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הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט
 לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-2002, 

ולפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-1992

תדלוק(,  בתחנות  מרביים  )מחירים  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו  4)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשס"ב-12002 )להלן - צו תחנות תדלוק(, וסעיף 2 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי 

נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-21992 )להלן - צו מוצרי נפט(, אני מודיע לאמור:

מיום כ"ו בשבט התשע"ט )1 בפברואר 2019(, המחירים המרביים של בנזין בתחנות תדלוק כאמור בצו תחנות תדלוק    1
הם כמפורט להלן:

המוצר
 בנזין 95 אוקטן 

נטול עופרת

91 5א   מחיר לליטר בתחנה )כולל 17% מע"מ(

05 5ב   מחיר לליטר בתחנה באילת

תוספת בעד שירות מלא:

 בכל הארץ )כולל מע"מ( - 21 0 שקלים חדשים לליטר 
 באילת )לא כולל מע"מ( - 18 0 שקלים חדשים לליטר 

מיום כ"ו בשבט התשע"ט )1 בפברואר 2019(, המחירים המרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק כאמור בצו מוצרי נפט    2
הם כמפורט להלן:

מוצר נפט
מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית

)לא כולל בלו(

07 1,359מזוט כבד 4000 5% 3

48 1,528זפת 80/100 

22 1,454זפת ה ב 

כ"ד בשבט התשע"ט )30 בינואר 2019(
)חמ 3-2152-ה1(

חן בר יוסף  
מנהל מינהל הדלק והגז  

ק"ת התשס"ב, עמ' 909; י"פ התשע"ט, עמ' 6381   1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 262; י"פ התשע"ט, עמ' 6381    2

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אשקלון
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

לפי סעיף 71)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות 
למועצת הרשות המקומית אשקלון שנערכו ביום כ"א בחשוון התשע"ט )30 באוקטובר 2018(:

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

טור א'
אותיות הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר הקולות 

הכשרים
טור ד'

מספר המנדטים

6700זיו חדש לאשקלון -  בראשות ישראל זיוא

7,0203אשקלון תנצחד

2,2951עיר אחת בראשות רמי סופרדף

2,0971קודם כל אשקלוןו

4,0282הכח לגמלאים בראשות שרה זכריהזך                     
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548 
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טור א'
אותיות הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר הקולות 

הכשרים
טור ד'

מספר המנדטים

2,4751אשקלון בתנופה - הבית החברתיחי

2,8291הבית היהודי באשקלון בראשות עמיחי סיבוניטב

6410יוזמהינ

5,8713אשקלון מאוחדת בראשות תומר גלאםכן

5,9583אשקלון ביתנול

3,2582הליכודמחל

1,3460אשקלון שלנונ

1,0270יד בידנץ

1,2300גב לתושבנר

1,2800אשקלון מנצחתע

2,0441משפחה מיוחדת במועצהפ

8870עתיד באשקלוןץ

5,3392צעירי אשקלוןצא

2300מזור לאשקלוןרם

4580מרצ - השמאל של ישראלרצ

1,7780תכלית עכשיורק

7,3584בראשות הרב יעקב אביטןשסג

3,0431מופתת
רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק:  )2(

טור ב'טור א'

מחלד

עדף

צאזך

חיל

ונ

נרפ

כןרק

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 64,845   )3(

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 63,162   )4(

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,683   )5(

שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן:  )6(

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1   שמעוני איתמר הנרי בנואהד
2   אביטל אייל
3   מור אפרים

1   סופר רחמיםדף

1   סולטנוביץ אליקו

1   זכריה שרהזך
2   ברגמן מזל
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טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1   נקשרי דורוןחי

1   סבוני עמיחיטב

1   גלאם תומרכן
2   שחר ולנשטיין עדנה רבקה

3   אלטיט מיריי

1   ביילין סופיהל
2   גרינברג אלכסנדר

3   גיטין יוליה

1   בוסקילה מישלמחל
2   חוטובלי יעקב

1   גניש יורםפ

1   אטיאס משהצא
2   יפרח יוחאי

1   אביטן יעקבשסג

2   עסור אברהם

3   רובין שי

4   דהרי חי

1   סהר איתי בכורת

י"ט באדר א' התשע"ט )24 בפברואר 2019(
)חמ 3-2150-ה1(

              ליאור קלצ'קין
                    מנהל הבחירות לאשקלון

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 14

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לסעיף מס' 14 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, מודיעה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מודיעין-מכבים-רעות 
)להלן - הוועדה(, הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע את הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה 
הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה, בילקוט הפרסומים 5382, התשס"ה, עמ' 2133, בדבר תכנית מד/23 )להלן - התכנית( -

תוספת

רישום חדשרישום קודם

מס'
  תב"ע

מגרש
ייעודבתב"ע

גוש בעת 
אישור
התב"ע

ח"ח בעת
אישור

התב"ע

גוש

קיים

ח"ח

גושקיימת
מס' חלקה

ארעי
שטח

בדונם

מסחר עם זכות 10מד/23
דרך וזכות 

מעבר לציבור

5640956403058841220 243

56422564229

מסחר עם זכות 30מד/23
מעבר לציבור

564285642315884304 328

ח' באדר א' התשע"ט )13 בפברואר 2019(

)חמ 3-3(                                             חיים ביבס
                                      יושב ראש הוועדה המקומית

