוזנשטיין ואח', על ידי ב"כ עו"ד דניס 
טל'   ,52573 גן  רמת   ,1 ב.ס.ר  מגדל   ,2 גוריון  בן  מרח'  גילר, 

03-6317787, פקס' 03-7510654.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.11.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2.1.2019 בשעה 08.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 15.12.2018, 

לפי המען הנ"ל.

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

דניס גילר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-001215, התקבל ב - 25/11/2018



ילקוט הפרסומים 8007, י"ז בכסלו התשע"ט, 25.11.2018  3330

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 51031-10-18

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

ח"פ  בע"מ,  ת"א  עמיעד  א.ב.נ  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-486085-7

והמבקש: גורין צוריאל, ע"י ב"כ עו"ד אברהם סרוסי, רח' 
קרליבך 12, תל אביב 6473001.

בקשה  הוגשה   22.10.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 30.12.2018, בשעה 08.30.

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

למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 23.12.2018, בשעה 

.12.00

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

אברהם סרוסי, עו"ד  
   בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 7947-11-18

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

)2004( בע"מ,  ובעניין פירוק חברת ארתא סוכנות לביטוח 
ח"פ 51-357612-4,

והמבקש: דניאל פולישוק, ע"י ב"כ עו"ד צבי שילה, רח' בית 
הדפוס 12, ירושלים 95483, טל' 02-6526599, פקס' 02-6526499.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.11.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.1.2019, בשעה 08.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 6.12.2018.

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

צבי שילה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 17793-11-18

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

בע"מ,  ישראל  נכסים  ניהול  עשייה  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-452601-1, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן,

והמבקש: יונתן יפה, ע"י ב"כ עו"ד עפר בר און ו/או עו"ד 
הדס שגיא וינבאום, מרח' דרך מנחם בגין 52, מגדל סונול, קומה 

20, תל אביב 67137, טל' 03-7912829, פקס' 03-7912801.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.11.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.1.2019, בשעה 08.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  את ההודעה 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 08.30, ביום 2.1.2019.

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

הדס שגיא )וינבאום(, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 19058-11-18

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

ובעניין פירוק חברת שואובוקס בע"מ, ח"פ 51-484807-6,

עו"ד ב"כ  ע"י  ידי  על  החברה,  עובדי   המבקשים: 
ו/או  סעדיה-מילגרום  שרון  ו/או  כוכבי  אריאל  ו/או  רונן  אופיר 
נעמה זיגדון, רח' כנרת 5, מגדל ב.ס.ר. 3, קומה 4, בני ברק 5126237, 

טל' 03-6911808, פקס 03-6957591.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.11.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.2.2019, בשעה 12.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 27.1.2019.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 20.1.2019.

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-001215, התקבל ב - 25/11/2018



3331 ילקוט הפרסומים 8007, י"ז בכסלו התשע"ט, 25.11.2018 

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 32448-11-18

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

 ובעניין פירוק חברת אטלנטיס סוכנויות ספורט בע"מ, ח"פ
51-266364-2, מרח' דרך בן גוריון 8, רמת גן,

דין  עורכי  ממשרד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
גיבור  בית   ,7 בגין  מנחם  דרך  רח'  ושות',  יריב  גינדיס  גולדבלט, 

ספורט, רמת גן 5268102, טל' 03-7549933, פקס' 03-7549934.

בקשה  הוגשה   14.11.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 9.1.2019, בשעה 08.30.

