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הודעה על הטלת תפקיד נציב קבילות חיילים
לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, ולפי חוק שירות 

המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

לחוק  543ב)ה(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
לחוק  23א)ב(  סעיף  ולפי  התשט"ו-11955,  הצבאי,  השיפוט 
שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-21959, ולאחר שהתייעצתי 
עם נציב שירות המדינה, הטלתי על איתן דהן, ביום ד' בשבט 
קבילות  נציב  תפקיד  את  למלא   ,)2019 בינואר   10( התשע"ט 
חיילים לתקופה של שלושה חודשים או עד למינוי קבוע של 

נציב קבילות חיילים, לפי המוקדם מביניהם.

ג' באדר ב' התשע"ט )10 במרס 2019(
)חמ 3-1173-ה1(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה ושר הביטחון  __________

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשע"ו, עמ' 616.

2  ס"ח התשס"ט, עמ' 86.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שער  האזורית  המועצה  גזבר  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
הנגב )להלן - המועצה(, שמעון קרן צבי, לממונה על הגבייה, 
לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים במשק 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג-31992, 
וגביית תשלומי חובה המגיעים למועצה על פי כל דין, לצורך 
)להלן -  70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977  גבייתם לפי סעיף 
חוק העונשין(, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים 
העונשין  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייתם  לצורך  המועצה,  לטובת 
בסעיף  כאמור  משפט  ברירת  שהן  עבירות  בשל  קנסות  של 
228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-51982, 
 18 וגביית קנסות לפי סעיף  דין,  פי כל  המגיעים למועצה על 
חוק   - )להלן  התשמ"ו-61985  המינהליות,  העבירות  לחוק 
לטובת  שהוטלו  מינהליים  קנסות  של  המינהליות(,  העבירות 
המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה 
ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.

ג' באדר ב' התשע"ט )10 במרס 2019(
)חמ 3-18-ה1(

                                                   מרדכי כהן
                                      המנהל הכללי של משרד הפנים

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
מג'דל  המקומית  המועצה  גזבר  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 

הגבייה,  על  לממונה  בריק,  שאדי  המועצה(,   - )להלן  שמס 
לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים במשק 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג-31992, 
וגביית תשלומי חובה המגיעים למועצה על פי כל דין, לצורך 
)להלן -  70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977  גבייתם לפי סעיף 
חוק העונשין(, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים 
העונשין  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייתם  לצורך  המועצה,  לטובת 
בסעיף  כאמור  משפט  ברירת  שהן  עבירות  בשל  קנסות  של 
228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-51982, 
 18 וגביית קנסות לפי סעיף  דין,  פי כל  המגיעים למועצה על 
חוק   - )להלן  התשמ"ו-61985  המינהליות,  העבירות  לחוק 
לטובת  שהוטלו  מינהליים  קנסות  של  המינהליות(,  העבירות 
המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה 
ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.

ג' באדר ב' התשע"ט )10 במרס 2019(
)חמ 3-18-ה1(          מרדכי כהן

                                      המנהל הכללי של משרד הפנים
ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

תיקון הכרזה על "אזור מעלה" ו"אזור מורד"
לפי כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות(, 

התשמ"ז-1987

ההכרזה על "אזור מורד" ו"אזור מעלה"1, תתוקן כך שבסופה 
יבוא:

פרט
טור א'

מספר רישיון
טור ב' 

מספר מיתקן
טור ג'

מקור מים

מעיין קוצר"320610")24(

תחילתו של תיקון זה ב–1 בחודש שלאחר פרסומו.

ו' באדר ב' התשע"ט )13 במרס 2019(
)חמ 3-5565(

                                                גיורא שחם
                               מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב

י"פ התשע"ח, עמ' 7954.  1

הודעה על תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941 
סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיעה  אני  הפקודה(,   - )להלן 
5)ג1( לפקודה, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור 
הנגיד, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 332 - "רכישה 
עצמית על ידי תאגידים בנקאיים" )להלן - ההוראה(, בחוזר מס' 
ביום  ולפיו מועד תחילת התיקונים להוראה הוא  ח-2586-06, 

פרסום החוזר באתר האינטרנט של בנק ישראל.

