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מינוי שופטי נוער
לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א( לחוק הנוער )שפיטה, ענישה 
אני  המשפטים,  שרת  ובהסכמת  התשל"א-11971,  טיפול(,  ודרכי 
מטילה על השופטים הרשומים מטה )להלן - השופטים(, לשמש 
שופטי נוער, אשר ידונו במעצרם ושחרורם של קטינים ובהליכים 

מקדמיים שלפני המשפט:

השופטת רבקה איזנברג

השופט יעקב דנינו

השופט ד"ר יובל ליברדו

השופט ניצן סילמן

כ' באדר א' התשע"ט )25 בפברואר 2019(
)חמ 3-686-ה1(

אסתר חיות  
נשיאת בית המשפט העליון  

ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשס"ח, עמ' 688.  1

מינוי שופטי נוער
לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א( לחוק הנוער )שפיטה, ענישה 
אני  המשפטים,  שרת  ובהסכמת  התשל"א-11971,  טיפול(,  ודרכי 
מטילה על השופטים הרשומים מטה )להלן - השופטים(, לשמש 
שופטי נוער, אשר ידונו במעצרם ושחרורם של קטינים ובהליכים 

מקדמיים שלפני המשפט:

השופט בני אלעזר השופט אורן אליעז  

השופטת חגית בולמש השופט רן ארנון  

השופט שי ברגר השופט יריב בן–דוד 

השופט פליקס גורודצקי השופטת רביע ג'באלי 

השופט אליעד וינשל-מרגל השופטת אילת הרנוף 

השופטת ענת יהב השופטת כרמית חדד 

השופטת מרי יפעתי חילאוי השופטת ווידאד יונס 

השופט איתן כהן השופטת הדס ישראלי 

השופט יעקב סולומון השופטת יסמין כתילי-מני 

השופטת רוני סלע השופט אורי סילברמן 

השופטת גילה ספרא-ברנע השופטת שרי סנדר-מקובר 

השופט מנחם שח"ק השופט ישראל פת  

כ' באדר א' התשע"ט )25 בפברואר 2019(
)חמ 3-686-ה1(

אסתר חיות  
נשיאת בית המשפט העליון  

ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשס"ח עמ' 688.  1

הודעה בדבר קביעת סכומי אגרה
לפי חוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(, התשנ"ה-1995

אגרה  כביש  לחוק  ו–)ג(  6)א(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
חוזה  לתנאי  ובכפוף  התשנ"ה-11995,  לישראל(,  ארצי  )כביש 

הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות 
הממשלה וניהולן

לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
לחוק–יסוד:  16)ג(  לסעיף  בהתאם  כי  התשס"א-12001, 
יזמן את  יובל שטייניץ  הממשלה2,  קבעה הממשלה, כי השר 
 26( התשע"ט  א'  באדר  כ"א  מיום  וינהלן  הממשלה  ישיבות 
בפברואר   27( א' התשע"ט  באדר  כ"ב  יום  עד   )2019 בפברואר 

.)2019

על פי סעיף 9)ב( לחוק הממשלה, התשס"א-2001, נמסרה 
הודעה לכנסת.

כ"ו באדר א' התשע"ט )3 במרס 2019(
)חמ 3-3281-ה25(           צחי ברוורמן

מזכיר הממשלה  
ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על הפסקת כהונה של שר ועל מילוי מקום 
של שר

לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()5(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001, כי ראש הממשלה הפסיק לכהן, ביום י"ב באדר 
א' התשע"ט )17 בפברואר 2019(, בשעה 9.15, בתפקיד שר החוץ, 
הממשלה  למזכיר  נמסר  שבו  מהמועד  שעות   48 בחלוף  וזאת 
על יד ראש הממשלה דבר התפטרותו מתפקיד שר החוץ; ראש 
הממשלה ימשיך לכהן גם בתפקידי שר הביטחון ושר הבריאות  

נוסף על תפקידו כראש הממשלה.

הודעה על הפסקת הכהונה הועברה לכנסת.

קבעה  הממשלה2,  לחוק–יסוד:  24)ב(  לסעיף  בהתאם 
הממשלה כי השר ישראל כ"ץ ימלא את מקום שר החוץ למשך 
התחבורה  כשר  תפקידיו  על  נוסף  וזאת  חודשים,  שלושה 

והבטיחות בדרכים ושר המודיעין.

י"ט באדר א' התשע"ט )24 בפברואר 2019(
)חמ 3-3281-ה6(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158; התשע"ד, עמ' 554.  2

הודעה על הפסקת כהונה של סגנית שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  )10()ב()8(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
הממשלה2,  לחוק–יסוד:   )2(26 סעיף  לפי  כי  התשס"א-12001, 
פסקה כהונתה של חברת הכנסת ציפי חוטובלי בתפקיד סגנית 
בפברואר   17( התשע"ט  א'  באדר  י"ב  ביום  החוץ  במשרד  שר 

.)2019

י"ט באדר א' התשע"ט )24 בפברואר 2019(
)חמ 3-3281-ה5(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2
                         

ס"ח התשנ"ה, עמ' 490; התשנ"ח, עמ' 282.  1
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הזיכיון שנחתם בין מדינת ישראל לבין חברת 6 - חוצה צפון 
בע"מ )להלן - בעל הזיכיון(, אני מודיע כי -

מיום י"ד באדר ב' התשע"ט )21 במרס 2019(, סכומי האגרה   )1(
שייגבו בידי בעל הזיכיון בעד נסיעה בקטע 3 הם כמפורט 

להלן:

בשקלים חדשים

בשעות השיא - )א( 

2.55ברכב רגיל 

5.10ברכב כבד 

בשעות השפל - )ב( 

1.53ברכב רגיל 

3.06ברכב כבד

רכב הנוסע לאורך קטע 7 וקטע 3 ברצף או לאורך קטע 3    )2(
וקטע 7 ברצף, במשך פרק זמן של עד 30 דקות יהיה זכאי 
לעשרים אחוזי הנחה מתעריף האגרה הבסיסי של כל קטע;

בהודעה זו -    )3(

"רכב כבד" - רכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק"ג;  

"רכב רגיל" - רכב שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על               
     5,000 ק"ג;

"קטע 3" - קטע 3 בכביש ארצי לישראל ממחלף תל קשיש   
     עד מחלף סומך שנחתם לגביו חוזה זיכיון;

"קטע 7" - קטע 7 בכביש ארצי לישראל ממבואות יקנעם     
     עד מחלף תל קשיש שנחתם לגביו חוזה זיכיון2;

"שעות שפל" ו"שעות שיא" -   

שעת 
התחלה

שעת 
סיום

 ימים א'
עד ה'

יום ו' וערב 
חגי ישראל

יום שבת 
וחגי ישראל

שעות שפלשעות שפלשעות שפל00:0006:00

ברכב רגיל - 06:0007:30
שעות שפל

ברכב כבד - 
שעות שיא

שעות שיא07:3013:00

שעות שיא13:0017:00

שעות שיאשעות שפל17:0021:00

שעות שפלשעות שפל21:0024:00

ערך  מס  ייווסף  זו  בהודעה  האמורים  האגרה  סכומי  על 
מוסף לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-31975.