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

למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למשרדו של בא כוח החברה בדואר, 
מיום  יאוחר  לא   ,noy@ggy-law.com בדוא"ל:  או  בפקסימיליה 

.2.1.2019

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

שלום גולדבלט, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 60864-05-18

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

ובעניין פירוק חברת י. כ. אריאל בע"מ, ח"פ 51-492307-7,

והמבקש: עואד מוחמד, ע"י ב"כ עו"ד מ. ערמוש, רישיון מס' 
14998, ת"ד 108, טמרה 30811, טל' 04-9945046, פקס' 04-9941890.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.5.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.1.2019 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 מיום 9.1.2019, בשעה 

.13.00

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

ערמוש מועין, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 32343-11-18

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

 )19997( וסחר  ורטהיימר שיווק  ספורט  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-247648-2,

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד גולדבלט גינדס, יריב 
ושות', מרח' דרך מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, רמת גן 5268102, 

טל' 03-7549933, פקס' 03-7549934.

בקשה  הוגשה   14.11.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 9.1.2019, בשעה 08.30.

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

למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למשרדו של בא כוח החברה בדואר, 
מיום  יאוחר  לא   ,noy@ggy-law.com בדוא"ל:  או  בפקסימיליה 

.2.1.2019

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

שלום גולדבלט, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 32401-11-18

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

ח"פ בע"מ,  פרו  אטלנטיס  חברת  פירוק   ובעניין 
 51-430283-5, מרח' דרך בן גוריון 8, רמת גן,

דין  עורכי  ממשרד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
גיבור  בית   ,7 בגין  מנחם  דרך  רח'  ושות',  יריב  גינדיס  גולדבלט, 

ספורט, רמת גן 5268102, טל' 03-7549933, פקס' 03-7549934.

בקשה  הוגשה   14.11.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 9.1.2019, בשעה 08.30.

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

למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למשרדו של בא כוח החברה בדואר, 
מיום  יאוחר  לא   ,noy@ggy-law.com בדוא"ל:  או  בפקסימיליה 

.2.1.2019

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

שלום גולדבלט, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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והמבקשת: חברת מתכות הקרייה, ע"י ב"כ עו"ד ד"ר אילן 
 קידר )קרשי(, מרח' גושן 2, קריית מוצקין, טל' 04-8629906, פקס'

.04-8645155

לבית  בקשה  הוגשה   6.8.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.12.2018, בשעה 9.00.

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

למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, באופן שתגיע לידיה לפי 
המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 17.00 ביום 12.12.2018.

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

ד"ר אילן קידר )קרשי(, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פש"ר 8616-10-18

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

ח"פ  בע"מ,  פרוייקטים  שרונית  ש.ר.  חברת  פירוק  ובעניין 
,51-146226-9

 ,8/6 גרוסמן  מאיר  מרח'  איגור,  קוליגין   .1 והמבקשים: 
באר שבע; 2. לאוניד פולינובסקי, מרח' לאה אימנו 73/3, באר 
שבע;  באר   ,4/25 לנדאו  חיים  מרח'  ולדימיר,  קוצ'ר   .3  שבע; 
 ע"י ב"כ עו"ד נדב דלומי, רישיון מס' 31535 ו/או עינת קנפו לוי, מרח' 
פקס'   ,08-6271315 טל'  שבע,  באר   ,37 משרד  הלל,  בית   ,4  רמב"ם 

.08-6651068

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.10.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

9.1.2019, בשעה 9.45.

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

למבקשים הודעה על רצונו זה.

לפי  הנ"ל,  המבקשים  כוח  לבא  למסור  יש  ההודעה  את 
הכתובת הנ"ל לא יאוחר מ–7 ימי עבודה לפני תאריך הדיון.

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

נדב דלומי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 15199-11-18

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

ובעניין פירוק חברת מטר מרובע בע"מ, ח"פ 51-532391-3,

והמבקש: מקסים זגורצ'יק, ע"י ב"כ עו"ד אורן לוי, מרח' משה 
לוי 11, ראשון לציון 75658, טל' 077-5352663, פקס' 077-2102297.

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 5619-11-18

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

ובעניין פירוק חברת דיין ניר גז שירותי רכב , ח"פ 51-377190-7,

יונס,  אבו  סמר  עו"ד  ב"כ  ע"י  ח'לאילה,  מואמן  והמבקש: 
מת"ד 93, סח'נין 30810,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.11.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.1.2019 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.