__________            לתכנון ולבנייה מודיעין-מכבים-רעות
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 37667-01-19

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

ובעניין פירוק חברת א-טק ס נ ס בע"מ, ח"פ 51-470063-2

והמבקש: דמיטרי גרומוקוב, ע"י ב"כ עו"ד שלמה ברוש, 
מרח' בן יהודה 34, ירושלים 9423001, טל' 077-9313748, פקס' 

 02-5383846

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2019 1 15 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2019 4 10, בשעה 30 8 

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

למבקש הודעה על רצונו זה 

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  ההודעה  את 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 00 17, ביום 2019 4 5 

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

שלמה ברוש, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 39210-01-19

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

ח"פ  בע"מ,   2012 פרינט  פי  די  איץ'  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-479788-5

והמבקשים: אופיר דרורי ומרדכי ברהום, ע"י ב"כ עו"ד אופיר 
טל, ממשרד עורכי דין טל, קדרי שמיר ושות', מרח' ג'ורג' ושינגטון 

4, ירושלים 9418704 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2019 1 15 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2019 4 10, בשעה 30 8 

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 00 17 

ביום 2019 3 26 

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2019 3 27 

אופיר טל, עו"ד  
בא כוח המבקשים   

 

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 56567-01-18

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

ובעניין פירוק חברת מיצויוסי בדרך שלך בע"מ, ח"פ -51-360861
,2

והמבקש: אריה יהודה פרלמן, ע"י ב"כ עו"ד גיא לוסקי, 
מרח' כנפי נשרים 13, קומה 4, ירושלים, טל' 02-6222450, פקס' 

.luskiguy@gmail.com :02-6222452, דוא"ל

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2019 1 24 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2019 4 10, בשעה 40 8 

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

למבקש הודעה על רצונו זה 

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  ההודעה  את 
תאריך  לפני  ימים  מ–14  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

הדיון עד לשעה 00 12 

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא 14 ימים לפני מועד 

הדיון הקבוע בתיק 
גיא לוסקי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 45562-02-19

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

ובעניין פירוק חל"צ: כוכב עולה לחינוך וקידום ילדים ונוער 
בע"מ )חל"צ(, ח"פ 51-330394-1,

המבקש: רשם ההקדשות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2019 2 19 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2019 5 22, בשעה 30 08 

כל נושה או מנהל החל"צ שברצונו 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 

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 30 12 ביום 2019 5 9 

המבקשת,  תמסור  זאת  שיבקש  החל"צ  למנהל  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2019 5 9 

                                              טובה פריש, עו"ד
                                  סגנית מנהלת יחידת אכיפה ובקרה

                                                    רשות התאגידים
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בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 45722-02-19

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

ובעניין פירוק עמותת האיש משה, ע"ר 58-038423-8,
המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 

השלושה 2, תל אביב 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2019 2 19 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2019 5 22, בשעה 30 08 

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

למבקשת הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12 30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 2019 5 9 

לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת, תמסור המבקשת, 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2019 5 9 

                                               טובה פריש, עו"ד
                                  סגנית מנהלת יחידת אכיפה ובקרה

                                                    רשות התאגידים

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 45642-02-19

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

ובעניין פירוק עמותת בואו שעריו, ע"ר 58-013732-1,
המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 

השלושה 2, תל אביב 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2019 2 19 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2019 5 22, בשעה 30 08 

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

למבקשת הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 30 12 ביום 2019 5 9 

לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת, תמסור המבקשת, 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2019 5 9 

                                               טובה פריש, עו"ד
                                  סגנית מנהלת יחידת אכיפה ובקרה

                                                    רשות התאגידים

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 45618-02-19

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

ובעניין פירוק חל"צ: חולון החדשה בע"מ )חל"צ(, ח"פ 51-330395-8,
המבקש: רשם ההקדשות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 

השלושה 2, תל אביב 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2019 2 19 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2019 5 22, בשעה 30 08 

כל נושה או מנהל החל"צ שברצונו 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 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12 30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 2019 5 9 

המבקשת,  תמסור  זאת  שיבקש  החל"צ  למנהל  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2019 5 9 

                                               טובה פריש, עו"ד
                                  סגנית מנהלת יחידת אכיפה ובקרה

                                                    רשות התאגידים

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 45696-02-19

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

ובעניין פירוק עמותת צהוב-סגול עולה, ע"ר 58-050489-2,
המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 

השלושה 2, תל אביב 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2019 2 19 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2019 5 22, בשעה 30 08 

כל נושה או משתתף של העמותה 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 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12 30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 2019 5 9 

לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת, תמסור המבקשת, 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2019 5 9 

                                               טובה פריש, עו"ד
                                  סגנית מנהלת יחידת אכיפה ובקרה

                                                    רשות התאגידים
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בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 40836-01-19

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

ובעניין פירוק חברת נובוספיץ' בע"מ, ח"פ 51-412711-7,

 ,51-397094-7 ח"פ  בע"מ,  טרנדליינס  קבוצת  והמבקשת: 
מרח'  דין,  עורכי  ושות',  בנקל  מגריזו,  ראב"ד,  עם  שבלת  ב"כ  ע"י 
ברקוביץ' 4, מגדל המוזאון, תל אביב 6423806, טל' 03-7778333, פקס' 