ו' באדר ב' התשע"ט )13 במרס 2019(
)חמ 3-2914-ה1(

                                              שי לינדנר
                        המנהל הכללי של חברת 6 - חוצה צפון בע"מ

                                               בעל הזיכיון
י"פ התשע"ט, עמ' 852.  2

ס"ח התשל"ו, עמ' 52.  3

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית 
 להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור 

תמ"א 15/ב - שדה תעופה זמני - הרצליה
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 

נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, 
בישיבתה מס' 623, מיום כ"ו בכסלו התשע"ט )4 בדצמבר 2018( 
החליטה על העברת תמ"א 15/ב: שדה תעופה זמני - הרצליה 
 52 סעיף  לפי  המחוזיות  הוועדות  להערות  התכנית(,   - )להלן 

לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ולהשגות הציבור.

הקיים  התעופה  בשדה  השימוש  הסדרת  התכנית:  מטרת 
הבנייה,  הגבלות  קביעת  תוך  זמני,  תעופה  כשדה  הרצליה 
והתאמת השימוש בשדה  בטיחות הטיסה  נאותה על  שמירה 

ובמבנים הקיימים בו בהתאם להוראות כל דין.

לצומת  בסמוך  הרצליה,  של  שטחה  בתחום  המקום:  תיאור 
המעפילים.

מרחב תכנון מקומי: הרצליה; רשות מקומית: הרצליה, כפר שמריהו.

גושים וחלקות בתחום התכנית: 

חלק מגוש מוסדר 6664, חלקה בשלמות 55, חלקות בחלקן 2, 3, 
;106-103 ,98 ,97 ,83-81 ,76 ,74 ,69 ,67 ,66 ,56 ,52 ,51 ,47

חלק מגוש מוסדר 6665, חלקות בחלקן 6, 7, 10, 11, 319, 418, 419;

חלק מגוש מוסדר 6672, חלקות בחלקן 103, 113, 114.

הכול על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

מקום הצגת התכנית: התכנית האמורה, נמצאת בארכיב מינהל 
התכנון, רח' בית הדפוס 12, קומה 3-, גבעת שאול, ירושלים, טל' 

074-7578137, ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון, בניין סיטי 1, אזור תעשייה ג', רח' מעלה יצחק 29, 
נצרת עילית, טל' 04-6508553;

מחוז חיפה, רח' פל-ים 15א, מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, 
טל' 04-8633451/2;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה, טל' 08-9788459/61;

מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב, 
טל' 03-7632603;

מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263;

4, קריית הממשלה, באר שבע, טל'  מחוז הדרום, רח' התקווה 
.08-6263791

ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
מידע  מראש.  ובתיאום  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
מינהל  באתר  התכנית  של  האינטרנט  בדף  לקבל  ניתן  נוסף 
התכנון בכתובת: https://goo.gl/phnrr5. כל המעוניין בקרקע, 
או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית 
רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית עד יום כ"ה בניסן 
התשע"ט )30 באפריל 2019( למזכיר המועצה הארצית לתכנון 
הפנייה   .9195016 ירושלים   ,6158 ת"ד  בלבד,  ואליו  ולבנייה 
ותכלול  העתקים  בשלושה  בכתב,  תהיה  הארצית  למועצה 
פרטי התקשרות מלאים )כתובת, טלפון, פקס, טלפון נייד, דואר 
העובדות  את  המאמת  בתצהיר  תלווה  הפנייה  אלקטרוני(. 
שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם 

אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

      
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1
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סוג גושחלק מגוש
חלקות 
חלקות בחלקןבשלמותן

2, 3, 6מוסדר100211/2

1מוסדר100212/1

1מוסדר100213/4

1מוסדר100214/1

34מוסדר100214/2
 ,19 ,18 ,13 ,11 ,1

44 ,42-40 ,32

1מוסדר100214/3

2מוסדר100229/2

6-4, 8, 9, 12מוסדר100243/1

7, 9, 13, 14מוסדר100243/2

6, 13, 15מוסדר100283/1

3, 4מוסדר100288/1

10-6, 14-12, 2120מוסדר100289/1

1, 20, 21, 24מוסדר100314

1, 2מוסדר100314/1

מוסדר100315
 ,21 ,14 ,13 ,6 ,5 ,1

 ,30-28 ,24 ,22
38 ,35

15, 17, 25, 1628מוסדר100317/1

33, 44מוסדר100318
 ,12 ,11 ,9-6 ,2 ,1
43 ,37-34 ,31 ,15

1מוסדר100318/1

6-1, 15מוסדר100321

1, 2מוסדר100338/1

4מוסדר100338/3

1מוסדר100991

1מוסדר101008

1מוסדר101017

1מוסדר101021

1מוסדר101030

1מוסדר101041

1מוסדר101045

1מוסדר400021

1, 2מוסדר400045

סרוק לצפייה במסמכים

א' באדר א' התשע"ט )6 בפברואר 2019(
זאב בילסקי )חמ 3-697-ה2(  

      יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית 
להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור תמ"א 
37/ א/ 1/ 9 - רצועת תשתיות משולבות ומיתקנים - 

מתחנת אשל הנשיא לגבול רצועת עזה
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
בדצמבר   4( התשע"ט  בכסלו  כ"ו  מיום   ,623 מס'  בישיבתה 
2018( החליטה על העברת תמ"א 37/ א/ 1/ 9: רצועת תשתיות 
משולבות ומיתקנים - מתחנת אשל הנשיא לגבול רצועת עזה 
 52 סעיף  לפי  המחוזיות  הוועדות  להערות  התכנית(,   - )להלן 

לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ולהשגות הציבור.

מטרות התכנית: 

התוויית רצועה למעבר תשתיות תת–קרקעיות והמיתקנים   )1(
ההנדסיים הנלווים לה, בין תחנת הגז "אשל הנשיא" ועד 

לגבול עם רצועת עזה;

שילוב  ידי  על  וזאת  הקרקע,  במשאב  השימוש  ייעול   )2(
בראייה  אחד  במסדרון  שונים  תת–קרקעיים  תשתית  קווי 

אינטגרטיבית כוללת וארוכת טווח.

ועד  רעים  צומת  דרך  אופקים,  מהעיר  מערבה  המקום:  תיאור 
הגבול עם רצועת עזה.

מקומית:  רשות  שמעון;  בני  מערבי,  נגב  מקומי:  תכנון  מרחב 
אשכול, בני שמעון, מרחבים.

גושים וחלקות בתחום התכנית: 

סוג גושחלק מגוש
חלקות 
חלקות בחלקןבשלמותן

9993, 9994, 9997לא מוסדר100213

9993-9991לא מוסדר100229

9991, 9992לא מוסדר100243

99לא מוסדר100317

1מוסדר39665

1מוסדר100209/2

      
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1
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הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית 
 להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור 
תמ"א 24/ 4 - תכנית מיתאר ארצית למיתקני 

כליאה
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 

נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, 
בישיבתה מס' 624, מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( 
ארצית  מיתאר  תכנית   :4  /24 תמ"א  העברת  על  החליטה 
למיתקני כליאה )להלן - התכנית(, להערות הוועדות המחוזיות 
לפי סעיף 52 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, התכנית 
בלבד:  האלה  האתרים  לעניין  הציבור  להשגות  גם  מועברת 

שורק, פלוגות ב', פלוגות ג', באר שבע ושגיא.

מטרות התכנית:

כליאה,  ואשכולות  למיתקנים  שמורים  שטחים  ייעוד  )א( 
והסדרת  כליאה  ואשכולות  למיתקנים  חיפוש  למרחבי 
 ,2040 היעד  לשנת  ומאושרים  קיימים  כליאה  מיתקני 
לצרכים  ולהתאימו  הכליאה  מערך  את  לשפר  במטרה 

ולסטנדרטים הנוגעים לרווחת האסיר.