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  את ההודעה 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00, ביום 8.1.2019.

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

סמר אבו יונס, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 9431-11-18

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

ח"פ בע"מ,  קלאבס  זאוס  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-406255-3

תורג'מן,  עו"ד משה  ב"כ  ע"י  ואח',  ציטון  ספיר  והמבקשים: 
מרח' לינקולן 20, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.11.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

21.1.2019, בשעה 14.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

.14.1.2019

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

משה תורג'מן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 14898-07-18

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

ובעניין פירוק חברת א. צבי ושות' סוכנויות חשמל בע"מ, 
ח"פ 51-267426-8,
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שד'  המפרק,  אצל   ,15.00 בשעה   ,27.12.2018 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המגינים 56, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי רואש, רו"ח, מפרק  

מדיקהמיינד קונקשנס בע"מ
)ח"פ 51-478057-6(

)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 
שד'  המפרק,  אצל   ,13.00 בשעה   ,27.12.2018 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המגינים 56, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי רואש, רו"ח, מפרק  

נאומגוס בע"מ
)ח"פ 51-483857-2(

)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 31.12.2018, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' ריבלין 22, 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

איתי כהן, מפרק  

בי.בי.בי. שער העיר בע"מ
)ח"פ 51-460605-2(

)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 
יגאל  12.00, אצל המפרק, רח'  24.1.2019, בשעה  תתכנס ביום 
אלון 159, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי סרנגה, מפרק  

כלל תעשיות ואנרגיה בע"מ
 )ח"פ 512534926(

)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 25/12/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.11.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

3.2.2019, בשעה 11.00.

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

למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.20.1.2019

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

אורן לוי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

ג'יני האב בע"מ
)ח"פ 51-1546550-8(

)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 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,13.00 בשעה   ,22.12.2018 ביום   תתכנס 
ויסוצקי 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף לביא, עו"ד, מפרק  

קרדונז פאן בע"מ
)ח"פ 51-484293-9(

)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 
שד'  המפרק,  אצל   ,14.00 בשעה   ,27.12.2018 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המגינים 56, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי רואש, רו"ח, מפרק  

וויסי פרידום טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-480032-5(

)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 
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גרינשפן החזקות בע"מ
 )ח"פ 512819756(

)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 
21/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,119 הנביאה  דבורה  מרח'  פרנק,  אהרון  דוד 

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 06/01/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

אבנרי אקטיב בע"מ
 )ח"פ 513983403(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסתר 

ברדוגו, מרח' הנשיא 1, לוד, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/02/2019, 
לשם  רמלה,   ,6 הרדוף  רח'  החברה,  ב"כ  אצל   ,12:00 בשעה 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

אסתר ברדוגו, מפרקת

דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 45, 
תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יהודה בן עזרא, מפרק

בלאום נהול וייעוץ בע"מ
 )ח"פ 512893611(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה 

בלאום, מרח' לילינבלום 1, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,06/01/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, 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. 

יהודה בלאום, מפרק

אי.סי.אס. מוטורס בע"מ 
 )ח"פ 514283977(

)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 
20/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 

חסן, 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. 

 ,20/01/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, 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. 

מרדכי חסן, מפרק
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אן ג'י פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בע"מ
 )ח"פ 513842781(

)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 
21/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
רון  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

נמר, 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 21/01/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רון נמר, מפרק

א.ב.ש אבטחה בטחון ושירותים כלליים בע"מ
 )ח"פ 514093111(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
11/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארם 

סלומונוב, מרח' טרומפלדור 6, בת ים, 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 06/01/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ארם סלומונוב, מפרק

בגמבה בע"מ
 )ח"פ 514924075(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דגן 

שטיפמן, מרח' התחיה 12, הוד השרון, 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 06/01/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דגן שטיפמן, מפרק

