
רשומות

ילקוט הפרסומים
14 ביולי 2019 8337 י"א בתמוז התשע"ט

                                                                               עמוד                                                                               עמוד

 מינוי שופט נוער לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה 
12734 ........................................................................... ודרכי טיפול(

הודעה על כוונה לתת צו לפי חוק השאלת נכסי תרבות 
12734 ...................................................... )הגבלת סמכות שיפוט(

הודעה על העברת סמכויות לפי חוק הכניסה לישראל.... 12734

 הודעות על הנחת תכניות לפי חוק הניקוז וההגנה 
מפני שיטפונות...................................................................... 12734

 מינוי רופאה וטרינרית ממשלתית לפי פקודת מחלות 
בעלי חיים................................................................................ 12734

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה 
12735 ................................................................................... )מינויים(

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה............................ 12735

12735 ............... הודעה בדבר השעיית חבר מלשכת עורכי הדין

הסמכת פקחים לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה 
12735 .............. סביבתית - סמכויות פקחים( )טמרה, אילת(

12735 ..................... הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין

12736 ........................ בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

הודעות מאת הציבור................................................................... 12738

DoCenter Id:801-02-2019-000536, received on -14/07/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 8337, י"א בתמוז התשע"ט, 14.7.2019  12734

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א( לחוק הנוער )שפיטה, ענישה 
אני  המשפטים,  שר  ובהסכמת  התשל"א-11971,  טיפול(,  ודרכי 
מטילה על השופט שי ברגר, לשמש שופט נוער עד לתום תקופת 

כהונתו בערכאת בית משפט שלום.

כ"ט בסיוון התשע"ט )2 ביולי 2019(
)חמ 3-686-ה1(

אסתר חיות  
נשיאת בית המשפט העליון  

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

הודעה על כוונה לתת צו
לפי חוק השאלת נכסי תרבות )הגבלת סמכות שיפוט(, 

התשס"ז-2007

אני מודיע, בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)א( לחוק השאלת 
נכסי תרבות )הגבלת סמכות שיפוט(, התשס"ז-12007 )להלן - 
החוק(, ותקנה 1 לתקנות השאלת נכסי תרבות )הגבלת סמכות 
והגשת התנגדויות(,  נוספת של ההודעה  )דרך פרסום  שיפוט( 
התשס"ז-22007 )להלן - התקנות(, על כוונתי לתת צו להגבלת 
סמכות שיפוט לפי סעיף 3 לחוק לגבי תערוכה בשם "בין שני 
עולמות: אוונגרד יהודי במאה ה–20" מיום ד' בניסן התש"ף )29 

במרס 2020(.

מופיעים  ומוצאותיהם  שבתערוכה  התרבות  נכסי  פרטי 
http://www.tamuseum.org.il/he/about-the- :באתר שלהלן

 .exhibition/between-two-worlds

כל אדם המבקש להתנגד למתן הצו על פי סעיף 4 לחוק, בין 
ובין  הצו,  למתן  שבחוק  התנאים  התקיימו  לא  שלטענתו  מכיוון 
מכיוון שהוא טוען לזכות באחת או יותר מן היצירות העומדות 
לשר  התנגדותו  את  להגיש  רשאי  בתערוכה,  מוצגות  להיות 
המשפטים, כאמור בתקנות, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

ו' בתמוז התשע"ט )9 ביולי 2019(
)חמ 3-3795-ה1(

אמיר אוחנה  
שר המשפטים  

ס"ח התשס"ז, עמ' 137.  1

ק"ת התשס"ז, עמ' 731.  2

הודעה על העברת סמכויות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 16)א( לחוק הכניסה 
ביום  העברתי  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952  לישראל, 
)מדורי  א'  אגף  למנהל   )2019 במאי   29( התשע"ט  באייר  כ"ד 
לפי  סמכויותיי  את  וההגירה,  האוכלוסין  ברשות  התשלומים( 

סעיף 11)א1( לחוק.

כ"ד באייר התשע"ט )29 במאי 2019(
)חמ 3-677-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354.  1

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה 
"תעלת  הניקוז  שתכנית  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני 
ההגנה קריית אתא", שהחליטה עליה רשות ניקוז קישון, הונחה 
הונח במשרדי הרשויות  והעתק ממנה  הניקוז  רשות  במשרדי 

המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

ניקוז  לרשות  להגיש  ניתן  האמור  החוק  לפי  זו  התנגדות 
קישון, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

יוקנעם  קישון,  ניקוז  רשות  ההתנגדות:  להגשת  המען 
המושבה 20600.