 03-7778444

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2019 1 16 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בחיפה  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2019 4 2, בשעה 30 9 

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 
 ,9 30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 2019 3 26 

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2019 3 19 

יהונתן אשכנזי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 2301-02-19

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

ובעניין פירוק חברת אדן הנרקיסים בע"מ, ח"פ 51-497004-5,

והמבקשים: ששון לסטר ואח', ע"י ב"כ עו"ד רז מסורי, מרח' 
שד' נים 2, ראשון לציון 7546302 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2019 2 3 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2019 5 1, בשעה 30 08 

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   ,13 00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע 

 25 4 2019

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

רז מסורי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 76800-01-19

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

ובעניין פירוק חברת לינק ביג בע"מ, ח"פ 51-510067-5, 

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד שמואל פז, מרח' 
זהבית 13, יבנה 81502 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2019 1 30 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
אביב  בתל  המחוזי  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

היושב בדין ביום 2019 5 15, בשעה 30 8 

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

למבקש הודעה על רצונו זה 

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  ההודעה  את 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 00 13, ביום 2019 5 1 

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2019 5 8 

שמואל פז, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 21552-02-19

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

ח"פ  בע"מ,  אזרחית  הנדסה  איגלו  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-108665-4

והמבקש: עו"ד נמרוד טפר, המפרק הזמני של החברה, מרח' בן 
גוריון 1, מגדל ב ס ר 2, קומה 29, ת"ד 2510, בני ברק 5112401 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2019 2 10 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בחיפה  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2019 5 2, בשעה 30 12 

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  ההודעה  את 
ביום   ,17 00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 25 4 2019

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2019 4 18 

נמרוד טפר, עו"ד  
המפרק הזמני של החברה
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בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 31309-12-18

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

ובעניין פירוק חברת אמיתי ובניו עפולה סוכנויות בע"מ, ח"פ 
,51-111369-8

והמבקשת: חברת מ אמיתי בע"מ, ח"פ 51-051426-8, ע"י 
ב"כ עו"ד ליאור דגן ו/או דני בלנקין ממשרד פירט, וילנסקי, 
1, הבניין העגול,  מזרחי, כנעני - עורכי דין, ממרכז עזריאלי 

רח' מנחם בגין 132, קומה 41, תל אביב 67021 

בקשה  הוגשה   13 12 2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2019 4 29, בשעה 00 14 

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

למבקשת הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 2019 4 15, 

בשעה 00 16 

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

ליאור דגן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 40070-10-18

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

ח"פ  בע"מ,  הנדסה  כמאל  קובטי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-383313-7

ב"כ  ע"י  ליל,  אבו  וניזאר  חטיב  מוסא  והמבקשים: 
טל'   ,444 ת"ד   ,17902 מאהל  מעין  אללה,  חביב  זיאד   עו"ד 

04-6470097, פקס' 04-6554103, טל' 050-6517220 

בקשה  הוגשה   17 10 2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2019 9 24, בשעה 00 10 

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 00 14 

ביום 2019 4 21 

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

זיאד חביב אללה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 5302-02-19

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

ובעניין פירוק חברת דורמ - חברה לעבודות סלילה ופיתוח 
בע"מ, ח"פ 51-116817-1,

והמבקשים: רומן חבנר ואח', ע"י ב"כ עו"ד הולין-הדס, חברת 
פיתוח  הרצליה   ,4009 ת"ד   ,89 היהודים  מדינת  מרח'  דין,  עורכי 

4614001, טל' 09-9513366, פקס' 09-9513377 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2019 2 3 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2019 4 29, בשעה 00 09 

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 
שתגיע לידיהם, לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 2019 4 22, בשעה 

 12 00

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2019 4 15 

מעיין ויס לוי, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פש"ר 30539-02-19

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

ובעניין פירוק חברת ב ר פ  הנדסה בע"מ, ח"פ 51-354472-6,

והמבקש: נידאל חביבי, ע"י ב"כ עו"ד נאיל חכים, מרח' הגליל 
6000/42, נצרת 16122 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2019 2 13 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2019 5 20, בשעה 30 9 

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  ההודעה  את 
בשעה   ,13 5 2019 מיום  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 12 00

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

נאיל חכים, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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י.מ. פרינט בע"מ
 )ח"פ 515758753(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק  שבע,  באר   ,13 זמיר  ישעיהו  מרח'  שימול,  בן  מתתיהו 

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 10/04/2019, 
שבע,  באר   ,81 טרומפלדור  רח'  המפרק,  במשרדי   ,09:30 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה  

מתתיהו בן שימול, מפרק

זוזובה בע"מ
 )ח"פ 515347151(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

עמיחי בלייח, מרח' שמאי 15, 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 25/06/2019, 
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  

עמיחי בלייח, עו"ד, מפרק

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 56840-11-18

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

ובעניין פירוק חברת מעיין מירון מי שתיה עשירי מינרליים 
)1996( בע"מ, ח"פ 51-228775-6,

והמבקשים: פטריק מימי ודניאל לוי, ע"י ב"כ עו"ד מאיה 
וייס-טמיר, מרח' דרך העצמאות 57, ת"ד 33347, חיפה 3133202 

בקשה  הוגשה   25 11 2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2019 4 30, בשעה 00 11 