ג' באדר ב' התשע"ט )10 במרס 2019(
)חמ 3-3537(

חדוה בר  
המפקחת על הבנקים  

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838; התשע"ט,  1 

עמ' 63.  

                                      
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.  2
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מינוי מפקחים
לפי חוק איסור הלבנת הון , התש"ס-2000

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11יד)א( לחוק איסור הלבנת הון, 
התש"ס-12000 )להלן - החוק(, אני ממנה את מי ששמותיהם 
שעברו  לאחר  וזאת  החוק,  לעניין  למפקחים  להלן,  מפורטים 
שמשטרת  ולאחר  לחוק  11יד)א()3(  בסעיף  כאמור  הכשרה 

ישראל לא התנגדה למינוים כאמור בסעיף 11יד)א()2( לחוק:

עידן בן זכר אוראל חלילי 

אלינור לפידוס אוריה ברוכין 

בראל קליימן בנימין פלדמן 

לינור איזיקס כרמית צור 

עומר מלכה מורן קדוש 

רפאל זקבך רחל אדרי 

שירלי דניאלי. שחר בן ציון 

תוקף מינוי זה מיום כ"ו באדר א' התשע"ט )3 במרס 2019( 
עד יום כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(.

כ"ו באדר א' התשע"ט )3 במרס 2019(
)חמ 3-3166-ה5(                דני טל

המפקח על היהלומים  
ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשס"ב, עמ' 386; התשע"ב, עמ'     1 

.366    

אצילת סמכויות
לפי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012

הארצית  הרשות  לחוק  8)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אוצל  אני  החוק(,   - )להלן  התשע"ב-12012  והצלה,  לכבאות 
לבעלי התפקידים המפורטים להלן, שהם קציני כבאות והצלה 

בכירים, את סמכויותי לפי סעיף 50 לחוק:

ראש אגף הגנה מאש;  .1

מפקד מחוז;  .2

ראש מחלקת חקיקה תקינה ורגולציה באגף הגנה מאש;  .3

ראש מחלקת רישוי והגנה מאש באגף הגנה מאש;  .4

ראש מחלקת הגנה מאש במחוז;  .5

מפקד תחנה אזורית.  .6

אצילת סמכויות זו מבטלת אצילות סמכות קודמות בעניין2.

כ"ג באדר א' התשע"ט )28 בפברואר 2019(
)חמ 3-5032(            דדי שמחי

נציב כבאות והצלה לישראל  
ס"ח התשע"ב, עמ' 702.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 6401.  2

הסמכה לעורכי ביקורת ברשות הארצית לכבאות והצלה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  8ד)א(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
התשכ"ה-21968 )להלן - החוק(, אני מסמיך לעורך ביקורת כל 

לפי  למפקח  שהוסמך  והצלה  לכבאות  הארצית  הרשות  עובד 
החוק.

עוד המוסמכים משמשים בתפקידם  כל  זו תקפה  הסמכה 
ברשות הארצית לכבאות והצלה.

כ"ג באדר א' התשע"ט )28 בפברואר 2019(
)חמ 3-5033(

דדי שמחי  
נציב כבאות והצלה לישראל  

הסמכה לגורם מוסמך ארצי ברשות הארצית לכבאות והצלה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  7)ה()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11968 )להלן - החוק(, אני מסמיך את כל אחד מבעלי 
התפקידים המפורטים להלן, שהם קציני כבאות והצלה בכירים,  
סעיף  לפי  הסמכות  למעט  החוק,  לעניין  ארצי,  מוסמך  לגורם 
7ג6)ד()2( לחוק, ולעניין תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, 

התשס"א-22000:

ראש אגף הגנה מאש;  .1

ראש מחלקת חקיקה, תקינה ורגולציה באגף הגנה מאש,   .2
הגנה  באגף  מאש  והגנה  רישוי  מחלקת  ראש  ובהעדרו, 

מאש.

הסמכה זו מבטלת הסמכות קודמות בעניין3.