כ"ח בסיוון התשע"ט )1 ביולי 2019(
)חמ 3-71-ה1(           אורי אריאל

שר החקלאות ופיתוח הכפר  
ס"ח התשי"ח, עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.  1

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

הניקוז  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
הניקוז  שתכנית  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני  וההגנה 
"הסדרת נחל רחם במורד נמל התעופה רמון", שהחליטה עליה 
רשות ניקוז ערבה, הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה 
רשות  בתחום  הנכללות  המקומיות  הרשויות  במשרדי  הונח 

הניקוז.

ניקוז  לרשות  להגיש  ניתן  האמור  החוק  לפי  זו  התנגדות 
ערבה, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המען להגשת ההתנגדות: רשות ניקוז ערבה, מרכז ספיר, 
ד"נ ערבה תיכונה 86825.

כ"ח בסיוון התשע"ט )1 ביולי 2019(
)חמ 3-71-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח, עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.  1

מינוי רופאה וטרינרית ממשלתית
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח חדש[, התשמ"ה-11985, אני ממנה את הרופאה הווטרינרית, 
עובדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן - המשרד(, ד"ר אירה 

שניר, לרופאה וטרינרית ממשלתית כמשמעותה בחיקוק האמור.

תוקפו של מינוי זה כל עוד המתמנה מורשית לעסוק ברפואה 
וטרינרית לפי סעיף 3 לחוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א-21991, 

וכל עוד היא משמשת במשרתה במשרד.

כ"ג בסיוון התשע"ט )26 ביוני 2019(
)חמ 3-1469-ה2(           אורי אריאל

שר החקלאות ופיתוח הכפר  
ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשנ"א, עמ' 81.  1

ס"ח התשנ"א, עמ' 76.  2
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הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ובתוקף סמכותה לפי 
סעיף 41 לחוק, מינתה ועדת הכספים של הכנסת את ישי וקנין 

לתפקיד המנהל הכללי של משרד מבקר המדינה.

ז' בתמוז התשע"ט )10 ביולי 2019(
)חמכ-2001393(

משה גפני  
יושב ראש הוועדה הזמנית    

לענייני כספים  
ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה
לפי תקנות פסיקת ריבית והצמדה )קביעת שיעור הריבית 

ודרך חישובה(, התשס"ג-2003

בהתאם לתקנה 6 לתקנות פסיקת ריבית והצמדה )קביעת 
שיעור הריבית ודרך חישובה(, התשס"ג-12003, שיעורי הריבית 
לתקופה  התשכ"א-21961,  והצמדה,  ריבית  פסיקת  חוק  לפי 
א' בתשרי  יום  ביולי 2019( עד   1( כ"ח בסיוון התשע"ט  שמיום 

התש"ף )30 בספטמבר 2019( הם כלהלן:

ריבית צמודה  )1(

שיעור "ריבית צמודה" יעמוד על 1.0% לשנה;  

ריבית שקלית  )2(

שיעור "ריבית שקלית" יעמוד על 2.3% לשנה;  

ריבית במטבע חוץ )דולר(  )3(

שיעור "ריבית במטבע חוץ" יעמוד על 3.32988% לשנה;  

ריבית הפיגורים הצמודה  )4(

שיעור "ריבית פיגורים" יעמוד על 7.5% לשנה.  

כ"ט בסיוון התשע"ט )2 ביולי 2019(
)חמ 3-3220(

גיל כהן  
סגן בכיר לחשב הכללי  

ק"ת התשס"ג, עמ 588.  1

ס"ח התשכ"א, עמ' 192.  2

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

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי  לשכת 
כ"ד  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של  המחוזי 
בסיוון התשע"ט )27 ביוני 2019(, בתיק בד"מ 050/2018, החליט 
להטיל על עו"ד עבד אלחכים זמירו, רישיון מס' 14500, עונש 
של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של חמישים 

וחמישה ימים.

תוקף ההשעיה מיום ה' בתמוז התשע"ט )8 ביולי 2019( עד 

יום ל' באב התשע"ט )31 באוגוסט 2019(.

ד' בתמוז התשע"ט )7 ביולי 2019(
)חמ 3-94(            יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין  

הסמכת פקח
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

המקומיות  הרשויות  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008, אני מסמיך 
את דיאב ראמי, פקח העירייה, לפקח אכיפה סביבתית, ומוקנות לו 

בזה כל הסמכויות כמפורט בהוראות חוק זה.

כ"ה באייר התשע"ט )30 במאי 2019(
)חמ 3-4029(           דיאב סוהיל

   ראש עיריית טמרה
ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית אילת
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

הרשויות  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 
)להלן - החוק(, הסמכתי את הפקחים ששמותיהם מפורטים להלן, 
לאחר שקיבלו הכשרה מתאימה לכך ומשטרת ישראל הודיעה כי 
אינה מתנגדת להסמכתם לפקחים סביבתיים בתחום השיפוט של 
עיריית אילת, ומוקנות להם בזה כל הסמכויות כמפורט בהוראות 

החוק:

משה לוי חזי גל  

מתי מתוקי יהוד נדב ברילנר 

משה זיתון אדיר משה 

משמשים  המוסמכים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידם בעיריית אילת.