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 00 11 

ביום 2019 4 16 

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2019 4 16 

מאיה וייס-טמיר, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

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

בצלאל יודאיקה בע"מ
 )ח"פ 513555029(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

עדו נחום, מרח' הסורג 1, קומה 4, ירושלים, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

 ,10/04/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15:00, 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  

עדו נחום, עו"ד, מפרק
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אמבולנס שיר נתנאל בע"מ
 )ח"פ 514848183(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

דניאל רייכמן, מרח' הסיבים 18, פתח תקווה, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/07/2019, 
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  

דניאל רייכמן, עו"ד, מפרק

ווב קונקשיין בע"מ
 )ח"פ 514289560(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד שרון, 

מרח' יהודה הלוי 98, תל–אביב-יפו 6527601, 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 10/07/2019, 
בשעה 16:00, אצל עו"ד גולן לוי, רח' התעשייה 4, תל–אביב-

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

בפנקסים ובניירות של החברה  

דוד שרון, מפרק

מאי סופר גולדה בע"מ
 )ח"פ 513978056(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,02/12/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מירב 

רודה, מרח' סלעית 4, חיפה, 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 14/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה  

מירב רודה, מפרקת

דיאסיף בע"מ
 )ח"פ 513853325(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי 

פורת, מרח' דרך מנחם בגין 12, רמת גן, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/05/2019, 
בשעה 16:00, אצל לויט מישר, עורכי דין, בכתובת הנ"ל, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה  

צבי פורת, מפרק
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גקסיס בע"מ
 )ח"פ 512911140(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ניצן שמואלי, מרח' רמב''ן 24, ירושלים 9242225, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה  

ניצן שמואלי, עו"ד, מפרק

770 שיטות סימון והחתמה )2015( בע"מ
 )ח"פ 515261246(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ויקי קלוגמן, מרח' דרך העצמאות 40, יהוד-מונוסון, 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  

 ,23/06/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, 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  

ויקי קלוגמן, עו"ד, מפרקת

מ.ג.מ.ח אינטרנשיונל בע"מ
 )ח"פ 514805753(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

ניר אברמוב, מרח' תל חי 1, נתניה, 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 17/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה  

ניר אברמוב, עו"ד, מפרק

אביב מלאכי חברה להשקעות ובנין בע"מ 
 )ח"פ 510849425(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, 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 11/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה  

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת
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הרבס הולדינגס )ל.מ.( בע"מ 
 )ח"פ 514566272(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

מתנאל הרבסט, 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 21/04/2019, 
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  

מתנאל הרבסט, מפרק

אלון בלוק בע"מ
 )ח"פ 514044627(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון 

רוטנשטיין, 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 21/04/2019, 
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  

אלון רוטנשטיין, מפרק

ארט נטו בע"מ
 )ח"פ 513024810(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מירי 

נחמיאס, מרח' חצב 2, שילת 7318880, 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 11/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,08:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה  

מירי נחמיאס, מפרקת

אחים שוחט שיווק ובשר בע"מ 
 )ח"פ 513349464(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאת 

שוחט, מרח' המדע 8, רחובות, למפרקת החברה 

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11/04/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה  

ליאת שוחט, מפרקת
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בקאפ טכנולוגיות אינטרנשיונל )1991( בע"מ 
 )ח"פ 511625543(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טוביה 

מרמלי, 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 14/04/2019, 
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  

טוביה מרמלי, מפרק

יומי - חברה לניהול הפקות בע"מ 
 )ח"פ 513687962(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איליה 

וייסמן, 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 14/04/2019, 
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  

איליה וייסמן, מפרק

כוכבי אסף הובלות בע"מ 
 )ח"פ 514119577(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף 

כוכבי, 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 24/04/2019, 
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  

אסף כוכבי, מפרק

מ.א.מ. - מיטב חברה לניהול בע"מ 
 )ח"פ 514044932(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איליה 

וייסמן, 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 14/04/2019, 
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  

איליה וייסמן, מפרק
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חי אדיר השקעות בע"מ
 )ח"פ 513020131(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד דוד אהרון פרנק, מרח' דבורה 119, 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 11/04/2019, 
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

ג.פ גל עבודות עפר ופיתוח בע"מ
 )ח"פ 513165845(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  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  

 ,11/04/2019 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  

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

פאוור און שירותים מפוארים בע"מ 
 )ח"פ 514763143(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מירון 

אמינוף, 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 25/04/2019, 
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  

מירון אמינוף, מפרק

אייג' אמ בי מכניקה והנדסה בע"מ 
 )ח"פ 514075928(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

מיכאל חריק, 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 14/04/2019, 
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  

מיכאל חריק, מפרק
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ג.מ.מוראד השקעות בע"מ
 )ח"פ 514714062(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גאלב 

מוראד, מרח' בועינה 1, בועיינה-נוג'ידאת, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה  

גאלב מוראד, מפרק

לב טוב שירותי סיעוד בע"מ
 )ח"פ 513995985(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אוסנת מוספי בראביב, מרח' חנה סנש 3, מזכרת בתיה, למפרקת 

החברה 

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/09/2019, 
רחובות,   ,10 סוקולוב  רח'  טנא,  אמיר  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה  