קרדיטים ישראל בע"מ 
 )ח"פ 515451078(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדית 

אביטל, מרח' הזמיר 4, ראש העין, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/01/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אדית אביטל, מפרקת
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אבירי דוד המלך רחובות בע"מ
 )ח"פ 513151571(

)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 
28/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

בן יאיר, מרח' ורד 2, מבשרת ציון, 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 06/01/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

משה בן יאיר, מפרק

אוטומוביל אשדוד מוטורס בע"מ
 )ח"פ 512907338(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
18/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

ניסים, מרח' גורדון 30, נס ציונה, 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 06/01/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שלמה ניסים, מפרק

א.י.ברקאי בנייה והשקעות בע"מ
 )ח"פ 514447770(

)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 
21/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי 

עידן, מרח' רבן יוחנן בן זכאי 88, אלעד, 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 06/01/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אבי עידן, מפרק

אגוז כרמל 95 בע"מ
 )ח"פ 515231033(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
18/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אברהם וקסלר, מרח' אגוז 3, חיפה, 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 06/01/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אברהם וקסלר, מפרק
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אופיס גרף כרמיאל 2001 בע"מ
 )ח"פ 513134643(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
18/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורטל 

בן שושן, מרח' בז 26, כרמיאל, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/01/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אורטל בן שושן, מפרקת

אי.פי.טי שידורי אופנה וסגנון )2000( בע"מ
 )ח"פ 512928201(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
01/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי 

דמרי, מרח' אחד העם 27, 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 06/01/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רמי דמרי, מפרק

אדיסאבה בר אנד רסטורנט בע"מ
 )ח"פ 515345932(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
18/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הינוך 

מספין, מרח' אלי תבין 27, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/01/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

הינוך מספין, מפרק

אורטו שופ ציוד אורטופדי שיקומי בע"מ
 )ח"פ 512364654(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
11/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

פריווה, מרח' הוד השרון 424, הוד השרון, 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 06/01/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יצחק פריווה, מפרק
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 ,20/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,88 אלון  יגאל  מרח'  דנהירש,  אודי 

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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

ר.א.ש. מתמטי בע"מ
 )ח"פ 512172784(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,30/10/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
שי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ישעיהו פיין, מרח' קישון אפרים 18, הרצליה, 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.

שי ישעיהו פיין, מפרק

שיר 7 החדשה בע"מ
 )ח"פ 514904697(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19/11/2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד אהרון פרנק, מרח' 

דבורה הנביאה 119, 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.

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

האורורה פתרונות סביבתיים בע"מ
 )ח"פ 514149764(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 

אי.פי.טי. - שידורי אופנה בע"מ
 )ח"פ 512829193(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
01/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחמים 

דמרי, מרח' אחד העם 27, 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 06/01/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רחמים דמרי, מפרק

אייל כהן ושות' יועצים בע"מ
 )ח"פ 514609031(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
18/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 

כהן, מרח' הברוש 14, שדה ורבורג, 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. 

 ,06/01/2019 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. 

אייל כהן, מפרק

אורנית-מלונית ניהול ושיווק בע"מ
 )ח"פ 512399486(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
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 ,21/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

פאני יהלום, מרח' שמאי 15, ירושלים, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

פאני יהלום, עו"ד, מפרקת

אפ טו גו בע"מ
 )ח"פ 513723098(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,18/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
רן בן– התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

דוד, מרח' שז''ר זלמן 7, הוד השרון, 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.

רן בן–דוד, מפרק

אנציקלופדיות לנוער בע"מ
 )ח"פ 510698400(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,21/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יונתן שיף, מרח' אחד העם 20, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יונתן שיף, עו"ד, מפרק

פרימוס, עיצוב ואנימציה בע"מ
 )ח"פ 512543075(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,19/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 

 ,31/10/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
סץ'  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מיכאל, מרח' הס משה 4, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

סץ' מיכאל, מפרק

ש.א. דרור בע"מ 
 )ח"פ 512547480(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

איברגימוב, מרח' המדע 8, רחובות, 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.