כ"ט בסיוון התשע"ט )2 ביולי 2019(
)חמ 3-4029(        מאיר יצחק הלוי
ראש עיריית אילת   

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי הרישום 
מס' 38660 - באר שבע, 400499, 400645, 401037 - נגב, הוצגו ביום 
כ"ב באייר התשע"ט )27 במאי 2019( למשך 30 ימים, לעיון בלשכת 
רח'  קריית הממשלה,  אזור הסדר הדרום,  פקיד הסדר המקרקעין 
משרד  הדרום,  מחוז  על  הממונה  בלשכת  שבע,  באר   ,4 התקווה 
הפנים, קריית הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע, ובעיריית באר 

שבע.

כ"ב באייר התשע"ט )27 במאי 2019(

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הדרום  

 
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 8898-07-19

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

ובעניין פירוק חברת סיקמור השקעות בע"מ, ח"פ 51-408703-0,

והמבקש: אברהם ישעיהו דויטש, ע"י ב"כ עו"ד יניב אינסל, 
מרח' ויצמן 14, תל אביב, טל' 03-6911830, פקס' 03-6911831.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.7.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.9.2019, בשעה 8.30.

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

למבקש הודעה על רצונו זה.

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש  למסור  יש  ההודעה  את 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני 

תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

יניב אינסל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 56992-03-19

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

ובעניין פירוק חברת קורבט ישראל בע"מ, ח"פ 51-229704-5, 

והמבקש: נביל עיאס, ע"י ב"כ עו"ד עמראן ח'טיב, מנצרת 
עילית, טל' 04-6556851.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.3.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.9.2019, בשעה 10.00.

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

למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.10.9.2019

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

עמראן ח'טיב, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

פר"ק 44374-05-19

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

ובעניין פירוק חברת אי.אנד.אס.אר אנד די בע"מ,

והמבקש: אהרון ברדה, ע"י ב"כ עו"ד יוסף אופיר, מרח' בן 
גוריון 1, בני ברק, טל' 03-6204434, פקס' 03-5751472.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.5.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.9.2019, בשעה 08.30.

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

למבקש הודעה על רצונו זה.

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש  למסור  יש  ההודעה  את 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00, ביום 1.9.2019.

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

יוסף אופיר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 8168-07-19

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

ובעניין פירוק חברת איי.אי.אמ ישראל אקספרס מדיקל )מרכז 
שלמות( בע"מ, ח"פ 51-482460-6,

מיקוליצקי.  לב   .1 לשעבר:  החברה  עובדי   והמבקשים: 
5.ילנה  פסטרנק.  הלנה   .4 סבין.  ילנה   .3 יצחק.  ארתור   .2
קרוגליאק. 6. פאול ברודצקי. 7. איגור זייץ. 8. אלכסנדר גורביץ. 
ע"י ב"כ עו"ד יונתן  גונצ'רנקו,  אירינה   .10 אולבובסקי.  רמי   .9
 גמרניק, מרח' מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4, קומה 35, בני ברק 5126112, 

טל' 03-6114455, פקס' 03-6133343.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.7.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.9.2019, בשעה 08.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00, 

ביום 18.9.2019.

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

יונתן גמרניק, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

DoCenter Id:801-02-2019-000536, received on -14/07/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



12737 ילקוט הפרסומים 8337, י"א בתמוז התשע"ט, 14.7.2019 

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 55407-05-19

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

)1993( חברה בע"מ, ח"פ -51 דן קסידי  ובעניין פירוק חברת 
,180731-5

חדש  ליזה  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  נירנפלד  איריס   והמבקשים: 
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד  ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד, 
מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1, קומה 18, רמת גן 52573, טל' -03

6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.5.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.9.2019, בשעה 09.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

לשלחה  או  המבקשים,  לב"כ  למסור  יש  ההודעה  את 
בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא משעה 12.00, 

ביום8.9.2019.

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

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 55441-05-19

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

ח"פ  בע"מ,  גמר  עבודות  לשפע  ש.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-436502-2

והמבקש: עמוס דהן, ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש ו/או יובל ארד 
ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד, מרח' בן גוריון 
גן 52573, טל' 03-6197688, פקס'  ב.ס.ר 1, קומה 18, רמת  2, מגדל 

.03-6198196

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.5.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

16.9.2019, בשעה 09.00.