אוסנת מוספי בראביב, מפרקת

יקיר ליין בע"מ
 )ח"פ 512037524(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  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 11/04/2019, 
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

פ.ב.ר.ה דוולופמנט בע"מ
 )ח"פ 515452100(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  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  

 ,11/04/2019 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  

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק
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שפע פירות וירקות מ.ס. סרור בע"מ
 )ח"פ 513457010(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29/01/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
המגדל   ,1 עזריאלי  מרכז   ,132 בגין  דרך  מרח'  רוטברט,  אסי 

העגול, קומה 36, 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 11/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה  

אסי רוטברט, עו"ד, מפרק

אוריון מ.מ.ע.נ. )2001( בע"מ
 )ח"פ 513065268(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון 

אל עמי, מרח' חיים הרצוג 11, ראש העין, 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  

 ,20/06/2019 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  

ירון אל עמי, מפרק

מצפה הימים השקעות )2000( בע"מ
 )ח"פ 512955147(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

ורדה גילה, מעמוקה 14, מיקוד 1380200, 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 10/07/2019, 
בשעה 12:00, אצל גילה, שרמן, עורכי דין, רח' השיטה 5, ראש 
פינה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה  

ורדה גילה, עו"ד, מפרקת

סלטקס תעשיות בע"מ
 )ח"פ 510870140(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25/02/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

ורדה גילה, מעמוקה 14, מיקוד 1380200, 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 10/07/2019, 
בשעה 12:00, אצל גילה, שרמן, עורכי דין, רח' השיטה 5, ראש 
פינה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה  

ורדה גילה, עו"ד, מפרקת
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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 

דורון כהנסקי, מפרק

אצ' אל סי קו הבריאות בע"מ
 )ח"פ 515409043(

)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 
 ,24/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דן 

סגל, מרח' הרצל 91, ראשון לציון 7526201, 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 

דן סגל, עו"ד, מפרק

חלקת הר שעיר בע"מ
 )ח"פ 510299985(

)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 
 ,21/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יוסף סביר, מרח' רוטשילד 58, ראשון לציון, 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 

יוסף סביר, עו"ד, מפרק

המכללה לישראל אופקי חינוך בע"מ
 )ח"פ 511873325(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,11/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור קרן, 

מרח' תרמ''ב 5, ראשון לציון 7529017, למפרק החברה 

סטייט פורצ'ן ישראל קונסלטינג בע"מ
 )ח"פ 515549376(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,07/11/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

איתן אהרון מרנס, מרח' בן הלל 13, 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 11/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה  

איתן אהרון מרנס, עו"ד, מפרק

סטטוס מכוני רנטגן בע"מ
 )ח"פ 511671281(

)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 
 ,17/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
קובי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אורן, מרח' גיבורי ישראל 10, נתניה, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

קובי אורן, מפרק

קריאקטיב ויז'ן בע"מ
 )ח"פ 513616185(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,18/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
דורון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק  מודיעין-מכבים-רעות,   ,101 יהודה  מרח'  כהנסקי, 

החברה 
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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 

אליעזר פלג, מפרק

אס.אר.בי ניהול והשקעות בע"מ
 )ח"פ 514273432(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,03/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לימור עוזרי, 

מרח' יגאל אלון 94, תל–אביב-יפו, 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 

לימור עוזרי, עו"ד, מפרקת

שמואלי חסאן השקעות בע"מ 
 )ח"פ 515874212(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,25/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
שחר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

חסאן, מרח' שמואל הנציב 30, נתניה, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

שחר חסאן, מפרק

אינגן אינטרנשיונל בע"מ
 )ח"פ 512941204(

)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 
 ,18/07/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יעקב גקי כבביה, מרח' הרימון 72, צפריה, 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 

ליאור קרן, עו"ד, מפרק

9 פלוס חברה לניהול והשקעות בע"מ
 )ח"פ 512345638(

)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 
 ,24/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
דורון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

הרציקוביץ', מרח' שד' אבא אבן 10, 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 

דורון הרציקוביץ', מפרק

חמוצים שיווק והפקות בע"מ
 )ח"פ 515850543(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,19/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חי 
בר אל, מרח' דרך אבא הלל 12, רמת גן 5250606, 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 

חי בר אל, עו"ד, מפרק

אי. על. פלג יועצים בע"מ
 )ח"פ 514153774(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,25/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר 

פלג, מרח' ניר אברהם 45, ראשון לציון, למפרק החברה 
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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 

אסי רוטברט, עו"ד, מפרק

לאמי שיווק אונליין בע"מ
 )ח"פ 515474112(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,25/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז 
אביב, מרח' דרך השלום 53, גבעתיים 5345433, 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 

ארז אביב, עו"ד, מפרק

פרויקטול בע"מ
 )ח"פ 514926203(

)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 
 ,21/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מרדכי כהן, מרח' מעלה השחרור 7, חיפה, 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 

מרדכי כהן, עו"ד, מפרק

סטטוס מכוני רנטגן בע"מ
 )ח"פ 511671281(

)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 02/04/2019, בשעה 13:00, אצל המפרק, רח' גיבורי 
ישראל 10א, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

קובי אורן, עו"ד, מפרק

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 

יעקב גקי כבביה, עו"ד, מפרק

דוד לב בע"מ
 )ח"פ 515004984(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,25/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יהונתן צדיקה, מרח' יהלום 327, אבני חפץ, 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 