כ"ג באדר א' התשע"ט )28 בפברואר 2019(
)חמ 3-5033(

דדי שמחי  
נציב כבאות והצלה לישראל  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"ח, עמ' 778.  1

ק"ת התשס"א, עמ' 10; התשע"ג, עמ' 118.  2

י"פ התשע"ה, עמ' 6401.  3

הסמכה לגורם מוסמך מחוזי ברשות הארצית 
לכבאות והצלה

לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  8ד)ה()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11968 )להלן - החוק(, אני מסמיך את כל אחד מראשי 
מחלקת הגנה מאש במחוזות, ובהעדרו, את ראש מחלקת חקיקה 
ורגולציה באגף הגנה מאש או את ראש מחלקת רישוי  תקינה 
והגנה מאש באגף הגנה מאש, לגורם מוסמך מחוזי לעניין החוק.

כ"ג באדר א' התשע"ט )28 בפברואר 2019(
)חמ 3-5033(

דדי שמחי  
נציב כבאות והצלה לישראל  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"ח, עמ' 778.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום י"ג באדר א' 

 
י"פ התשע"ד, עמ' 4042.  1

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"ח, עמ' 778.  2 
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1
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הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   2 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
ה'  מיום  בישיבתה  מטולה,  המקומית  המועצה  מליאת  מינתה 
למנהל  עמר  ליאור  את   )2019 בפברואר   10( א' התשע"ט  באדר 

הארנונה לעניין החוק האמור.

כ"ח באדר ב' התשע"ט )5 במרס 2019(
)חמ 3-265-ה2(

דוד אזולאי  
ראש המועצה המקומית מטולה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה על הסמכת פקחים - עיריית קריית שמונה
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות 

המקומיות )תעבורה(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה 
העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה(, התשע"ו-12016 )להלן 
- החוק(, אני מסמיך את המפורטים להלן לפקחים לגבי העבירות 
המופיעות בתוספת הראשונה א' שנעברו בתחומה של עיריית 
לחוק  3)ב(  קריית שמונה, לאחר שעברו הכשרה כאמור בסעיף 

ועמדו בתנאים הקבועים בו:

ערן כהן מתן בוזגלו   

שלומי מרציאנו רפאל חן   

ליטל אלמדווי קורל מלול   

יוגב כהן משה אזולאי   

איתן יפרח  

תוקפו של מינוי זה מיום חתימתו עד ביטול המינוי או עד 
למועד שבו יחדלו לכהן בתפקידם, לפי המוקדם מביניהם.

ט' באדר א' התשע"ט )14 בפברואר 2019(
)חמ 3-5348(

אביחי שטרן  
ראש עיריית קריית שמונה  

ס"ח התשע"ו, עמ' 1214.  1

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעה על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  
שם האגודה: מתיישבי פטיש - אגודה שיתופית להתיישבות   )1(

קהילתית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006385-9.  

המען: פטיש, ד"נ הנגב.  

תאריך רישום: י"ד באדר א' התשע"ט )19 בפברואר 2019(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

שם האגודה: מגן יזמויות ועסקים - אגודה שיתופית חקלאית   )2(
בע"מ.

התשע"ט )18 בפברואר 2019(, בתיק בד"מ 136/2011, החליט 
להטיל על איתי הירש, רישיון מס' 30268, עונש של השעיה 
לתקופה של שלושה חדשים  הדין  עריכת  מעיסוק במקצוע 

במצטבר לעונש השעיה שהוא מרצה.

בסיוון  ל'  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
 12( התש"ץ  בתשרי  ג'  יום  עד   ,)2029 ביוני   13( התשפ"ט 

בספטמבר 2029(.

ה' באדר ב' התשע"ט )12 במרס 2019(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין  

הודעה בדבר עיכוב ביצוע עונש השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין צפון, בשבתו ביום ד' באדר ב' התשע"ט 
)11 במרס 2019(, בתיק בד"מ 021/2016, החליט לדחות את עונש 
ההשעיה שהוטל על אשרף אבו ליל, רישיון מס' 41475, ליום 

ט"ו בניסן התשע"ט )20 באפריל 2019(.