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

למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 5.9.2019, שעה 

,12.00

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

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 5134-07-19

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

ובעניין פירוק חברת ויטלה קפיטל בע"מ, ח"פ 52-003306-9, 
מכרם בן שמן,

והמבקש: ארז רוזנבוך, משרד עורכי דין, ע"מ 540247285, ע"י 
ב"כ עו"ד ויקטור תשובה ו/או אלדר אברס ממשרד עורכי דין 
כתבי  להמצאת  כמען  גם  )המשמש  ושות'  תשובה   ויקטור 
בי-דין(, מרח' היצירה 3, רמת גן 52521, טל' 03-6138484, פקס' 

.03-6138585

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.7.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.10.2019, 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.

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  את ההודעה 
ביום   17.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.16.10.2019

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

ויקטור תשובה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 48304-06-19

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

ובעניין פירוק חברת משק קלוסקי בע"מ, ח"פ 51-361341-4, 
מכפר מונש 72, מיקוד 4287500,

עו"ד  ב"כ  ע"י  דרוויש,  ומוסא  דרוויש  כמאל  והמבקשים: 
מוחמד סואלחה ו/או עו"ד מחמוד עומרי, מרח' אלקודס, ת"ד 792, 
באקה אל גרבייה 30100, טל' 04-6356455, 04-6767628, פקס' 

.office@swalha-law.com 04-6355583, דוא"ל

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.6.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.10.2019, בשעה 08.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל.

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

מוחמד סואלחה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 2868-07-19

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

ובעניין פירוק חברת נ.ש.מ. תעשיות אלומיניום דרום 2018 
בע"מ, ח"פ 51-583644-3,

מרח'  נעים,  בן  שמעון  עו"ד  ב"כ  ע"י  חורי,  דוד  והמבקש: 
הנרייטה סולד 8א, באר שבע.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.7.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

3.10.2019, 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ–7 ימי עבודה לפני תאריך 

הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

שמעון בן נעים, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 52271-06-19

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

בע"מ,  ותכנון  יזמות  בניה  בית,  א.ג.  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-203571-8,

ע"י ב"כ עו"ד משה אלמגור,  סיאם עצאם,  והמבקש: אבו 
מרח' החלוץ 123, באר שבע, טל' 08-6284877, פקס' 08-6286026.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.6.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

19.9.2019, בשעה 10.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  את ההודעה 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 

.13.00

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

משה אלמגור, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 61604-06-19

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

ח"פ  בע"מ,  אירועים  הקיסר  אחוזת  חברת  פירוק  ובעניין 
,51-450752-4

והמנהלת  הזמנית  המפרקת  שלום,  לירן  עו"ד  והמבקשת: 
המיוחדת לנכסי החייב יעקב זנו, מרח' בן צבי 10, קומה 10, ת"ד 

707, באר שבע, טל' 08-8564033, פקס' 08-8564044.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.6.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

3.10.2019, 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.

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

תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

לירן שלום, עו"ד   
מפרקת זמנית  

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

די.אמ )א.א.ר( בע"מ
 )ח"פ 513871509(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
01/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר 
למפרק   ,4900857 תקווה  פתח   ,12 קופל  ויסוקר  מרח'  ששון, 

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 31/08/2019, 
בשעה 09:00, במשרדי גילי קרנות-עזריה, רח' שד' נים 2, ראשון 
לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

אמיר ששון, מפרק
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ל. ל. אדוארדו בע"מ
 )ח"פ 514731009(

)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 
10/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד בן עדני, מרח' המסגר 42, תל–אביב-יפו 6721123, 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 26/11/2019, 
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. 

בן עדני, עו"ד, מפרק

אקסמיניסטר הולדינגס )ישראל( בע"מ
 )ח"פ 512818352(

)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 
18/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
הד ברט, מרח' דוד בן גוריון 1, בני ברק 5120149, 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 07/10/2019, 
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. 

הד ברט, עו"ד, מפרק

ש.ר תעשיות עץ בע"מ
 )ח"פ 513191015(

)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 
18/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
הד ברט, מרח' דוד בן גוריון 1, בני ברק 5120149, 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 07/10/2019, 
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. 

הד ברט, עו"ד, מפרק

ג. נריה אחזקות וניהול בע"מ
 )ח"פ 513534057(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
11/07/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אבינעם גואלמן, מרח' גפן 14, טלמון 7193700, 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 01/09/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,08:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אבינעם גואלמן, עו"ד, מפרק
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שימרה השקעות
 )ח"פ 513877761(

)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 
26/06/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלומי 

גזית, מרח' הרימון 12, מזור 7316000, 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 31/08/2019, 
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. 