יהונתן צדיקה, עו"ד, מפרק

ניל טרובוביץ החזקות בע"מ
 )ח"פ 513878991(

)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 
 ,21/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק   ,6407509 תל–אביב-יפו   ,10 הוברמן  מרח'  בלטנר,  רענן 

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 

רענן בלטנר, עו"ד, מפרק

אפנת צנקל - הלבשה והנעלה 1996 בע"מ
 )ח"פ 512313081(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,29/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אסי רוטברט, מרח' דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, למפרק החברה 
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מצמן מודיעין בע"מ
 )ח"פ 513534834(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10/04/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
דרך מאיר ויסגל 2, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אמיר דמארי, עו"ד, מפרק

מוביז פתרונות תוכנה בע"מ
 )ח"פ 514048081(

)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 11/04/2019, בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' האלה 
4, טירת כרמל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ברק פרג'ון, מפרק

גבנר בע"מ
 )ח"פ 513268102(

)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 16/06/2019, בשעה 09:10, אצל המפרק, רח' 
יגאל אלון 94, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

איל דוידי, עו"ד, מפרק

גולדן איי ח. שיווק בע"מ
 )ח"פ 513509398(

)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 11/04/2019, בשעה 08:00, אצל גדעון פישר 
ושות', רח' דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה 

רם תורן, עו"ד, מפרק

קריאקטיב ויז'ן בע"מ
 )ח"פ 513616185(

)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 21/06/2019, בשעה 12:00, אצל עו"ד רון הדר, רח' 
מונטיפיורי 46, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

דורון כהנסקי, מפרק

וורקו-גרופ חלפים לרכב בע"מ
 )ח"פ 513747204(

)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 
יוסף  עו"ד  אצל   ,09:00 בשעה   ,10/04/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פרלוב, רח' יגאל אלון 55, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה 

גלית פאלאס, מפרקת

וירס בע"מ
 )ח"פ 512767831(

)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 
יוסף  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה   ,10/04/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פרלוב, רח' יגאל אלון 55, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה 

רומן רודשבסקי, מפרק

ביטסולבר בע"מ
 )ח"פ 515816494(

)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 10/04/2019, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' גינת 
אגוז 7, פרדס–חנה-כרכור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אסף שלמה כהן צידון, עו"ד, מפרק
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תאומי יפו בע"מ
 )ח"פ 514070739(

)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 11/04/2019, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' תש''ח 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,2
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שחר פריזט, עו"ד, מפרק

2 בי-אנג'לס - חברת ניהול בע"מ
 )ח"פ 515234524(

)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 11/04/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' שוקן 
32, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

יואל משה חשין, מפרק

בימינגרל נכסים בע"מ 
 )ח"פ 513418152(

)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 11/04/2019, בשעה 14:00, אצל המפרק, רח' תש''ח 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,2
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שחר פריזט, עו"ד, מפרק

רשת קניוני הסיניון בע"מ
 )ח"פ 514798933(

)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 
פרץ,  משה  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,11/04/2019 ביום  תתכנס 
רח' ז'בוטינסקי 134, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אברהם כהן, מפרק

אייץ אף סי איי
 )ח"פ 513835264(

)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 14/04/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,10 הוברמן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

רענן בלטנר, עו"ד, מפרק

סייף פלייס בע"מ 
 )ח"פ 514136779(

)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 16/04/2019, בשעה 16:00, אצל ראובן בורקובסקי 
דוח  הגשת  לשם  יבנה,   ,55 העצמאות  רח'  דין,  עורכי  ושות', 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

ראובן בורוקובסקי, עו"ד, מפרק

דיירקטדון בע"מ
 )ח"פ 515778769(

)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 11/04/2019, בשעה 10:00, במשרד עו"ד מור 
סוויל, מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת 14, קומה 14, תל–אביב-

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

בפנקסים ובניירות של החברה 

מרסלו אורי בלך, מפרק

ראדלט אחזקות בע"מ
 )ח"פ 514554807(

)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 11/04/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' תש''ח 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,2
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

נתנאל  לובצקי, עו"ד, מפרק
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יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,28 3 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, במשרדי עו"ד לימור רז, שד' ירושלים 18, אשדוד, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

מורן אלפי )גרינפלד(, מפרק

אוניקס מוטורס בע"מ
)ח"פ 51-385617-9(

)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   ,29 1 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב  

כמכאג'י, מרח' הרב שאולזון 30, ירושלים, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,30 4 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,20 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

יואב כמכאג'י, מפרק

ישראל פרנק בע"מ
)ח"פ 51-327809-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1 1 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פרנק 

ישראל, מרח' אושה 5/5, קריית מוצקין 26364, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,1 5 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, 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 
פרנק ישראל, מפרק

ניל טרובוביץ החזקות בע"מ
 )ח"פ 513878991(

)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 14/04/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,10 הוברמן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

רענן בלטנר, עו"ד, מפרק

אברי אלקטרוניקה 2000 )1989( בע"מ
 )ח"פ 511392896(

)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 
אברי  במשרדי   ,11:00 בשעה   ,11/04/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אלקטורניקה בע"מ, רח' מוהליבר 2, יהוד-מונוסון, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