אברהם איברגימוב, מפרק

ב.ה.ס נדלן בע"מ
 )ח"פ 514910231(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,21/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,88 אלון  יגאל  מרח'  דנהירש,  אודי 

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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

א.א.א. שיווק ביצים בע"מ
 )ח"פ 514743764(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
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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.

יניב הרשקוביץ, עו"ד, מפרק

נווה ואדי סאליב בע"מ
 )ח"פ 515019529(

)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 30/01/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' ד"ר 
אסתר רבין 20, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דוד טמם, מפרק

אמנון ברגר יעוץ וניהול בע"מ
 )ח"פ 513185918(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 06/01/2019, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' שדרות 
רוטשילד 78, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עדי צבי ליואי, עו"ד, מפרק

אורבניקה יזמות נדלן בע"מ
 )ח"פ 514993252(

)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 06/01/2019, בשעה 10:00, במשרד עורכי דין 
יגאל אלון 88, תל–אביב-יפו, לשם הגשת  דנהירש ושות', רח' 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

שיר 7 החדשה בע"מ
 )ח"פ 514904697(

)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 

עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
דורון אלקיים, מרח' נירים 3, 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.

דורון אלקיים, עו"ד, מפרק

תימפארק גורו בע"מ
 )ח"פ 515236602(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,20/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
יריב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

פדבה, מרח' הברושים 6, רמת השרון, 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.

יריב פדבה, מפרק

בריין 1 אינובשיין בע"מ
 )ח"פ 515714830(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,19/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יהושע כהן, מרח' אופנהיימר 7, רחובות, 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.

יהושע כהן, רו"ח, מפרק

חברה לנאמנות מובילאיי בע"מ
 )ח"פ 513198317(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,21/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב 

הרשקוביץ, מרח' דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.
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הנ"ל תתכנס ביום 26/12/2018, בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' 
מדינת היהודים 89, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יעקב לוין, מפרק

בי איי ג'ים בע"מ
 )ח"פ 513635276(

)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 06/01/2019, בשעה 10:00, במשרד עורכי דין 
יגאל אלון 88, תל–אביב-יפו, לשם הגשת  דנהירש ושות', רח' 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

ש.א. דרור בע"מ 
 )ח"פ 512547480(

)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 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,20/01/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אברהם  איברגימוב, מפרק

אפ טו גו בע"מ
 )ח"פ 513723098(

)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 20/01/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' שז''ר 
זלמן 7, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רן בן–דוד, מפרק

קקטוסאן בע"מ
 )ח"פ 513737817(

)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 

תתכנס ביום 05/11/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' דבורה 
הנביאה 119, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

אד מארה גלובל לוגיסטיקס בע"מ
 )ח"פ 514936517(

)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 
רוזן,  09:00, אצל משפ'  הנ"ל תתכנס ביום 06/01/2019, בשעה 
רח' עין השופט 1, עין השופט, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עומר רוזן, מפרק 

א.ס.ף. הלבשה בע"מ
 )ח"פ 510933187(

)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 06/01/2019, בשעה 10:00, במשרד שילוני-
שחם, משרד עורכי דין, רח' הלל 23, ירושלים, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

דניאלה גאולייב-סון, עו"ד, מפרקת

לוצרן השקעות בע"מ
 )ח"פ 512141664(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מורן  אברהם  במשרדי   ,12:00 בשעה   ,06/01/2019 ביום  תתכנס 
ושות', רח' יגאל אלון 65, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אופיר פנחס וייסבן, עו"ד, מפרק

לייפקודס בע"מ
 )ח"פ 515518553(

)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 
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הנ"ל,  החברה  נושי  של  סופית  אסיפה  תתכנס   ,12.00 בשעה 
ומיד לאחר מכן בשעה 12.30 תתכנס אסיפה סופית של בעלי 
פלד,  קמחי,  במשרד  יכונסו  האסיפות  החברה.  של  המניות 
פוזנר, שילה ושות', מרכז בק למדע, רח' הרטום 8, הר חוצבים, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
על  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

סיום הפירוק וכיצד לנהוג בפנקסים ובנייורת של החברה.