ביטול וביטול מותנה של אתרים קיימים ומאושרים. )ב( 

קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות לאתרים. )ג( 

קביעת מנגנוני גמישות למיקום האתרים החדשים, לביטול  )ד( 
של אתרים ולשלביות ביניהם.

תיאור המקום: כמפורט בנספח מפת מיתקני כליאה.

מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון, שורקות, יזרעאלים, מגדל העמק, 
קריית גת, יואב, לכיש, שפיר, באר שבע.

רשויות מקומית: עיריית ראשון לציון, עיריית קריית גת, עיריית 
באר שבע, מועצה אזורית גן רווה, מועצה אזורית עמק יזרעאל, 
אזורית  מועצה  יואב,  אזורית  מועצה  העמק,  מגדל  עיריית 

לכיש, מועצה אזורית שפיר.

ג',  פלוגות  ב',  פלוגות  שורק,  האתרים  בתחום  גושים  רשימת 
באר שבע ושגיא: 

 ,17342  ,38455  ,3215  ,1842  ,17294  ,38453  ,3214  ,1841  ,17340
 ,3218 ,1861 ,17196 ,38457 ,3217 ,1860 ,17295 ,38456 ,3216 ,1843
 ,38463  ,5842  ,1904  ,17341  ,38459  ,5841  ,1862  ,17197  ,38458
 ,17805  ,38465  ,5844  ,1906  ,17198  ,38464  ,5843  ,1905  ,17378
 ,1909  ,17286  ,38468  ,34103  ,1908  ,17439  ,38466  ,5845  ,1907
 ,3032  ,2963  ,17459  ,38470  ,1574  ,1913  ,17458  ,38469  ,3088
 ,38473  ,3094  ,2981  ,17377  ,38472  ,3103  ,2964  ,17881  ,38471
 ,5271  ,38475  ,38038  ,3027  ,4069  ,38474  ,38037  ,3026  ,17414
 ,3033  ,5419  ,38477  ,38044  ,3031  ,5270  ,38476  ,38043  ,3030
 ,38143  ,3113  ,1835  ,38479  ,38142  ,3036  ,5418  ,38478  ,38141
.1840 ,39773 ,38440 ,3213 ,1839 ,39772 ,38144 ,3212 ,1837 ,38673

מקום הצגת התכנית: התכנית האמורה, נמצאת בארכיב מינהל 
התכנון, רח' בית הדפוס 12, קומה 3-, גבעת שאול, ירושלים, טל' 

074-7578137, ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון, בניין סיטי 1, אזור תעשייה ג', רח' מעלה יצחק 29, 
נצרת עילית, טל' 04-6508553;

סוג גושחלק מגוש
חלקות 
חלקות בחלקןבשלמותן

1מוסדר400069

21מוסדר400070

1מוסדר400073

1מוסדר400215

1מוסדר400463

הכול על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

מקום הצגת התכנית: התכנית האמורה, נמצאת בארכיב מינהל 
התכנון, רח' בית הדפוס 12, קומה 3-, גבעת שאול, ירושלים, טל' 

074-7578137, ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון, בניין סיטי 1, אזור תעשייה ג', רח' מעלה יצחק 29, 
נצרת עילית, טל' 04-6508553;

מחוז חיפה, רח' פל-ים 15א, מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, 
טל' 04-8633451/2;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה, טל' 08-9788459/61;

מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב, 
טל' 03-7632603;

מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263;

4, קריית הממשלה, באר שבע, טל'  מחוז הדרום, רח' התקווה 
.08-6263791

ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
מידע  מראש.  ובתיאום  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
מינהל  באתר  התכנית  של  האינטרנט  בדף  לקבל  ניתן  נוסף 
המעוניין  כל   .https://goo.gl/q6HyNQ בכתובת:  התכנון 
בקרקע, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על 
ידי התכנית רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית עד 
המועצה  למזכיר   )2019 באפריל   30( התשע"ט  בניסן  כ"ה  יום 
ירושלים   ,6158 ת"ד  בלבד,  ואליו  ולבנייה  לתכנון  הארצית 
בשלושה  בכתב,  תהיה  הארצית  למועצה  הפנייה   .9195016
העתקים ותכלול פרטי התקשרות מלאים )כתובת, טלפון, פקס, 
נייד, דואר אלקטרוני(. הפנייה תלווה בתצהיר המאמת  טלפון 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך 

דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

א' באדר א' התשע"ט )6 בפברואר 2019(
זאב בילסקי )חמ 3-697-ה2(  

      יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

סרוק לצפייה במסמכים

      
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1
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מחוז חיפה, רח' פל-ים 15א, מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, 
טל' 04-8633451/2;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה, טל' 08-9788459/61;

מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב, 
טל' 03-7632603;

מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263;

4, קריית הממשלה, באר שבע, טל'  מחוז הדרום, רח' התקווה 
.08-6263791

ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
מידע  מראש.  ובתיאום  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
מינהל  באתר  התכנית  של  האינטרנט  בדף  לקבל  ניתן  נוסף 
או  בקרקע,  המעוניין  כל   .goo.gl/pJfmDz בכתובת:  התכנון 
בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית 
רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית עד יום ז' באייר 
לתכנון  הארצית  המועצה  למזכיר   )2019 במאי   12( התשע"ט 
הפנייה   .9195016 ירושלים   ,6158 ת"ד  בלבד,  ואליו  ולבנייה 
ותכלול  העתקים  בשלושה  בכתב,  תהיה  הארצית  למועצה 
פרטי התקשרות מלאים )כתובת, טלפון, פקס, טלפון נייד, דואר 
העובדות  את  המאמת  בתצהיר  תלווה  הפנייה  אלקטרוני(. 
שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם 

אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

י"ב באדר א' התשע"ט )17 בפברואר 2019(
זאב בילסקי )חמ 3-697-ה2(  

      יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית 
 להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור 

תמ"א 37/ 3/ ב - תכנית מיתאר ארצית לרצועת 
תשתיות משולבת ומיתקנים - מקטע אשל הנשיא-

יסודות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 

נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, 
בישיבתה מס' 623, מיום כ"ו בכסלו התשע"ט )4 בדצמבר 2018( 
ארצית  מיתאר  תכנית  3/37/ב:  תמ"א  העברת  על  החליטה 
הנשיא-  אשל  מקטע   - ומיתקנים  משולבת  תשתיות  לרצועת 
יסודות )להלן - התכנית(, להערות הוועדות המחוזיות לפי סעיף 

52 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ולהשגות הציבור.

מטרות התכנית:

יאפשר  אשר  משולבות,  תשתיות  לרצועת  שטח  ייעוד   )1(
וכן  וקטנים  גדולים  אנרגיה  לצרכני  תשתיות  הנגשת 
יאפשר גיבוי לגז הטבעי באמצעות דלק כאנרגיה חלופית;

סרוק לצפייה במסמכים

ייעול השימוש במשאב הקרקע, וזאת על ידי שילוב קווי   )2(
באמצעות  אחד,  במסדרון  שונים  תת–קרקעיים  תשתית 
הרחבת רצועות תשתיות קיימות ותוספת רצועות תשתית 

בראייה אינטגרטיבית כוללת וארוכת טווח.

תיאור המקום: מתחנת גז אשל הנשיא לאורך כביש מס' 40 עד 
לתחנת גז "סגולה", לאורך כביש מס' 6 עד לתחנת גז "יסודות".