אברי אלעד, מפרק

פיתיה ויז'ן בע"מ
 )ח"פ 514736727(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה הכללית של 
 ,13/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל  החברה  של  המניות  בעלי 
התקבלה החלטה במניין חוקי לבטל את הליכי פירוק החברה 

מרצון ולבטל את מינויו של חיים שולנר, למפרק החברה 
חיים שולנר, דירקטור

ג. אלכס שמירה, אבטחה, אחזקה וניקיון בע"מ
)ח"פ 51-323257-9(

)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 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
באר   ,2/2 ספיר  מרח'  )גרינפלד(,  אלפי  מורן  את  ולמנות  מרצון 

יעקב, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מאיר שריקי, מרח' לינקולן 19, תל אביב 6713411, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 6 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, 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 

מאיר שריקי, עו"ד, מפרק

נברסט ב.ה. בע"מ
)ח"פ 51-431912-8(

)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   ,30 1 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

לי-רן, מרח' ישראל ישעיהו 4/6, שדרות, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,10 4 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 30 13, במסעדת חומוס אליהו, רח' הירקון 10, בני ברק, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה 

יוסף לי-רן, מפרק

אתגר מעוף פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-511394-2(

)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   ,14 2 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

לי-רן, מרח' ישראל ישעיהו 4/6, שדרות, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,14 5 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 30 13, במסעדת חומוס אליהו, רח' הירקון 10, בני ברק, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 

גיא את חזי ציינג בע"מ
)ח"פ 51-460493-3(

)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   ,11 2 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
גיא  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

נתן, מרח' ניב דוד 18, ירושלים, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,19 5 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,20 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

גיא נתן, מפרק

בי.אר.אס. אינטרנשיונל אקספורטינג חיפה בע"מ
)ח"פ 51-385529-6(

)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   ,13 2 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ריימונד 

אנוך, מרח' יעקב כהן 14, קריית אתא, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,13 6 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  נשר,   ,17 המסילה  רח'  בלום,  רו"ח  אצל   ,10 00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

ריימונד אנוך, מפרק

גרין קלין בע"מ
)ח"פ 51-265485-6(

)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   ,20 8 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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אספרסו בר בייקרי בע"מ
)ח"פ 51-245843-1(

)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 2019 2 17, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נורית רוה, מרח' 

לילינבלום 22, תל אביב 6513216, 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 6 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,10 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

ניצניר בע"מ
)ח"פ 51-166631-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18 2 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
למפרק   ,6744825 אביב  תל  34א,  יצחק  נחלת  מרח'  משה,  נעים 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,18 6 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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 

נעים משה, רו"ח, מפרק

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

יוסף לי-רן, מפרק

מדיה פרונט בע"מ
)ח"פ 51-373574-6(

)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   ,10 2 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
למפרק   ,6744825 אביב  תל  34א,  יצחק  נחלת  מרח'  משה,  נעים 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,10 6 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, 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 

נעים משה, רו"ח, מפרק

ייגר משקאות וטבק 2012 בע"מ
)ח"פ 51-485546-9(

)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   ,13 2 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

שלומי בחרי, מרח' נחלת יצחק 32א, תל אביב, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 6 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,12 00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שלומי בחרי, עו"ד, מפרק
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החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
למפרק  משגב,  ד"נ  ממורשת,  אזולאי,  חנניה  את  ולמנות  מרצון 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 6 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  נשר,   ,17 המסילה  רח'  בלום,  רו"ח  אצל   ,10 00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

חנניה אזולאי, מפרק

זינוק ייחודית בע"מ
)ח"פ 51-575080-0(

)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   ,14 2 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרן 

גאנוניאן, מרח' לילך 1, מודיעין-מכבים-רעות, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 6 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 16, 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 

אהרן גאנוניאן, מפרק

קאידל בע"מ
)ח"פ 51-245923-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2019 2 5, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל רפי דבש, 

מרח' חרוב 6/4, מזכרת בתיה, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,17 6 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18 00 בשעה 

א. ש. תיתי בע"מ
)ח"פ 51-459083-5(

)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 2 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
נאדר ג'יריס, מרח' הגליל 3/1, ת"ד 291, כרמיאל 21911, למפרק 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,19 6 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 15, במשרדו של המפרק, 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 

נאדר ג'יריס, עו"ד, מפרק

ש.ש.א.א. פרסום והפצה בע"מ
)ח"פ 51-259545-5(

)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   ,20 8 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מאיר שריקי, מרח' לינקולן 19, תל אביב 6713411, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,16 6 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, 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 

מאיר שריקי, עו"ד, מפרק

פרקטיק ייעוץ משכנתאות בע"מ
)ח"פ 51-459239-3(

)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 
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נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

רפאל רפי דבש, מפרק

אשיות טכנולוגיות תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-411063-4(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2019 2 13, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ענר שהם, מרח' 

יחזקאל קויפמן 12, חיפה, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,14 7 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,300 יהודה  בר  דרך  רח'  קוגן,  רומן  עו"ד  אצל   ,10 00 בשעה 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

ענר שהם, מפרק

קלצ'רד קוראל בע"מ
)ח"פ 51-424683-4(

)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   ,25 2 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עומר 

יוסף נוימן, מרח' בית קשת 11, קיבוץ בית קשת, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,28 3 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 9, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה 