ה' באדר ב' התשע"ט )12 במרס 2019(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר הסמכת פקחים בעיריית ראשון לציון
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות )אכיפה 
החוק(,   - )להלן  התשס"ח-12008  פקחים(,  סמכויות   - סביבתית 
לציון  ראשון  עיריית  עובדי  את  כדין, הסמכתי  ולאחר שהוכשרו 
ששמותיהם מפורטים להלן, לפקח על אכיפת עבירות סביבתיות 
לפי  נתונות להם הסמכויות  לציון, שיהיו  ראשון  עיריית  בתחום 
ביצוע עבירות על חיקוקי  פיקוח על  כולו או חלקו, לשם  החוק, 
סביבה, כהגדרתם בחוק, הקבועים בפרט 11 לתוספת החוק, והם 
התשנ"ד-21994,  חיים(,  בעלי  על  )הגנה  חיים  בעלי  צער  חוק 

והתקנות שהותקנו לפיו:

ד"ר תומר ניסימיאן

ד"ר טל אסיף

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם.

י"ד באדר א' התשע"ט )19 בפברואר 2019(
)חמ 3-4029(

רז קינסטליך  
ראש עיריית ראשון לציון  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.  2
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אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

כ"ג באדר א' התשע"ט )28 בפברואר 2019(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

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

זיירוס-סופט בע"מ
 )ח"פ 514760982(

)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 דניאל 

רדל, מרח' הסייפן 7, רעננה 4372707, 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 16/07/2019, 
בשעה 10:00, אצל עו"ד חגי חכם, רח' אריה שנקר 14, הרצליה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

דניאל רדל, מפרק

סי אס קומבי שרות בע"מ 
 )ח"פ 514613819(

)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 
05/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
חיים קרמר, מרח' בת מרים יוכבד 17, תל–אביב-יפו 6941117, 

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 30/05/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:10 בשעה 

מס' האגודה: 57-006387-5.  

המען: מגן, ד"נ הנגב 8546500.  

תאריך רישום: כ"א באדר א' התשע"ט )26 בפברואר 2019(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

אגודה  וההרחבה  ברנדס  לפיתוח  האגודה  שם האגודה:   )3(
שיתופית לבנייה בע"מ.

מס' האגודה: 57-006388-3.  

המען: רח' הרברט סמואל 44, חדרה 3831611.  

תאריך רישום: כ"א באדר א' התשע"ט )26 בפברואר 2019(.  

סוג ראשי: שיכון.  

סוג משני: שיכון.  

שיתופית  אגודה  ופיתוח  אחזקות  דביר  האגודה:  שם   )4(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006390-9.  

המען: דביר, ד"נ הנגב 8533000.  

תאריך רישום: כ"ב באדר א' התשע"ט )27 בפברואר 2019(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

כ"ב באדר א' התשע"ט )27 בפברואר 2019(
 

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם: נוף אשדות מתיישבי אשדות יעקב איחוד - אגודה 

שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ.

אגודה שיתופית   - איחוד  יעקב  השם החדש: מתיישבי אשדות 
חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ.

מס' האגודה: 57-004799-3.

מיום: י"ד באדר א' התשע"ט )19 בפברואר 2019(

י"ד באדר א' התשע"ט )9 בינואר 2019(
מירון הכהן  

רשם האגודות השיתופיות  

צו פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
מינוי מפרק והודעה לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
אגודה   - הלבונה  גבעת  האגודה  פירוק  על  בזה  מצווה  אני 

שיתופית לשיכון בע"מ, מס' האגודה: 57-000464-8.

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי 
השיתופיות אני ממנה למפרק את את זועבי עבדלסלם, ממשרד 
פקס'  ,04-8613806 טל'   ,16410 נצרת   ,4159 ת"ד   הכלכלה, 

.04-6470963 

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מהאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי מענו.
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נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

חיים קרמר, עו"ד, מפרק

סלוקאר בע"מ 
 )ח"פ 513628669(

)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 אבירם 

שעשוע, 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 14/05/2019, 
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. 

אבירם שעשוע, מפרק

לוק אט מי בע"מ 
 )ח"פ 514093905(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
18/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
רוי  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

קוגמן, 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 18/05/2019, 
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. 