מרחב תכנון מקומי: אשדוד, אשקלון, באר טוביה, באר שבע, 
בני שמעון, שורקות, גזר, חוף אשקלון, יואב, לכיש, זמורה, נגב 
מערבי, קריית גת, קריית מלאכי, שפיר, מטה יהודה, רהט, גדרה; 
בני  שבע,  באר  טוביה,  באר  אשקלון,  אשדוד,  מקומית:  רשות 
שמעון, גדרות, גזר, חבל יבנה, חוף אשקלון, יואב, לכיש, מזכרת 

בתיה, מרחבים, נחל שורק, קריית גת, קריית מלאכי, שפיר.

גושים וחלקות בתחום התכנית: 

 ,400762  ,100231  ,100230  ,101067 מוסדרים:  לא  מגושים  חלק 
.400850 ,400751 ,400755

חלק מגוש 
חלקות בחלקןחלקות בשלמותןמוסדר

31269 ,16 ,10 ,55 ,53-50 ,37 ,15 ,12 ,9
70 ,68 ,67 ,62 ,61 ,58 ,56

45938 ,53 ,48 ,47 ,42 ,41 ,37-29
62 ,60

46042 ,40 ,39

95814 ,13 ,11 ,10 ,7 ,6 ,2

9606-4

9864

100211 ,9 ,7 ,4 ,212 ,10 ,8 ,6 ,5 ,3

1003311 ,10 ,4 ,2

126048 ,47 ,44 ,37 ,40 ,38 ,35 ,33 ,28-26 ,15
45 ,42

1261130 ,122

12806364 ,62 ,61 ,58-56

1435 ,85 ,83 ,82 ,80 ,52
 ,97 ,95 ,93 ,91 ,88

111 ,110 ,100

 ,55 ,46 ,30 ,20 ,10 ,9 ,1
 ,105 ,103 ,90 ,87 ,78 ,72

109 ,106

1436 ,51 ,49 ,47 ,45
59 ,58

 ,44 ,42 ,40 ,38 ,15-11 ,7
57 ,54 ,52

1437140 ,34 ,30 ,5 ,3 ,2

143834 ,26 ,2 ,22 ,21 ,14 ,12-7 ,5 ,3 ,1
38 ,36 ,32 ,30 ,28 ,25 ,24

144311 ,6

14443029-26 ,20 ,19

156551 ,28 ,24       
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1
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חלק מגוש 
חלקות בחלקןחלקות בשלמותןמוסדר

157074

157181 ,75 ,43 ,3480-77 ,74 ,68 ,59 ,56 ,52 ,46

15725361

15747977 ,73

1641 ,66 ,65 ,62 ,61 ,13
 ,123 ,121 ,97 ,94

125

 ,83 ,79 ,75 ,71 ,67 ,58 ,14 ,5
126 ,119 ,85

164230-28 ,18 ,13-11-31 ,24-19 ,17-14 ,10-2
 ,50 ,49 ,45 ,43-41 ,39 ,33

67 ,64 ,63 ,57 ,55 ,53

164419-1720 ,15 ,10-3

1645 ,62 ,61 ,58 ,52 ,13
 ,72-67 ,65 ,64 

 ,92 ,91 ,87 ,81-75
 ,112 ,109 ,107 ,106
120 ,118 ,116 ,114

 ,103 ,101 ,82 ,60 ,51 ,44 ,16
123 ,121 ,104

1646 ,75 ,48-46 ,41
 ,107 ,103 ,102

 ,125 ,124 ,119 ,118
 ,133 ,132 ,130 ,127
 ,148 ,144 ,143 ,135

154 ,149

 ,83-78 ,74 ,68 ,42 ,36 ,35
 ,141 ,139 ,137 ,121 ,117 ,86

153 ,151 ,147

1647 ,48 ,45 ,43 ,40 ,37
66 ,63 ,60 ,57 ,54

 ,42 ,39 ,36 ,32 ,31 ,27-25 ,15
64 ,61 ,58 ,55 ,52 ,51 ,49 ,46

1648 ,45 ,43 ,36 ,9-6
48 ,47

51 ,39 ,26 ,24 ,17 ,16 ,12 ,11

16511

170018 ,15 ,13-8

173632 ,31 ,28 ,24 ,17 ,16 ,10 ,9

192227 ,18

192313 ,12 ,8 ,4-2

192418 ,17 ,15 ,13-822 ,20 ,19 ,16 ,14 ,7 ,5

192523 ,22 ,7 ,6

20417 ,6 ,32

204329 ,21 ,1928 ,26 ,24 ,23 ,18 ,16 ,5

2044 ,31 ,28 ,25 ,22 ,19
38 ,34

43 ,40 ,37 ,33 ,30 ,27 ,24 ,5-2

204543 ,37 ,32 ,31 ,39 ,35 ,34 ,29 ,28 ,10 ,3
45 ,42 ,40

חלק מגוש 
חלקות בחלקןחלקות בשלמותןמוסדר

204649

2047103

204810 ,3

204920 ,15 ,14

205111

205219 ,16

20548 ,7

2055418 ,15 ,10 ,5

20781716 ,7

2146112

2147 ,38 ,35 ,31 ,30
81 ,41

 ,49 ,47 ,46 ,44 ,43 ,40 ,37 ,33
 ,61 ,59 ,58 ,56 ,55 ,53 ,52 ,50
 ,73 ,71 ,70 ,68 ,67 ,65 ,64 ,62

86 ,85 ,82 ,80 ,76 ,74

215269 ,62

2153 ,58 ,45 ,44 ,42 ,41
97 ,89 ,87 ,65

 ,48 ,47 ,39 ,28 ,27 ,11 ,10 
 ,61 ,60 ,57 ,55 ,54 ,52-50
 ,74 ,73 ,71 ,70 ,68 ,66 ,63
 ,85 ,83 ,82 ,80 ,79 ,77 ,76

95 ,94 ,90

21542022 ,12-7

215634 ,2

215740 ,37 ,3438 ,35 ,32

217256 ,20-13

223527 ,2 ,1

22965251 ,46 ,45

22984647 ,11-8

230133 ,21 ,19 ,17 ,16 ,14 ,12 ,11 ,1
36 ,34 ,29 ,24 ,22

23039 ,7

247542 ,41 ,39 ,13 ,12 ,10

258122 ,19 ,3 ,2

26064 ,3

26085

269717 ,216 ,9 ,7 ,6
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חלק מגוש 
חלקות בחלקןחלקות בשלמותןמוסדר