עומר קמחי, עו"ד, מפרק

ג'ולט בע"מ
 )ח"פ 511573594(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

לפקודת  323)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  נושים  אסיפת  כי  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
משרד   11.00 בשעה   ,06/01/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה 
קרן  רח'  ושות',  לויצקי  כהן  מרציאנו  טולצ'ינקסי שטרן  עו"ד 

היסוד 38, ירושלים.

החברה,  של  מרצון  פירוק  בדבר  החלטה  היום:  סדר  על 
ובחירת מפרק  הצגת דו"ח מלא על מצב עסקיה של החברה 

מטעם הנושים.
הילה פבר, עו"ד

                       ב"כ החברה

דייזי צ'יין בע"מ
)ח"פ 51-407117-4(

)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   ,4.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סילבי 

אייזקסון, מרח' הנשיאים 2ב, רעננה, 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.

 ,16.1.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, 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.

סילבי אייזקסון, מפרקת

הסעות נחמן את גדליה בע"מ
)ח"פ 51-178944-8(

)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  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 

הנ"ל תתכנס ביום 06/01/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
תובל 1, תובל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גל וולקוביץ, עו"ד, מפרק

די.קי.איי. אינטרנשיונל בע"מ
 )ח"פ 513449405(

)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 06/01/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עמית בן גל, עו"ד, מפרק

סי אס אר ישראל בע"מ
 )ח"פ 510949449(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 06/01/2019, בשעה 11:00, אצל גיל מזרחי ושות', 
דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,20 לינקולן  רח'  דין,  עורכי 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

יפעת לוי, מפרקת

כלטק חברה למסחר בע"מ
 )ח"פ 512579434(

)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 
בתובל,  המפרק,  אצל   ,14:00 בשעה   ,06/01/2019 ביום  תתכנס 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

גל וולקוביץ, עו"ד, מפרק

מגן שלם שירותים לגופים מוסדיים בע"מ 
)בפירוק מרצון על ידי נושים(

 )ח"פ 514419969(

הודעה על כינוס אסיפת סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 338 ו–327)4( לפקודת 
 ,14/01/2019 ביום  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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 ,21.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,11.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

גייל דוידסון ניר, מפרקת

ניינקאסטינג טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-493841-4(

)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   ,11.11.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב קוצר, 

מרח' בועז 5, 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.

 ,11.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

זאב קוצר, מפרק

צפרירים הובלות בע"מ
)ח"פ 51-235537-1(

)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   ,9.11.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון 

שי פרנקנשטיין, מרח' דוד אלעזר 12, רעננה, 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.

 ,30.1.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד מיגל עבאדי, רח' בורוכוב 20, רעננה, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון שי פרנקנשטיין, מפרק

16.10.2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

נוריאל גדליה, מרח' האלה 14, נס הרים, 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.

 ,16.1.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

נוריאל גדליה, מפרק

קסלר שרותי יעוץ
)ח"פ 51-502976-7(

)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   ,5.11.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעימה 
למפרקת   ,7688000 גמליאל  בית  מושב   ,31 השמר  מרח'  קסלר, 

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 27.12.2018, 
בשעה 10.00, במכון ויצמן, רח' הרצל, רחובות, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

נעימה קסלר, מפרקת

עופר ניר שמאות מקרקעין בע"מ
)ח"פ 51-428771-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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 
 ,12.11.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

גייל דוידסון ניר, מרח' בר כוכבא 115, הרצליה, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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מרח'  כץ,  ראובן  אלעד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
העופרים 4, שערי תקווה, 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.