שלומי גזית, מפרק

ספדה חיפויים בע"מ
 )ח"פ 514587617(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 02/07/2019, התקבלה החלטה 
דרך  מרח'  ברונפמן,  יוסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

השרון 6, בית יצחק, שער חפר 4292000, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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 ברונפמן, מפרק

ניצהניצה בע"מ
 )ח"פ 515388692(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10/07/2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אחו פרנק, מרח' ראול 

ולנברג 18, תל–אביב-יפו 6971915, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

אחו פרנק, עו"ד, מפרק

ש.ל.ב יעוץ וניהול בע"מ
 )ח"פ 512507666(

)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 28/08/2019, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
יגיע כפיים 1, 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.

יוסי יואב פריינטי, עו"ד, מפרק

קדומים סנטר בע"מ
 )ח"פ 513230723(

)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 15/09/2019, בשעה 14:00, אצל המפרק, רח' ברקת 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  קדומים,   ,6
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ראובן וייס, מפרק

מקנת כסף בע"מ
 )ח"פ 512830993(

)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 15/09/2019, בשעה 14:00, אצל המפרק, רח' ברקת 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  קדומים,   ,6
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ראובן וייס, מפרק
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טל - תקוה שירותי סיעוד בע"מ
 )ח"פ 513440404(

)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 01/09/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
נורדאו 1, אזור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר מגידס, מפרק

צ. צור עולם של יין בע"מ
 )ח"פ 515095461(

)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 
רבי  רח'  08:00, אצל המפרק,  25/08/2019, בשעה  תתכנס ביום 
9, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי  2, דירה  יהודה הנשיא 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

ראובן טננבאום, מפרק

ר.ש דותן בע"מ
)ח"פ 51-546082-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

חגי דותן, מרח' הפקן 8, רמות השבים, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.8.2019 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.

חגי דותן, מפרק

נ.ח.נ.ז. יזמים בע"מ
 )ח"פ 514005453(

)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 15/09/2019, בשעה 14:00, אצל המפרק, רח' ברקת 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  קדומים,   ,6
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ראובן וייס, מפרק

לורדן חידקל בע"מ
 )ח"פ 511289571(

)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 15/09/2019, בשעה 14:00, אצל המפרק, רח' ברקת 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  קדומים,   ,6
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ראובן וייס, מפרק

מעלה הזיתים ניהול ואחזקה בע"מ
 )ח"פ 513239723(

)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 15/09/2019, בשעה 14:00, אצל המפרק, רח' ברקת 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  קדומים,   ,6
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ראובן וייס, מפרק

טלכור טלקום בע"מ
 )ח"פ 511799983(

)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 28/08/2019, בשעה 10:00, אצל שבלת ושות', 
עורכי דין, רח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

דיאמנט בן ציון, מפרק
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סבן,  שמואל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
מת"ד 292, משק 73, גינתון, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,29.8.2019 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.

שמואל סבן, מפרק

אפי קוטק בע"מ
)ח"פ 51-494690-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
יקיר,  עו"ד עמרי  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  החלטה 

מרח' שאול המלך 8, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.9.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
9.00, במשרד המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח  בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

עמרי יקיר, עו"ד, מפרק

ג'וינטיוי נטוורק בע"מ
)ח"פ 51-488821-3(

)בפירוק מרצון(

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.6.2019, התקבלה החלטה 
קהילת  מרח'  דביר,  ערן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'יטומיר 10, תל אביב, 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.

לולה קידס בע"מ
)ח"פ 51-565901-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.3.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
אטיאס,  אורטל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

משדות מיכה 9981000, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,23.8.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד שמעון אדרי, רח' חשוון 5, קריית גת, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אורטל אטיאס, מפרקת

זוסמן נתן חשבונאות בע"מ
)ח"פ 51-288438-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דני בר שליט, 

מרח' סחרוב 19 ראשון לציון, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.8.2019 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.

דני בר שליט, עו"ד, מפרק

שמואל סבן דברי מאפה בע"מ
)ח"פ 51-465908-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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אלפיון בע"מ
)ח"פ 51-402762-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רם גורודיסקי, 

מרח' יהודה הלוי 75, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.9.2019 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.

רם גורודיסקי, עו"ד, מפרק

נובהטרנס תקשורת טרה-הרטז בע"מ
)ח"פ 51-442175-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן שדיב, מרח' 

הירקון 205, תל אביב 6340534, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,26.9.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי החברה, רח' רמת ים 60, הרצליה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אורן שדיב, מפרק

נובהטרנס תקשורת חלל בע"מ
)ח"פ 51-442411-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

 ,2.9.2019 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.