רוי קוגמן, מפרק

מאקינטה בע"מ
 )ח"פ 514162163(

)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 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אלימלך לזר, 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 03/05/2019, 
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.   

אלימלך לזר, מפרק

א.ד. הנדסת מים וביוב בע"מ 
 )ח"פ 513810648(

)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 דוד 

בלכר, 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 17/05/2019, 
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. 

דוד בלכר, מפרק
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דפנה בן שטרית ניהול ואחזקות בע"מ 
 )ח"פ 515701860(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
13/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דפנה 

בן שטרית, 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 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 13/05/2019, 
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. 

דפנה בן שטרית, מפרקת

אלדין טרוול בע"מ 
 )ח"פ 513205302(

)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 משה 

מרום, 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 13/05/2019, 
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. 

משה מרום, מפרק

ברק בי קוסמטיקס בע"מ 
 )ח"פ 514958156(

)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 ברק 

אלבז, 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 13/05/2019, 
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. 

ברק אלבז, מפרק

שוליה בע"מ 
 )ח"פ 514170083(

)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 גיסין 

וולף, 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 13/05/2019, 
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. 

גיסין וולף, מפרק
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י.מ אור ברזילי בע"מ 
 )ח"פ 514657568(

)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 יונתן 

ברזילי, 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 14/05/2019, 
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. 

יונתן ברזילי, מפרק

סג-מנט מיקרו סיסטנס בע"מ 
 )ח"פ 514091230(

)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 יזהר 

גרונר, 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 14/05/2019, 
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. 

יזהר גרונר, מפרק

רוק צבע בע"מ
 )ח"פ 514674787(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
18/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק  לציון,  ראשון   ,28/3 לבונטין  מרח'  חמרוב,  ארטיום 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/07/2019, 
בשעה 16:00, במשרד עו"ד אלעזר טננבוים, רח' מיקוניס שמואל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,3
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ארטיום חמרוב, מפרק

עדי אורים ותומים בע"מ
 )ח"פ 512619214(

)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 יגאל 

אלחדד, מרח' שד' רוטשילד 15, חדרה, 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. 

יגאל אלחדד, מפרק
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קרדי בדור חדש באינסטלציה בע"מ
 )ח"פ 512724634(

)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 
03/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים 

קרדי, מרח' ליאון בן ציון 9, 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. 

ניסים קרדי, מפרק

נינווה בע"מ
 )ח"פ 513995209(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
18/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אבי אליהו, מרח' העבודה 15, אשקלון, 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   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אבי אליהו, עו"ד, מפרק

קסיופאה אחזקות בע"מ
 )ח"פ 512944539(

)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 
10/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר 

לויט, מרח' הסחלב 10, קדימה-צורן, 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. 

אמיר לויט, מפרק

חליוה-אלחדד- חברה לבניה השקעות ונכסים בע"מ
 )ח"פ 511795486(

)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 
10/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל 

אלחדד, מרח' שד' רוטשילד 15, חדרה, 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. 

יגאל אלחדד, מפרק
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דן השקעות בדרכי נועם בע"מ
 )ח"פ 515611200(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
18/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נועם 

כלב, מרח' קוסטה ריקה 46, 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 25/07/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,19:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

נועם כלב, מפרק

בירמידה משקאות בע"מ
 )ח"פ 514780758(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
18/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נטע 

מרצי, מרח' גלעד 16, אשדוד, 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 18/07/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

נטע מרצי, מפרקת

לוגו קאפס בע"מ
 )ח"פ 514056134(

)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 
17/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי 

ברק, מרח' ביאליק 35, אשדוד, 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. 

אלי ברק, מפרק

נובו קראון בע"מ
 )ח"פ 512982901(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
18/03/2019, 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 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 אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000243, התקבל ב - 20/03/2019



8907 ילקוט הפרסומים 8161, י"ג באדר ב' התשע"ט, 20.3.2019 

צ'יינלוג'יק בע"מ
 )ח"פ 513707794(

)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 
10/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גרי 

קורן, מרח' המלאכה 14, 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 03/05/2019, 
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. 