אלעד ראובן כץ, מפרק

סתיו - ממ"ג בע"מ
)ח"פ 51-248144-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
6.11.2018, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד, רו"ח, גדעון 

ברקסמאיר, מרח' הבנקים 3, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גדעון ברקסמאיר, עו"ד, רו"ח, מפרק

קאזה מוצרי פרזול בע"מ
)ח"פ 51-463902-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.11.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן יצחק סרוגו, מרח' עזר 

וייצמן 1, הוד השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ראובן יצחק סרוגו, מפרק

פרוייקט עיבוי בינוי-האורגים 24, בת ים בע"מ
)ח"פ 51-461308-2(

)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 11.10.2018, התקבלה החלטה 

צבי קניג השקעות בע"מ
)ח"פ 51-517964-6(

)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   ,11.11.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
צבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אפרים קניג, מרח' הצדיק משטפנשט 11, ירושלים, 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 26.12.2018, 
ירושלים, לשם  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

צבי אפרים קניג, מפרק

בית כנסת עולי בוכרה תפארת אהרון ופרידה
)ח"פ 51-375175-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
 ,19/6 תקווה  פתח  מרח'  מושיחוב,  יעקב  את  ולמנות  מרצון 

ירושלים, 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.

 ,1.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יעקב מושיחוב, מפרק

קודווקר בע"מ
)ח"פ 51-484636-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.11.2018, התקבלה החלטה 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.11.2018, התקבלה החלטה 
חברת  אצל  ערד,  רפאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
תל–  ,20 ולנברג  ראול  רח'  בע"מ,  בישראל  פטרוכימים  מפעלים 

אביב-יפו 6971916, 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.

רפאל ערד, מפרק

טל כיוונים נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-442950-5(

)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 4.11.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה דב גלבלום, מרח' 

איתן 39, ניר צבי, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה דב גלבלום, מפרק

האגודה לפיתוח העיר אופקים, צה"ל 3 אופקים
)ע"ר 58-053152-3(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,9.10.2018 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את ניצה לוי, מרח' עולי הגרדום 204, 

אופקים 8532200, למפרקת העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  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.

ניצה לוי, מפרקת

אוצר הטוב בית שמש 
)ע"ר 58-048596-9(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,28.10.2018 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את אוריאל שכטרמן, מרח' נחל שמשון 

3, בית שמש, למפרק העמותה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר חיים אלוני, מרח' דרך 
מנחם בגין 52, תל אביב 6713701, 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.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

פרוייקט עיבוי בינוי-האורגים 22, בת ים בע"מ
)ח"פ 51-461310-8(

)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 29.10.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר חיים אלוני, מרח' דרך 

מנחם בגין 52, תל אביב 6713701, 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.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

פטרוכימיים השקעות )2006( בע"מ
)ח"פ 51-383555-3(

)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 13.11.2018, התקבלה החלטה 
חברת  אצל  ערד,  רפאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
תל–  ,20 ולנברג  ראול  רח'  בע"מ,  בישראל  פטרוכימים  מפעלים 

אביב-יפו 6971916, 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.

רפאל ערד, מפרק

פטרוכימיים החזקות בע"מ
)ח"פ 51-383829-2(

)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 
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 ,20 לינקולן  רח'  ישינובסקי,  שי  יריב  עו"ד  ומענו:  הנאמן   שם 
תל אביב 6713412, טל' 03-7611611, פקס' 03-7611655.

סוג הדיבידנד: רגיל.

מועד הכרזת הדיבידנד: 29.10.2018.
             כרמי ליבוביץ', עו"ד
בא כוח הנאמן

הודעה על חלוקת דיבידנד לנושים
בבית המשפט המחוזי מחוז ירושלים, תיק פש"ר 36558-07-17

שם החייב: שלום כליף

 ,7 בגין  מנחם  מדרך  מיכאלי,  מרדכי  עו"ד  ומענו:  הנאמן  שם 
רמת גן.