ערן דביר, מפרק

פטרוטרייד בע"מ
)ח"פ 51-225998-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ענבל אדר,  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  החלטה 

מרח' הסדנאות 8, הרצליה, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,2.9.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ענבל אדר, עו"ד, מפרקת

גראויטי הפקות בינלאומיות 2002 בע"מ
)ח"פ 51-330051-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם אלדר, מרח' 

התעשייה 3, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,8.9.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' מנחם בגין 121, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

יורם אלדר, מפרק
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 ,29.9.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
אצל עו"ד ארבל מזרחי, רח' שלם 3, רמת גן, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דורון חדד, מפרק

זריוס טים בע"מ
)ח"פ 51-501353-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורנית קפר, 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדל תאומים 2, קומה 9, רמת גן, למפרקת 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17.10.2019, 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,14.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

אורנית קפר, עו"ד, מפרקת

אביב אשכנזי בע"מ
)ח"פ 51-573542-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את אביב אשכנזי, מרח' מעפילי אגוז 94, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24.10.2019, 
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.

אביב אשכנזי, מפרק

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן שדיב, מרח' 
הירקון 205, תל אביב 6340534, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,26.9.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, במשרדי החברה, רח' רמת ים 60, הרצליה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אורן שדיב, מפרק

אפ.אר קידמה ניהול בע"מ
)ח"פ 51-484844-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
חוני,  ראבי שחר  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק  החלטה 

מרח' הדוכיפת 4/6, חיפה 3299014, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,26.9.2019 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.

ראבי שחר חוני, מפרק

חוף פרישמן ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-405428-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.5.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דורון חדד, מרח'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  החלטה 

צאלים 5, רמת אפעל, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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אחירותם גידול מקנה בע"מ
)ח"פ 51-444225-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד אורי ברימר, ממרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב, 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27.10.2019, 
בשעה 11.00, 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.

אורי ברימר, עו"ד, מפרק

אליאס שאער עורך-דין
)ח"פ 51-372303-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
שאער,  אליאס  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מת"ד 508, פסוטה 25170, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.11.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, במשרדי המפרק, רח' ביאליק 1, חיפה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אליאס שאער, מפרק

ח.א חיים אמיר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-202957-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

החברה הנ"ל, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד איתי דויטש, מרח' תובל 5, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,2.11.2019 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.

איתי דויטש, עו"ד, מפרק

פלייגרונד. קום בע"מ
)ח"פ 51-551416-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית רחום, מרח' 

מרזוק ועזר 11, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.8.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.

עמית רחום, מפרק

עמק הסביון בע"מ
)ח"פ 51-452901-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
מרח'  סעד,  פהד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

עובדיה 6, חיפה, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.11.2019, 
בשעה 10.00, אצל עו"ד רנין חלבי, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
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חדד שמאי מקרקעין בע"מ
)ח"פ 51-567030-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
מרח'  חדד,  ציון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

החרמון 23, חדרה, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24.11.2019, 
בשעה 16.00, 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.

ציון חדד, מפרק

סלומה )2000( בע"מ
)ח"פ 51-303468-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אופיר עומר, מרח' אבא הלל 14, רמת גן, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25.11.2019, 
בשעה 12.00, 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.

אופיר עומר, מפרק

רוני קפלן סוכנות ביטוח )1996( בע"מ
)ח"פ 51-234045-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

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

של החברה.

פהד סעד, מפרק

מטליקה זיווד בע"מ
)ח"פ 51-306895-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.5.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
מרח'  דהן,  חיים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

בעלי המלאכה 22, קריית ביאליק, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.11.2019, 
בשעה 12.00, במשרדי החברה, 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.

חיים דהן, מפרק

פטר טנצר בע"מ
)ח"פ 51-373964-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון מלך, מרח' דרך 

בית לחם 47, ירושלים, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17.11.2019, 
בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' סירקין 42, גבעתיים, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ירון מלך, מפרק

DoCenter Id:801-02-2019-000536, received on -14/07/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



12747 ילקוט הפרסומים 8337, י"א בתמוז התשע"ט, 14.7.2019 

 ,8.10.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

שלמה יוסף שי סולה, מפרק

מעדניה ובשר ברודסקי בע"מ
)ח"פ 51-333700-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13/6/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
הגולן,  רמת  נס,  חד   ,219 דוד  כינור  מרח'  ברודסקי,  סטניסלב 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 13/10/2019, 
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.

סטניסלב ברודסקי, מפרק

י. שטרסמן הנדסה וקבלנות בע"מ
)ח"פ 51-176030-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27/6/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
אלון שטרסמן, מרח' סיני 43, רמת השרון 4722699, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/10/2019, 
דין,  עורכי  ושות',  להט  חוברס,  גלוזמן,  במשרדי   ,10:00 בשעה 
סופי  דוח  הגשת  לשם   ,5320045 גבעתיים   ,4 שרון  אריאל  רח' 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אלון שטרסמן, מפרק

החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את עו"ד גיא מרדכי, מרח' יעקב מכלוף 59, בית 

שאן, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,5.12.2019 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.