269813

270516 ,15 ,13 ,10 ,7

270628 ,27 ,123 ,21-19 ,17 ,15 ,12 ,7 ,4

2731 ,267 ,185-174 ,55
 ,276-271 ,268

302-300

 ,260 ,259 ,189 ,187 ,186 ,52
 ,277 ,270 ,269 ,266-263
 ,317-315 ,303 ,299 ,298

367 ,365 ,363 ,360 ,350

27327 ,4 ,2

27338 ,6

27349 ,7-5 ,3 ,2

273732 ,6-4

28024243 ,12 ,10 ,9 ,7 ,6

2812262

2821131 ,29 ,28 ,26 ,13 ,11-6 ,4

282226 ,222 ,21 ,5 ,3

2833917 ,8 ,7 ,4 ,1

28349 ,7 ,3

28422

28444-2

284520 ,16

284632 ,30 ,6 ,25 ,21-19 ,14-12 ,8 ,7 ,1 
36 ,35 ,28 ,27

286716-13

286826-24 ,10

2909151

291626 ,24 ,2292-90 ,76 ,27 ,25 ,23 ,21 ,20

293216 ,10

29414546 ,37 ,2

29448 ,5

29456 ,54-2

29708

297110-5 ,3

29724-2

חלק מגוש 
חלקות בחלקןחלקות בשלמותןמוסדר

2973 ,74-65 ,43 ,31-28 ,4-2
79-77

299581 ,47-45

29969 ,811 ,7 ,6

29973 ,1

29981

29993 ,1

30002

30071

300810 ,9 ,7 ,2 ,1

30326-4 ,1

3063 ,25 ,23 ,21 ,20 ,17 ,15 ,14
36-33 ,29 ,28

3080 ,82 ,60 ,6 ,5
94 ,86

91 ,21

308119 ,15 ,10-8

30821011 ,6

308325 ,9 ,23-21 ,16 ,15 ,13 ,10 ,6 ,5
27 ,26

308414 ,12 ,9 ,8 ,416 ,13 ,3

30871622 ,21 ,19 ,15 ,10

308834 ,24 ,19 ,33-31 ,28 ,27 ,25 ,22 ,21
37 ,36

30941324 ,20 ,17-14 ,12 ,11 ,9-7 ,3

310140 ,38 ,34 ,7 ,3 ,2

310239 ,24 ,21-19

310683 ,80 ,77 ,74 ,10-8 ,4

310722 ,8-5

314326 ,25 ,1624-22 ,19-17 ,15 ,13 ,12 ,9

31505

3540 ,67 ,65 ,64 ,61 ,13
80-78 ,76 ,75 ,71

 ,70 ,68 ,51 ,48 ,19 ,16 ,15
90 ,86 ,84 ,77

35432224 ,21 ,19

360237 ,36 ,3135
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חלק מגוש 
חלקות בחלקןחלקות בשלמותןמוסדר

47252

48808 ,6 ,5

499034-32

49912218 ,16 ,4

50023941 ,29-15

500757 ,5646 ,45 ,43 ,8 ,7

500857

501517-1511

51382422 ,20 ,19 ,16 ,15

513951

540628 ,2027-25 ,23-21 ,12

54461649 ,10 ,9

54472

552013

7289 ,14 ,10 
183 ,177 ,172-170

72905150 ,34

340012743 ,37 ,36 ,34 ,33 ,31 ,8

3400216 ,642 ,40-36 ,21 ,7 ,5 ,3

3400333

340044 ,27 ,22 ,17 ,11 ,6 ,5 ,3 ,2
32 ,31 ,29

3400658 ,37 ,18 ,4 ,38 ,35 ,22 ,17 ,16 ,7 ,5 ,3 ,2
66 ,64 ,56 ,54 ,45

3400734 ,33 ,12

3410529 ,7 ,4

3410619 ,18 ,7 ,2

3410744

3410853 ,23-21 ,13 ,12 ,10-8 ,5 
 ,44 ,38 ,37 ,35 ,28 ,27 ,25

64-62 ,59 ,55 ,49-47

8005135 ,37 ,36 ,34-31 ,28-26 ,24
42 ,41

100229/247 ,43 ,42 ,853 ,14-9 ,7 ,6 ,3 ,2

חלק מגוש 
חלקות בחלקןחלקות בשלמותןמוסדר

387213 ,12133 ,132 ,24 ,15 ,14 ,11

3873 ,67 ,66 ,39-37
74 ,72-69

 ,27-24 ,22-20 ,15-12 ,10 ,9
76 ,73 ,68 ,65 ,41 ,40 ,36 ,29

3874118 ,116 ,16 ,14 ,13 ,11

3905 ,99 ,81 ,78 ,75 
106 ,103

 ,76 ,73 ,71 ,40-38 ,28-26
104 ,101 ,96 ,93 ,91 ,79

3907 ,35 ,33 ,31 ,29 ,27 ,22 ,21
47 ,44

390861 ,4672 ,71 ,69-67 ,64 ,29

390954 ,51 ,48 ,4567 ,63 ,36 ,1

3912 ,56 ,53 ,50 ,49 ,47
73 ,72 ,70 ,69 ,59

71 ,68 ,64 ,44 ,41 ,38 ,2

4303110 ,55

451242 ,40

451427 ,26

45502421 ,20

458112-2

4586 ,129 ,128 
 ,150-145 

 ,184 ,171-168
 ,197-194 ,185
 ,228 ,203-200
 ,256 ,238 ,235
 ,530 ,521 ,257
 ,576 ,575 ,533
 ,629-606 ,597
 ,724 ,715 ,713

817-815 ,742-739

 ,153-151 ,144-142 ,131 ,130
 ,175 ,173 ,172 ,167-165
 ,189 ,187 ,186 ,183 ,182

 ,205 ,204 ,199 ,198 ,193-191
 ,527 ,525 ,523 ,245-239 ,237
 ,577 ,574 ,557-554 ,541-538

 ,693-690 ,598 ,596-594
 ,744 ,743 ,738 ,722-719 ,714

819 ,814

459245

459332 ,8 ,3-138 ,37 ,31 ,30 ,15 ,10 ,9 ,7-4

465790 ,89 ,83 ,88-84 ,82-78 ,52-41 ,2
93 ,91

465826-2427 ,7-4

465960 ,17-16

466331-27 ,8-6

466457 ,5156-54 ,50-44 ,17-12

466540 ,8 ,1 ,90 ,69 ,39 ,38 ,10 ,9 ,7-3
96 ,94 ,92
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מקום הצגת התכנית: התכנית האמורה, נמצאת בארכיב מינהל 
התכנון, רח' בית הדפוס 12, קומה 3-, גבעת שאול, ירושלים, טל' 

074-7578137, ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון, בניין סיטי 1, אזור תעשייה ג', רח' מעלה יצחק 29, 
נצרת עילית, טל' 04-6508553;

מחוז חיפה, רח' פל-ים 15א, מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, 
טל' 04-8633451/2;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה, טל' 08-9788459/61;

מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב, 
טל' 03-7632603;

מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263;

4, קריית הממשלה, באר שבע, טל'  מחוז הדרום, רח' התקווה 
.08-6263791

ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
מידע  מראש.  ובתיאום  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
מינהל  באתר  התכנית  של  האינטרנט  בדף  לקבל  ניתן  נוסף 
או  בקרקע,  המעוניין  כל   .goo.gl/audQVC בכתובת:  התכנון 
בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית 
רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית עד יום ז' באייר 
לתכנון  הארצית  המועצה  למזכיר   )2019 במאי   12( התשע"ט 
הפנייה   .9195016 ירושלים   ,6158 ת"ד  בלבד,  ואליו  ולבנייה, 
ותכלול  העתקים  בשלושה  בכתב,  תהיה  הארצית  למועצה 
פרטי התקשרות מלאים )כתובת, טלפון, פקס, טלפון נייד, דואר 
העובדות  את  המאמת  בתצהיר  תלווה  הפנייה  אלקטרוני(. 
שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם 

אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

ט' באדר א' התשע"ט )14 בפברואר 2019(
זאב בילסקי )חמ 3-697-ה2(  

      יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

הודעה לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים

ת"ע 20131-05-18
בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

כץ,  )מרדכי(  מרכוס  הנספים:  של  מותם  הצהרת  ובעניין: 
ישעיהו שכנר, אתל שכנר,

אסף  עו"ד  ב"כ  ע"י  מסינה,  פנינה  יורשי  והמבקשים: 
 קאופמן ו/או שרה קאופמן, מרח' בית הדפוס 20, ירושלים, טל'

02-5710994, פקס' 02-5716949.