גרי קורן, מפרק

אינסנטיב יזמות שיווקית 2005 בע"מ
 )ח"פ 513716977(

)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 
13/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אברהם רובינשטיין, מרח' המלאכה 13, לוד, 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 03/05/2019, 
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. 

אברהם רובינשטיין, מפרק

מאיו רגבים בע"מ
 )ח"פ 514439504(

)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 

עדו נחום, מרח' הסורג 1, 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 05/05/2019, 
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. 

עדו נחום, עו"ד, מפרק

לוגיסטיקה מערכות ומחשבים בע"מ
 )ח"פ 510875487(

)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 
17/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפת 

יפתח, מרח' המלאכה 14, 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 03/05/2019, 
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. 

יפת יפתח, מפרק
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אבסולוט סקיוריטי איי.אל. בע"מ 
 )ח"פ 515974194(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
18/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי 

בר אב, 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 19/05/2019, 
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. 

עדי בר אב, מפרק

פנחס וולובלסקי בע"מ
 )ח"פ 513197012(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
18/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,4672408 הרצליה   ,8 החושלים  מרח'  וולובלסקי,  שי 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/06/2019, 
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. 

שי וולובלסקי, עו"ד, מפרק

סופר נאות אשקלון בע"מ
 )ח"פ 511536880(

)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 
14/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרן 

טוריקשוילי, מרח' שבט בנימין 19, אשדוד, 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 03/05/2019, 
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. 

אהרן טוריקשוילי, מפרק

נידלוייז בע"מ
 )ח"פ 515044378(

)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 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל 

צוק רייפר, מרח' העליה 9, זכרון יעקב, 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 03/05/2019, 
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. 

יובל צוק רייפר, מפרק
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קפה מיו בע"מ 
 )ח"פ 513789586(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
18/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל 

כרמל, 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 19/05/2019, 
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. 

יואל כרמל, מפרק

נימה פלוס בע"מ
 )ח"פ 512544511(

)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 
19/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
זיו אימברג, מרח' חפץ חיים 16, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/08/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

זיו אימברג, עו"ד, מפרק

ב"ק פיתוחי חותם בע"מ 
 )ח"פ 513815696(

)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 
19/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

מושלם בק, 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 19/05/2019, 
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. 

מושלם בק, מפרק

א.ש. תג'ר בע"מ 
 )ח"פ 510847056(

)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 
19/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

שמואל טגר, 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 19/05/2019, 
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. 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה מאור גוטמן, מפרק

טראק סייל בע"מ
 )ח"פ 515747954(

)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 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
מוחמד סבאח, מרח' אלפארוק, טורעאן 1695000, 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.

מוחמד סבאח, עו"ד, מפרק

זאוס החברה הכלכלית בע"מ 
 )ח"פ 514314616(

)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 
 ,12/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן 

פריד, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן פריד, עו"ד, מפרק

איסט ווסט אינבסטמנט גרופ בע"מ 
 )ח"פ 513906446(

)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 

הידרמול בע"מ 
 )ח"פ 513622993(

)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 
19/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אולג 

מרצ'בסקי, מרח' ביאליק 3, גבעת שמואל, 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, 
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. 

אולג מרצ'בסקי, מפרק

נוה אורן בן אברהם בע"מ
 )ח"פ 510228430(

)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 
 ,14/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
ולמנות את שלום  לפרק את החברה מרצון  התקבלה החלטה 

רוקח, מרח' אנילביץ 18, 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.

שלום רוקח, מפרק

גת מערכות ויישומים )1999( בע"מ 
 )ח"פ 512745225(

)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 
 ,14/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מאור גוטמן, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.
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יוסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אוברלנדר, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף אוברלנדר, מפרק

ליאני ונצ'רס בע"מ 
 )ח"פ 514135201(

)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 
 ,18/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
נועה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

שטיינברגר, מרח' המדע 8, רחובות, 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.