גיא מרדכי, עו"ד, מפרק

ירגיד למסחר בינלאומי )1994( בע"מ
)ח"פ 51-191377-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.5.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את  יעקב 

מסקטל, מרח' סשה ארגוב 7, כפר סבא, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,8.10.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

יעקב מסקטל, מפרק

אדנק בע"מ
)ח"פ 51-349365-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את  שלמה 

יוסף שי סולה, מרח' הס 22, רחובות, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
גיא גוסרסקי, מרח' גלגלי הפלדה 16, הרצליה, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/11/2019, 
בשעה 10:00, אצל נמרודי ושות', רואי חשבון, בכתובת הנ"ל, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא גוסרסקי, מפרק

דניאל את לין יזמות בע"מ
)ח"פ 51-502557-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

ניר רויט, מרח' האומן 17, חדרה, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24/11/2019, 
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.

ניר רויט, מפרק

אל מאס צ'ורו בע"מ
)ח"פ 51-522077-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עו"ד רוית כהן שיינר, מרח' אלוף קלמן מגן 7, תל אביב, למפרקת 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1/12/2019, 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10:00 בשעה 

דודאיש בע"מ
)ח"פ 51-383557-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את שמואל דודאי, מרח' צורן 7, שמשית, למפרק 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7/11/2019, 
בשעה 08:00, במשרדי המפרק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל דודאי, מפרק

פטר טנצר בע"מ
)ח"פ 51-373964-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

ירון מלך, מרח' דרך בית לחם 47, ירושלים, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/11/2019, 
בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' סירקין 42, גבעתיים, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ירון מלך, מפרק

הרמס ייעוץ מקוון בע"מ
)ח"פ 51-483028-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכל הלוי, מרח' יאשה חפץ 5, 
תל אביב, 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.

מיכל הלוי, מפרקת

בר-צבי ייעוץ והשקעות )1993( בע"מ
)ח"פ 51-178821-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.6.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יפעת בר–צבי, מרח' 

ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 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.

יפעת בר–צבי, עו"ד, מפרקת

אנריקה יבוא ושיווק נעליים בע"מ
)ח"פ 51-429063-4(

)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 26.6.2019, התקבלה החלטה 
מרח'  זינגר,  רונן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

זמנהוף 26, נתניה 4230939, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן זינגר, עו"ד, מפרק

לבנת נכסים )2018( בע"מ
)ח"פ 51-592746-5(

)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 26.6.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גילה לבנת רוזינר, מרח' גליל 

16, רעות, למפרקת החברה.

ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

רוית כהן שיינר, עו"ד, מפרקת

וידר אינווסטמנט בע"מ
)ח"פ 51-458844-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.8.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

יעקב וידר, מרח' בן יהודה 71, הרצליה, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/12/2019, 
בשעה 11:00, אצל עו"ד קובי קמחי, רח' טוסקניני 1, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

יעקב וידר, מפרק

יעד שרותי חניה וגרירה בע"מ
)ח"פ 51-256283-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.3.2019, התקבלה החלטה 
מרח'  אפוטה,  שמואל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רבי עקיבא 8, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמואל אפוטה, מפרק

מעונות גאולה בע"מ
)ח"פ 51-008291-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,11.6.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טמיר כרמי, עו"ד, מפרק

משה נמדר ושות' בע"מ
)ח"פ 51-361278-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.7.2019, לאחר שכל החברים 
מראש,   ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד נמדר, 

מרח' בצלאל 54, רמת גן 5252138, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד נמדר, מפרק

החברה לניהול מגדלי על בע"מ
)ח"פ 51-381085-3(

)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   ,7.7.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף מסיקה, ממשרד 
יגאל ארנון ושות', עורכי דין, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6702101, 

למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אסף מסיקה, עו"ד, מפרק

אסורוס זכיינות כביש 16 בע"מ
)ח"פ 51-580937-4(

)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   ,8.7.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  מגריזו,  דוד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקוביץ' 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

גילה לבנת רוזינר, מפרקת

אלינא שיווק מזון ומוצרים בע"מ
)ח"פ 51-286708-6(

)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 30.6.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלכס וייג, מרח' קדיש 

לוז 11, קריית מוצקין, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלכס וייג, עו"ד, מפרק

דוד חי בע"מ
)ח"פ 51-087384-7(

)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 30.6.2019, התקבלה החלטה 
חליוה, מרח'  אופיר  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

מרמורק 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אופיר חליוה, עו"ד, מפרק