הודעה

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

סרוק לצפייה במסמכים

חלק מגוש 
חלקות בחלקןחלקות בשלמותןמוסדר

100229/31

100229/534 ,2

100229/71

100230/11

100230/212 ,6 ,2 ,1

100230/314 ,5 ,213 ,12 ,8 ,3 ,1

100230/517 ,1015 ,8-6

100231/21

100231/71

100231/929 ,27-25 ,32 ,28 ,23-21 ,19-15 ,12
99 ,47-45 ,43 ,36 ,33

100232/21

100232/51

100232/723 ,1

100233/41

100234/35 ,2

100270/1 ,52 ,27 ,26 ,24 ,14
62 ,53

 ,25 ,23 ,21 ,20 ,16 ,15 ,12
70 ,65 ,64 ,61 ,49 ,29 ,28

1009851

1010021

1010031

1010171

40014421

4002021

4007521

4007531

4007541

7007641

4007681

4007741

4008541

הכול על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 16841-03-19

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

ובעניין פירוק חברת י. שטרן עיצובי תכשיטים 2000 בע"מ, 
ח"פ 51-289148-2, מרח' רש"י 35, תל–אביב-יפו,

והמבקשים: הרצל טייב ואח', ע"י ב"כ עו"ד גיל בר, מרח' 
פקס'  ,077-5352663 טל'   ,75658 לציון  ראשון   ,11 לוי   משה 

.077-2102297

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.3.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.6.2019 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 9.6.2019.

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

גיל בר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 23592-02-19

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

ח"פ בע"מ,  חקלאות  יוסי  אמיר  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-392209-6

א'  אלי  )רו"ח(  עו"ד  ב"כ  ע"י  בהג'את,  סוידאן  והמבקש: 
 ,04-9915148 טל'   ,24064 עכו   ,65/1 עמי  בן  מרח'  ואח',  עבוד, 

.9915148@gmail.com פקס' 049914658, דוא"ל

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.2.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.4.2019 בשעה 10.15.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.15.4.2019

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

אלי א' עבוד, עו"ד  
בא כוח המבקש  

הנ"ל שנספו בשואה ומשערים שהם מתו וכי בית המשפט ידון 
בבקשה הנ"ל ביום 25.6.2019, בשעה 11.30.

וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשים:

המנוחים נולדו והתגוררו ביגלניצה עד לשואה;

הם היו אזרחי פולין;

אתל שכנר, היתה עקרת בית, נראתה לאחרונה במחנה עבודה 
ונרצחה במקום מסתור בלובלין אוקראין  סמוך ליגלניצה 

בשנת 1942;

ישעיהו שכנר, היה נגר, נראה לאחרונה במחנה עבודה סמוך 
ליגלניצה ונרצח בסוף המלחמה בהפגזת הגרמנים במחנה 

עבודה בפולין בשנת 1945;

 מרכוס )מרדכי( כץ נספה באושוויץ בשנת 1942 לערך.

הקרובים שנותרו להם הם המבקשים יורשי פנינה מסינה, שהם 
ובני דודים רחוקים של  וישעיהו שכנר  נכדיהם של אתל 

מרכוס )מרדכי( כץ.

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

המשפט החלטה כטוב בעיניו.

ערן שילה, שופט

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

פר"ק 6678-02-19

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

ובעניין פירוק חברת פישתן ועוד בע"מ, ח"פ 51-339896-6,

ז'ברק,  דימיטרי  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  סאוסן  והמבקשים: 
מרח' שד' בן גוריון 18, אשקלון 7828125.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.2.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.5.2019 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
ימי  מ–7  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

דימיטרי ז'ברק, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 37075-01-19

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

ח"פ בע"מ,  אחזקות  עגיר  חברת  פירוק   ובעניין 
51-369225-1, מרח' הצורפים 10, לוד 7129353,

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד יפתח עניא ואח', 
17, תל אביב 677775, טל' 03-5613156, פקס'  מרח' יצחק שדה 

03-5622374

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.1.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.4.2019 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 13.4.2019.

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

יפתח עניא, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 46402-02-19

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

בע"מ,   2011 ויגאל  אמנון  מאי  תפודי  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-457080-3, מרח' יובלים 6, רמלה,

מדרך  ארז,  איתן  עו"ד  ב"כ  ע"י  רחמין,  אמנון  והמבקש: 
מנחם בגין 23, תל אביב, טל' 03-5669002, פקס' 03-5669001.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.2.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.5.2019 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 5.5.2019.

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

איתן ארז, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 1604-01-19

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

 ובעניין פירוק חברת גולד פאר נכסים והשקעות בע"מ, ח"פ
,51-418144-5

והמבקשת: ג.ק. שירותי אנרגיה בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד דודי 
רד ו/או ניסים אזולאי ו/או אורן לוי, מרח' תפוצות ישראל 6ב, 

בית אבנר, גבעתיים, טל' 03-6111222, פקס' 03-6124840.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.1.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.5.2019 בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 29.4.2019.

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

דודי רד, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 12065-01-19

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

ח"פ בע"מ,  מים  הנדסת  אדמה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-392177-5

מרח'  אביר,   רן  עו"ד  ב"כ  ע"י  ספיר,  בלה  והמבקשת: 
הבילוים 3, גדרה 7040119.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.1.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.5.2019 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 22.4.2019.

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

רן אביר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 64296-02-19

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

ובעניין פירוק חברת אקשן בטחון בע"מ, ח"פ 51-477965-1,

והמבקש: נמרוד שחורי, ע"י ב"כ עו"ד אבי טל, מרח' מעלה 
השחרור 17, חיפה 3328440.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.2.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.5.2019 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   8.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.13.5.2019

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

אבי טל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 8518-03-19

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

ובעניין פירוק חברת מ.א. אבני הנגב בלוק תרמי בע"מ, ח"פ 
,51-405494-9

והמבקשת: ציונה וקנין, ע"י ב"כ עו"ד מיכאל שמואל, מרח' 
הדסה 78, באר שבע.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.3.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

11.4.2019, בשעה 09.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר  לא יאוחר מ–7 

ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

שמואל מיכאל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית משפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 20514-03-19

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

ע"ר  שבע,  באר  בית"ר  בני  כדורסל  מועדון  פירוק  ובעניין 
,58-042018-0

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.3.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

23.5.2019, בשעה 09.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.12.5.2019

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 12.5.2019.

                                 טובה פריש, עו"ד
סגנית מנהלת יחידת אכיפה ובקרה

                                   רשות התאגידים

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

צ.ש. טיפ פרסום בע"מ
 )ח"פ 515524064(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
13/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,90500 עילית  ביתר   ,19/6 החיים  כף  מרח'  ברודר,  דוד  יונתן 

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 25/07/2019, 
בשעה 10:30, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יונתן דוד ברודר, עו"ד, מפרק
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ישמרני אלי בע"מ
 )ח"פ 514585546(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
13/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אברהם מורה, מרח' מצדה 7, בניין ב.ס.ר 4, קומה 41, בני ברק, 

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 14/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,15:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אברהם מורה, עו"ד, מפרק

מלל ייעוץ ויזמות בע"מ
 )ח"פ 514522036(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
24/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
ולמנות את רם  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
למפרק  מודיעין-מכבים-רעות,   ,65 אמנו  רחל  מרח'  מלל, 

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, 
ארלוזורוב  שד'  רח'  בן–עמרם,  חנן  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עפולה,   ,25
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

רם מלל, מפרק

ריקומי פתרונות בע''מ
 )ח"פ 515660504(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 

פסלר, מרח' הפור 10, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/05/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

מרדכי פסלר, מפרק

עומר אדבנסד טכנולוג'י בע"מ
 )ח"פ 512442039(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
17/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,119 הנביאה  דבורה  מרח'  פרנק,  אהרון  דוד 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/05/2019, 
בשעה 10:00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק
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קריספי אינטראקטיב בע"מ
 )ח"פ 513936799(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
14/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון 

להמן, מרח' יגאל אלון 96, 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 07/05/2019, 
בשעה 09:00, במשרדי קומרקס, 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. 