סוג הדיבידנד: נושים בדין קדימה ובדין רגיל.

אחוז הדיבידנד: 100% דיבידנד לנושים בדין קדימה.
     55% דיבידנד לנושים בדין רגיל.

             מרדכי מיכאלי, עו"ד, נאמן

דירות נופי רם רחובות בע"מ
)ח"פ 51-063880-2(

הודעה על בקשה לביטול מחיקה ולהחייאת חברה

המבקשת,  הגישה   ,6.9.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  ניתנת 
בה"פ  מתוקנת  פתיחה  המרצת  בע"מ,  שמאות  דואני  יהודה 

)מחוז מרכז( 46337-07-18, להחייאת החברה הנ"ל.

לתיק  התנגדותו  את  להגיש  רשאי  לבקשה  המתנגד  כל 
ושות',  מאיר  נתן  המבקשת,  ב"כ  למשרד  או  המשפט  בית 
בדוא"ל  או   03-5626040 בפקס'  או   03-5626333  בטלפון 
rotemr@nm-law.co.il, בתוך 21 ימים ממועד פרסום הודעה זו.

צבי ברנס, עו"ד
בא כוח המבקשת

שי זוכוביצקי חברה לבנין וקבלנות בע"מ 
)ח"פ 51-046280-7(

הודעה על בקשה להחייאת חברה

ניתנת בזה הודעה, כי ביום 17.7.2018, הוגשה בקשה להחיות 
את החברה הנ"ל, שחוסלה במרשם החברות ביום 8.12.2008.

הבקשה הוגשה במסגרת תיק 40691-07-18, המתנהל בבית 
המשפט המחוזי בתל אביב.

בעניין  להגיש את התנגדותו/עמדתו  עניין רשאי  כל בעל 
ישירות לתיק בית המשפט כאמור לעיל.

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל עו"ד דני אטיאס, רח' המסגר 
42, תל אביב, טל' 03-6200307.

דני אטיאס, עו"ד
                      בא כוח החברה

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

אוריאל שכטרמן, מפרק

הוסטלס פנמה אס.טי-1
)ש"מ 54-027990-8(

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות מוגבלת

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,4.11.2018 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
זכויותיו  מלוא  את  ארקין,  דביר  המוגבל  השותף  העביר 

בשותפות הנ"ל בסך 69,142 ש"ח לרז לבנת.
יגאל בן שמחון, השותף הכללי

עמק הבכא השקעות משותפות
)ש"מ 54-028232-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 31.10.2018, 
שיתופית  אגודה  הקיבוצים  משקי  המוגבל,  השותף  העביר 
חקלאית בע"מ, אגודה מס' 57-003339-9, 34.7% מחלקו כשותף 

מוגבל בשותפות לשותף המוגבל שלהלן.

השותפים המוגבלים וחלקם בשותפות הם כלהלן:

מס'  אגודה  בע"מ,  שיתופית  אגודה  הקיבוצים  משקי   )1( 
;65.3/100 - 57-003339-9

לחקלאות  מרכזית  שיתופית  אגודה  יזרעאל  עמק  משקי   )2(
בע"מ, אגודה מס' 57-000704-7 - 34.7/100.

אסף אילוז, עו"ד
בא כוח השותפות

תגא אורבניק פורטו 2
)ש"מ 54-028361-1(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 13.11.2018, 
ודמני,  יוסף  ואחיה  גיא  גפני  בשותפות  המוגבלים  השותפים 
העבירו את מלוא זכויותיהם בשותפות לעמדה שרותים טכנים 
ניהול והדרכה בע"מ, ח"פ 51-587658-9, שמענה ברח' יפת 13ב, 

תל–אביב-יפו.
דורון פסו, עו"ד
                    בא כוח השותפות

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון 
ואחרון

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, תיק פש"ר 18783-06-12

שם החייבת: ויקטוריה אגרנובסקי
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