נועה שטיינברגר, מפרקת

פולכרום ס.פ. פארמה בע"מ 
 )ח"פ 514026707(

)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 
 ,14/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון 

שמואל דויטש, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אהרון שמואל דויטש, מפרק

נוה אורן בן אברהם
 )ח"פ 510228430(

)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 
 ,18/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 

ארמן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
פטרוסיינץ, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארמן פטרוסיינץ, מפרק

החברה לרישום שדרות ניצה 26 בע"מ 
 )ח"פ 513665695(

)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 
 ,14/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון 

טביביאן, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אהרון טביביאן, מפרק

מדיה סינק בע"מ 
 )ח"פ 514188853(

)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 
 ,14/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב לוי, 

מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יואב לוי, מפרק

איי' אנד ג'יי אנרגיה ופיתוח בע"מ 
 )ח"פ 514758291(

)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 
 ,14/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
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עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
עודד מל, מרח' אנפה 1, אילת 88112, 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.

עודד מל, עו"ד, מפרק

קבוצת פילאר בע"מ
 )ח"פ 513933630(

)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 
 ,18/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
ניסן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

גלעד, מרח' השקד 104, שורש 908600, 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.

ניסן גלעד, מפרק

יעקב ישראלאשווילי ובניו בע"מ
 )ח"פ 510008931(

)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 
 ,18/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

בנימין קציר, מרח' תע''ש 4, רמת גן, 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.

בנימין קציר, עו"ד, מפרק

מייטיגו בע"מ
 )ח"פ 514203223(

)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 
 ,18/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 

ולמנות את שלום  לפרק את החברה מרצון  התקבלה החלטה 
רוקח, מרח' אנילביץ 18, 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.

שלום רוקח, מפרק

חווה ואבי אנגל נכסים ופיננסים בע"מ 
 )ח"פ 514466937(

)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 

ניצן בר אילן, מרח' שד' המגינים 39, 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.

ניצן בר אילן, עו"ד, מפרק

חלף ש. ראשל"צ )1993( בע"מ
 )ח"פ 511761108(

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

רונית טל, מרח' מאירוביץ 15, ראשון לציון, 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.

רונית טל, עו"ד, מפרקת

ע. סער הפקות בע"מ
 )ח"פ 511622375(

)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 
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התקבלה   ,17/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עינת ברנע, 
מרח' רחל המשוררת 705, בית אריה 7194700, 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.

עינת ברנע, עו"ד, מפרקת

פיקוק לבס בע"מ
 )ח"פ 515241040(

)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 
 ,31/12/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אנה משה, מרח' דרך בגין 121, 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.

אנה משה, עו"ד, מפרקת

דפוס קלף בע"מ
 )ח"פ 511260796(

)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 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יניב לוגסי, מרח' שד' ההסתדרות 25, 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.

יניב לוגסי, עו"ד, מפרק

אמירית הנדסה בע"מ
 )ח"פ 514777671(

)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 

עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
דוד קנטור, מרח' יצחק בן צבי 12, באר שבע, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד קנטור, עו"ד, מפרק

אר.אי.וי.זד.אר אינטרנשיונל בע"מ
 )ח"פ 515690485(

)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 
 ,13/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

גרמי רום, מרח' יגאל ידין 2, רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גרמי רום, רו"ח, מפרק

השוק הצף את אמיר רוזנברג בע"מ
 )ח"פ 514228675(

)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 
 ,10/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
1620000, למפרקת  נצרת   ,01 דועא הרייש, מרח' אל-בישארה 

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.

דועא הרייש, עו"ד, מפרקת

הזדמנויות נדל"ן במינוף חברתי בע"מ
 )ח"פ 515136216(

)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 
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גת מערכות ויישומים )1999( בע"מ 
 )ח"פ 512745225(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,14/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

משה מאור גוטמן, מפרק

טראק סייל בע"מ
 )ח"פ 515747954(

)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 02/06/2019, בשעה 16:00, אצל המפרק, ברח' 
אלפארוק, ת"ד 630, טורעאן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מוחמד סבאח, עו"ד, מפרק

איסט ווסט אינבסטמנט גרופ בע"מ 
 )ח"פ 513906446(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,17/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ארמן פטרוסיינץ, מפרק

זאוס החברה הכלכלית בע"מ 
 )ח"פ 514314616(

)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 12/05/2019, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' המדע 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רחובות,   ,8
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רונן פריד, עו"ד, מפרק

 ,19/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

רמון, מרגבה 118, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק רמון, מפרק

מיקור ב בע"מ
 )ח"פ 513779645(

)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 
 ,19/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברנרדו 

טאוב, מרח' רובין ראובן 14, 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.