ירון להמן, מפרק

די.ווי. די. מדיקל בע"מ
 )ח"פ 514463181(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
14/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון 

להמן, מרח' יגאל אלון 96, 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 07/05/2019, 
בשעה 09:00, במשרדי קומרקס, 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. 

ירון להמן, מפרק

בית - טגד החזקות
 )ח"פ 513273268(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
17/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ערן דב רייף, מרח' אחד העם 9, תל–אביב-יפו 6525101, 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 28/08/2019, 
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. 

ערן דב רייף, עו"ד, מפרק

קזואל-מובייל בע"מ
 )ח"פ 514452192(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
14/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון 

להמן, מרח' יגאל אלון 96, 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 07/05/2019, 
בשעה 09:00, במשרדי קומרקס, 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. 

ירון להמן, מפרק
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אי.סי.אס - פתרונות תקשורת אינטראקטיביים בע"מ
 )ח"פ 512786328(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
14/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון 

להמן, מרח' יגאל אלון 96, 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 07/05/2019, 
בשעה 09:00, במשרדי קומרקס, 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. 

ירון להמן, מפרק

בית קטן במושבה בע"מ
 )ח"פ 512922303(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
04/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד 

ניב, מרח' הרב ברלין 33, 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 02/05/2019, 
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. 

עודד ניב, מפרק

קולמקס בע"מ
 )ח"פ 514286269(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
14/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון 

להמן, מרח' יגאל אלון 96, 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 07/05/2019, 
בשעה 09:00, במשרדי קומרקס, 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. 

ירון להמן, מפרק

קליקוויז אספן טק בע"מ
 )ח"פ 514326727(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
14/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון 

להמן, מרח' יגאל אלון 96, 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 07/05/2019, 
בשעה 09:00, במשרדי קומרקס, 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. 

ירון להמן, מפרק
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אם אר או - דאטה אודיט סרביסס בע"מ
 )ח"פ 514858414(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
25/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי 

מאיר מרכוס, מרח' מרטון 1/7, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 02/05/2019, 
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. 

צבי מאיר מרכוס, מפרק

תימא בניה והשקעות בע"מ
 )ח"פ 513936252(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
12/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראמי 

ספדי, ממסעדה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 02/05/2019, 
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. 

ראמי ספדי, מפרק

ש.ק. בידוד בע"מ
 )ח"פ 511446510(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
03/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר 

ששון, מאבן ספיר, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 02/05/2019, 
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. 

אבנר ששון, מפרק

גליבי הום בע"מ
 )ח"פ 515264661(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
03/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

סיריל ביסמוט, מרח' שח''ל 55, 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 02/05/2019, 
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 סיריל ביסמוט, מפרק
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אילנפוס בע"מ
 )ח"פ 514985548(

)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 
 ,17/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
שגיא  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

שפי, מרח' עין איילה 1, עין איילה, 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.

שגיא שפי, מפרק

אייטיאינטג בע"מ
 )ח"פ 513384230(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,13/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אורית שרייבר, מרח' נהר הירדן 1, קריית אונו 5545001, 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.

אורית שרייבר, עו"ד, מפרקת

ווימדו ישראל בע"מ
 )ח"פ 514617786(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,15/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
קליפורד דריק וינגי דיוויס, מרח' אחד העם 31, תל–אביב-יפו, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

קליפורד דריק וינגי דיוויס, עו"ד, מפרק

דן שדות בע"מ
 )ח"פ 512998998(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
17/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד אודי דנהירש, מרח' יגאל אלון 88, 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 19/05/2019, 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  ושות',  דנהירש  במשרדי   ,10:00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

אינפורסיב מערכות בע"מ
 )ח"פ 510979784(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
17/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יריב קסנר, מרח' מנורת המאור 2, 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 01/05/2019, 
בשעה 12:00, אצל נוב, קסנר, שניר ושות', עורכי דין, בכתובת 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

יריב קסנר, עו"ד, מפרק
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פרודראג בע"מ
 )ח"פ 512774340(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עורכי  במשרד   ,10:00 בשעה   ,01/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
, רח' שד' אבא אבן   )7 )בניין C, קומה  דין איתן מהולל שדות 
10, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן אילת, מפרק

י.מ ארד יוזמות עסקיות בע"מ
 )ח"פ 512836180(

)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 
בר  רח'  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה   ,01/05/2019 ביום  תתכנס 
כוכבא 16, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל גרון, עו"ד, מפרק

מ.א.מ מבנים ושקעות בע"מ
 )ח"פ 514653724(

)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 
בר  רח'  המפרק,  אצל   ,13:00 בשעה   ,01/05/2019 ביום  תתכנס 
כוכבא 16, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל גרון, עו"ד, מפרק

אור הדר שחר 12 בע"מ
 )ח"פ 514788199(

)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 
בר  רח'  המפרק,  אצל   ,14:00 בשעה   ,01/05/2019 ביום  תתכנס 
כוכבא 16, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל גרון, עו"ד, מפרק

אחזקות בנאמנות של עובדי אל-על בע"מ
 )ח"פ 513621128(

)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 
 ,27/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
יעקב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ירון רז, מרח' הגפן 68, רמת השרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב ירון רז, מפרק

יהלומי טובה בע"מ
 )ח"פ 510966914(

)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 
 ,17/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל 

הרולד, מרח' ביאליק 50ב, רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמואל הרולד, מפרק

שאק ניהול יעוץ ויזמות בע"מ
 )ח"פ 512297086(

)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 01/05/2019, בשעה 12:00, אצל עו"ד רפאל 
דיין, רח' ויצמן 12, נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יורם קדם, מפרק
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לטל שירותי הובלות והסעות )1994( בע"מ
 )ח"פ 511961492(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 01/05/2019, בשעה 10:00, במשרדי המפרקת, רח' 
בית שאן 19, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילנה מירז עזר, עו"ד, מפרקת

עפרה סחר מתכות בע"מ
 )ח"פ 514279777(

)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 01/05/2019, בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' 
לינקולן 20, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שירה בלוך אקרמן, עו"ד, מפרקת

פוקי ישראל )2018( בע"מ
 )ח"פ 515822039(

)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 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,10:00 בשעה   ,30/05/2019 ביום  תתכנס 
אבן גבירול 76, 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.

מנור תמרי, עו"ד, מפרק

התיכון סוכנות לביטוח בע"מ
 )ח"פ 511096331(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 05/05/2019, בשעה 10:00, במשרדי המפרקת, רח' 
הרצל 182, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סיגל גנות, עו"ד, מפרקת

מ.ד.מ יעוץ ושיווק בע"מ
 )ח"פ 514302645(

)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 19/05/2019, בשעה 10:00, במשרדי המפרק, 
8, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי  רח' שד' שאול המלך 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אלעד חיים חלפון, עו"ד, מפרק

ברמורק בע"מ 
 )ח"פ 513867481(

)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 19/05/2019, בשעה 11:00, במשרדי המפרק, 
8, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי  רח' שד' שאול המלך 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אלעד חיים חלפון, עו"ד, מפרק

יער טרייד ניהול ואחזקות בע"מ
 )ח"פ 514859032(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 05/05/2019, בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' ריינס 
45, 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.