עומר יוסף נוימן, מפרק

שדרוג והשבחת נכסים בע"מ
)ח"פ 51-588109-2(

)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   ,15 2 2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טליה 

שחר, מרח' כנרת 41/7, קריית אתא, 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 

 ,30 6 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,16 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

טליה שחר, מפרקת

נ.ש.א. הפקות בע"מ
)ח"פ 51-502219-2(

)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 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את איתי אגלר, מרח' יהודה עמיחי 14, תל אביב, 

למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,1 7 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 30 11, 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 

איתי אגלר, מפרק

בגובה העיניים שיווק ופרסום בע"מ
)ח"פ 51-383848-2(

)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 
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סכום בש"חמעןשם מלא

370,000מבוא לולב 1, יהודאשר בסרגליק 

370,000קריניצי 97, רמת גןבנימין אסרף

370,000משה ברזאני 25, תל אביבברטה צ'יפרוט

368,900בעל השאילתות 18, ירושליםגבע ראפ 

495,000דרך הקורא,  כפר מונשגבריאל להנר 

גולדה בלה 
הולצמן

290,000חזון איש 58, בני ברק

דניאל נתן 
בר–און

358,709היסמין 25, בית שמש

287,424עמק דותן 17, רמת גןדרור יאיר

370,000תגור 57, תל אביבדרור יצחקי

250,000יהודה 85, מודיעיןהלל ווסט

287,424מרדכי היהודי 7, ירושליםחוה סקליר

חנניה 
אואקרט 

370,000מבטחים

370,000ז'אן ז'ורס 7, תל אביבטל שהם 

370,000גלעד 5, רמת גןיעקב אלשיך 

יעקב צבי 
מורשת

370,000שוויץ

הרב חיים הלר 21, נדב אהרוני 
ירושלים

370,000

370,000חרוב 12, אור יהודהניסים שמאי

 מבצע דקל 22,ניצן חנוכי 
פתח תקווה

370,000

370,000קורדובה 4, תל אביבעלי  יסיף 

370,000יעקב וייס 2, תל אביבקלר סצ'י 

 דוד תדהר 7,רבקה  ארד 
פתח תקווה

370,000

370,000משכן שילה 4, ירושליםרנית שפירא 

370,000המוביל, ת"ד 17915, הושעיהרפאל בן חיים 

שאול אזולאי 
טסלר

290,000האורים 4, פתח תקווה

דרך בית לחם 166, שילה ליפשיץ 
ירושלים

370,000

שמעון זאב 
אילן 

 הזיתים 28,
 גבעת שמואל

290,000

290,000שיזף 8, כפר סבאמאיר לוי

370,000הגרניום 9, נהריהאהרון כהן

הוסר השותף המוגבל אבנר כץ    2

             אבנר כץ          חנניה שמש
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ תי ח י  ש ר ו מ

החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את איתי אגלר, מרח' יהודה עמיחי 14, תל אביב, 

למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 7 1, בשעה 
00 10, 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 

איתי אגלר, מפרק

בית רחוב מצפה 4 בע"מ
)ח"פ 51-005371-3(

)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 2019 2 11, התקבלה החלטה 
מרח'  ורדי,  סטיב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הלסינקי 16, תל אביב, 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 

סטיב ורדי, עו"ד, מפרק

הגשמה גני תקווה 2
)ש"מ 54-028609-3(

הודעה בדבר שינויים בשותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
שותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 2019 2 7, חלו 

בשותפות השינויים האלה: 

הוספו השותפים המוגבלים המפורטים להלן:   1

סכום בש"חמעןשם מלא

370,000שוורץ 22, רעננהיעל שוקרון

370,000זאב ריכטר 4, תל אביבאורי תגר

 מרדכי רומנו 7,איתי בראל 
 תל אביב

495,000

אריה בן אליעזר 22, פתח אלון מגורי 
תקווה

250,000

אלעד יצחק 
פליקר

370,000העסקן 8, ירושלים

370,000נס חייםאסף פרי 

290,000החושן 57, נוף איילוןאסף פרנקל 

370,000ערבה 23, גדרהאריק יקואל 
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

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

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל מסלול 

מספר התיקהפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 

הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הדיון

 ת"ד 237,סאמי מקלד
באקה אל גרביה

10:30ראשון לציון169977810217/05/201911/06/2019נתניה

11:30נתניה169988297914/05/201912/06/2019נתניהרח' 4011 נצרת ופא בתריס

09:00תל אביב019847902820/05/201930/07/2019תל אביבשעבגוהינה תראבין

09:30תל אביב019860640021/05/201917/09/2019תל אביבדוד המלך 6, לודראאד אלגמל

10:30תל אביב019760502022/10/201817/09/2019תל אביבפיקוס 13, תל אביבשמואל המאירי

הרא"ה 151, יונתן יעקובוביץ
רמת גן

11:30תל אביב019923711926/05/201917/09/2019תל אביב

אילנית )ניצה(
כהן

אליעזר קשאני 4, 
ירושלים

10:00תל אביב527326111423/05/201930/07/2019תל אביב

11:00תל אביב019732100726/05/201930/07/2019תל אביביהושפט 2, רמת גןנאוה דבורה

אבא הלל סילבר ארקדי מטלזון
12, אשדוד

09:30תל אביב519534111426/05/201923/09/2019תל אביב

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

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