ברנרדו טאוב, מפרק

שהם פיתוח לוגיסטיקה בע"מ
 )ח"פ 514043645(

)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 02/05/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' מורן 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,11
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יורם זבה, מפרק

גן קצת אחרת בע"מ 
 )ח"פ 514022912(

)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 
פריד   רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,02/05/2019 ביום  תתכנס 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רחובות,   ,8 המדע  ברח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שושנה  מויאל, מפרקת
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ליאני ונצ'רס בע"מ 
 )ח"פ 514135201(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,18/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נועה שטיינגרבר, מפרקת

מגדלים אחזקות נדלן בע"מ
 )ח"פ 515635035(

)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, אצל המפרק, רח' יודפת 
5, נצרת עילית, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מוחמד זועבי, עו"ד, מפרק

9רן ישראל בע"מ
 )ח"פ 514422625(

)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 20/05/2019, בשעה 16:00, אצל יגאל ארנון 
ושות', רח' דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  פנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אהרון יוסף בקשט, מפרק

חלקות 201 בגוש 6757 ו 69 בגוש 7166 בע"מ
 )ח"פ 510267883(

)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 26/05/2019, בשעה 15:00, אצל המפרק, רח' 
יגאל אלון 65, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יהודה ארליך, מפרק

החברה לרישום שדרות ניצה 26 בע"מ 
 )ח"פ 513665695(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,14/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אהרון טביביאן, מפרק

אייץ נאד ג'יי ופיתוח בע"מ
 )ח"פ 514758291(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,14/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוסף אוברלנדר, מפרק

מדיה סינק בע"מ 
 )ח"פ 514188853(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,14/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יואב לוי, מפרק

פולכרום ס.פ. פארמה בע"מ 
 )ח"פ 514026707(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,14/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אהרון שמואל  דויטש, מפרק
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מיקור ב בע"מ
 )ח"פ 513779645(

)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 13:00, אצל עו"ד רינת מור, רח' 
המלאכה 3, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ברנרדו טאוב, מפרק

גוסרצפור בע"מ
 )ח"פ 514935758(

)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 19/05/2019, בשעה 17:00, אצל המפרק, רח' נחלת 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,27 יצחק 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

זיו אימברג, עו"ד, מפרק

אולקלאוד אי.אר.פי
 )ח"פ 515589463(

)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 
קדוש  אצל   ,12:00 בשעה   ,12/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ושות' עורכי דין, רח' הסדנאות 11, הרצליה, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

ענבר גורליק, עו"ד, מפרקת

מיי - מיי בע"מ
)ח"פ 51-185472-1(

)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 
מרדכי  עו"ד  של  במשרדו   ,10.00 בשעה   ,6.5.2019 ביום  תתכנס 
עו"ד  קומה 8, תל אביב, במשרדו של  רח' הארבעה 21,  וסרטייל, 
מרדכי וסרטייל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב הרפז, מפרק

חקמון נכסים והשקעות בע''מ
 )ח"פ 515753978(

)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 02/05/2019, בשעה 12:00, אצל עו''ד אליהו סויסה, 
רח' קרן היסוד 2, טירת כרמל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אליהו סויסה, עו"ד, מפרק

ב.ר.ב מערכות רפואיות בע"מ 
 )ח"פ 514370899(

)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 
שילר,  גד  עו"ד  אצל   ,15:00 בשעה   ,06/05/2019 ביום  תתכנס 
רח' הארד 5, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רון ארבל, מפרק

דניש נכסים ירושלים בע''מ
 )ח"פ 510503857(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30/05/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' יצחק 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,40 שדה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אילן ברי שפירא, עו"ד, מפרק

אמירית הנדסה בע"מ
 )ח"פ 514777671(

)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 19/05/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' רגבה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רגבה,   ,118
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יצחק רמון, מפרק
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