יהושוע רגב, עו"ד, מפרק

קומפלקס ש.ר בע"מ
 )ח"פ 513547893(

)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 10/07/2019, בשעה 10:00, אצל עו"ד חנן בן–עמרם, 
רח' שד' ארלוזורוב 25, עפולה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל אבן צור, מפרק
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טלצ אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-484563-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.1.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
 4 פטריה  מרח'  צוקר,  טל  ולמנות את  מרצון,  לפרק את החברה 

ראשון לציון, למפרק החברה.

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

תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,28.4.2019 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.
טל צוקר, מפרק

נט.אר.די אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-531568-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון, ולמנות את נתלי אזולאי, מרח' גינצבורג 

4א, תל אביב, למפרקת החברה.

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

תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  12.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
נתלי אזולאי, מפרקת

הופ - הדפסות טיק-טק בע"מ
)ח"פ 51-309307-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון, ולמנות את משולם יום טוב, מרח' פנחס 

לבון 33, חולון, למפרק החברה.

שידורי הע"מ בע"מ
 )ח"פ 515562023(

)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 07/05/2019, בשעה 09:00, במשרדי אלקיים ושות', 
רח' נירים 3, 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 אלקיים, עו"ד, מפרק

ר.ת.ט תקשורת ופרסום בע"מ 
 )ח"פ 515481380(

)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 07/05/2019, בשעה 09:00, במשרדי אלקיים ושות', 
רח' נירים 3, 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 אלקיים, עו"ד, מפרק

תיאנט. קום בע"מ
 )ח"פ 512123944(

)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 07/05/2019, בשעה 11:00, במשרדי אלקיים ושות', 
רח' נירים 3, 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 אלקיים, עו"ד, מפרק

חן לי תעשיות אלומיניום בע"מ
 )ח"פ 513092171(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר דחיית מועד כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי נדחה מועד האסיפה הסופית של 
החברה הנ"ל מיום 28/04/2019 וכי האסיפה הסופית של החברה 
לפידות  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,15/12/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מלכיאור אברמוביץ' ושות', רח' דרך מנחם בגין 23, תל–אביב-יפו, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

זיו אברמוביץ, עו"ד, מפרק
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אל - קסון נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-277714-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

ולמנות את הילן כהן, מרח' החורטים 8, חולון, למפרק החברה.

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

תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
הילן כהן, מפרק

בסטה בירה בע"מ
)ח"פ 51-530576-1(

)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 
החלטה  התקבלה   ,6.1.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  שפר,  קיריל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון,  החברה  את  לפרק 

שמואל הנגיד 1, ירושלים, למפרק החברה.

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

תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,28.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
קיריל שפר, עו"ד, מפרק

UFJC )איגוד פיננסי קסטלנואובו(
)ח"פ 51-151984-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.2.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון, ולמנות את יוחנן קסטלנואובו, ממושב 

תקוע 116, למפרק החברה.

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

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

תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
משולם יום טוב, מפרק

איינשטיין שידורי ספורט בע"מ
)ח"פ 51-332425-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון, ולמנות את אוליביה איינשטיין, מרח' 

שפינוזה 16, הרצליה, למפרקת החברה.

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

תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  12.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אוליביה איינשטיין, מפרקת

ביזי - סופט בע"מ
)ח"פ 51-503483-3(

)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 
החלטה  התקבלה   ,5.3.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
בלושטיין,   גדיאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון,  החברה  את  לפרק 
מרח' ששת הימים 30, משרדי AYR, קומה 40, בני ברק, למפרק 

החברה.

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

תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09.30, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
גדיאל בלושטיין, עו"ד, מפרק
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נ.ע.שריג השקעות בע"מ
)ח"פ 51-431727-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון, ולמנות את עו"ד פז בית הלחמי,  מרח' 

שד' פל ים 7, חיפה, למפרק החברה.

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

תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,19.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
פז בית הלחמי, עו"ד, מפרק

בסנאינו נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-533372-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
מרצון,  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה  הנ"ל,  החברה  של 
ולמנות את פייר בסנאינו, אצל משרד עו"ד מיכאל הנטר ושות', 
רח' רוטשילד 46, מגדל אלרוב, קומה 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.7.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
אצל משרד עורכי דין מיכאל הנטר ושות', 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.
פייר בסנאינו, מפרק

טלסקרין בע"מ
)ח"פ 51-388912-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
האומן  רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,25.4.2019 ביום  תתכנס 
15, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאת גינדי-בר, עו"ד, מפרקת

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

 ,5.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
ירושלים,   ,5 שץ  רח'  שקד,  אלישבע  עו"ד  אצל   ,09.00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
יוחנן קסטלנואובו, מפרק

ככר דנמרק בע"מ
)ח"פ 51-050930-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.3.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
יוסף  מרח'  יונה,  אפרים  את  ולמנות  מרצון,  החברה  את  לפרק 

חכמי 2, ירושלים, למפרק החברה.

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

תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,11.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  ירושלים,   ,9 הרטום  רח'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
אפרים יונה, מפרק

קפיטל גארדיאן פמילי אופיס בע"מ
)ח"פ 51-561452-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.2.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון, ולמנות את ליאור שחר, מרח' השעורה 
36, בנימינה, ואת שמואל יעקובובסקי, מרח' בני בנימין 15, נתניה,  

למפרקי החברה.

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

תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,18.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,15 בנימין  בני  רח'  יעקובובסקי,  שמואל  אצל   ,10.00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרקים,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                             ליאור שחר          שמואל יעקובובסקי

ם י ק ר פ                                             מ
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מסלול בריחה מבית ריסטרט להצלחה בע"מ
)ח"פ 51-586931-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.4.2019, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' ט"ז 41, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  צפת, 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל טריאסטר, עו"ד, מפרק

מאייפר אסוסיאטס אינבסטמנטס )1999( בע"מ
)ח"פ 51-473971-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ריבלין 22,  רח'  תתכנס ביום 5.5.2019, בשעה 12.00, אצל המפרק, 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שלדון שולמן, מפרק

פי.אמ.אימפקס בע"מ
)ח"פ 51-411644-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.4.2019, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' שמואל 
הנגיד 1, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קיריל שפר, עו"ד, מפרק

א.ד להב יזמות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-240994-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מנחם  רח'  המפרק,  במשרד   ,09.00 בשעה   ,8.4.2019 ביום  תתכנס 
בגין 7, מתחם הבורסה, קומה 5, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד רפאל, מפרק

הודעה לפי חוק העמותות

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות
נמסרת בזה הודעה כי כעבור שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו יימחקו שמות העמותות שלהלן מפנקס העמותות, זולת 

אם יינתן טעם שלא לעשות כן והעמותות יחוסלו:

שם העמותה מס' עמותה

מרבה אור )ע"ר( 58-051-557-5

צוות הווי ירושלים )ע"ר( 58-036-205-1

ארגון עולי אושמיאנה בישראל )ע"ר( 58-034-598-1

אודיטוריום טרבס 58-031-786-5

שחר חדש 58-035-818-2

צהרון לי 2003 58-041-671-7

המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים 58-038-427-9

מובילי לילה - עמותת חברים 58-047-221-5

עזרה הדדית בנהלל 58-041-620-4

עמותת כולל שונה הלכות - קרית אונו 58-050-614-5

קרן אחים ניר גלים 58-043-617-8

כל מקום בארץ ישראל 58-045-519-4

היכל יהדות ווהלין 58-040-051-3

י' באדר ב' התשע"ט )17 במרס 2019(
אביטל שרייבר   

סגנית ראש רשות התאגידים )מלכ"רים(  

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000237, התקבל ב - 18/03/2019