אחיש שירותי מכונות וצב"מ בע"מ
)ח"פ 51-136233-7(

)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 30.6.2019, התקבלה החלטה 
מרח'  כרמי,  טמיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הגדוד העברי 10/513, אשקלון, למפרק החברה.
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להפסיק את הליך פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינויו של 
המפרק  שקנה  סמכות  כל  וכי  החברה,  למפרק  שפיר  אלפרד 

הועברה חזרה לאורגני החברה.
יונתן ניאגו, מנהל

סופר שוק נאות רחל
)ח"פ 51-304276-2(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

המניין  מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.6.2019, התקבלה החלטה 
לבטל את החלטת האסיפה הכללית של החברה מיום 2.3.2017, 

בדבר פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק.
ליאור עזרא, עו"ד
                  בא כוח החברה

אף.איי.טי וודגסן גרמניה השקעות בנדל"ן
)ש"מ 55-024726-6(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, בדבר הוספת השותף 
והשותף  סבא,  כפר   ,7 זהבי  דודי  מרח'  לרון,  אורי  המוגבל 
המוגבל יעקב גור לרון, מקיבוץ עינתה, בסכום של 72,840 ש"ח 

כל אחד והסרת השותפה המוגבלת רות לרון.
יגיל מנוביץ          צח חרמון
מורשי חתימה בשותפות

אף.איי.טי דובנק גרמניה השקעות נדל"ן
)ש"מ 55-027080-5(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הוספת השותף  בדבר  חדש[, התשל"ה-1975,  ]נוסח  השותפויות 
המוגבל ישראל גולן, מרח' רופין 18, חולון, בסכום של 59,806 ש"ח.

יגיל מנוביץ          צח חרמון
מורשי חתימה בשותפות

פלטינום קפיטל פרויקט 18
)ש"מ 55-027537-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
מלוא  העברת  בדבר  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
זכויותיהם, התחייבויותיהם וחובותיהם של השותפים המוגבלים 
המעבירים(,   - )להלן  זוהר  ורוני  אברהמי  אילן  אופנהיים,  אסף 
בשותפות מוגבלת פלטינום קפיטל פרויקט 18, ש"מ 55-027537-4 
)להלן - השותפות המוגבלת(, בהעברה בלא כל תמורה, לנעברים 

המפורטים להלן:

שמעון רשף, מרח' הנורית 45, נתניה, בסכום השקעה של   .1
450,000 שקלים חדשים במזומן;

גן, בסכום השקעה  9, רמת  יעקב פרוידנברגר, מרח' נחום   .2
של 450,000 שקלים חדשים במזומן;

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד מגריזו, עו"ד, מפרק

אפיקי הדרום בע"מ
)ח"פ 51-243743-5(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323)ב( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.8.2019, בשעה 13.00, במשרדי הרצוג, פוקס, נאמן 

ושות', רח' ויצמן 4, תל אביב.

על סדר היום: פירוק מרצון של החברה ומינוי מפרק.

ג'ון חנא ביטאר, עו"ד
                בא כוח החברה

מקנומטיק )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-056137-6(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל 

תתכנס ביום 25.8.2019, בשעה 14.00, ברח' החרוב 4, כפר נטר.

על סדר היום: החלטת החברה על פירוק מרצון של החברה 
ואישור המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק על 

ידי הנושים.
מרטין צדרבאום, דירקטור

האקספרימנט בישראל בע"מ
)ע"ר 58-002639-1(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 28.5.2019, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את רו"ח אברהם כצנלסון, מרח' מנחם בגין 74, 

תל אביב, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
אברהם כצנלסון, רו"ח, מפרק

סינטרנט בע"מ
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 51-537933-7(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל, 
חוקי  במניין  החלטה  התקבלה   ,4.7.2019 ביום  שהתכנסה 
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הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, תיק פש"ר 61727-03-14

שם החייב: אבי צאן.

שם הנאמן ומענו: עו"ד אביב פריצקי ועו"ד גיורא רובננקו, אצל 
עו"ד אביחי ורדי, דרך בן גוריון 2, רמת גן.

רגיל - 2.719%, בסכום של 189,354 ש"ח סוג הדיבידנד ואחוזו:  

קדימה - 100%, בסכום של 60,646 ש"ח.    

גיורא רובננקו, עו"ד          אביב פריצקי, עו"ד
ם י נ מ א נ      

 הודעה בדבר פסק דין לאישור הסדר נושים 
וכוונה לחלוקת דיבידנד סופי לנושי החייב
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פר"ק 714-04-15

חלקי  פירעון  כי הסדר  לנושי החברה  הודעה  בזה  ניתנת 
של חובות החברה לנושיה אושר בהחלטת בית המשפט המחוזי 

בבאר שבע ביום 6.6.2019.

ניתנת בזה הודעה לכל נושי החברה לסוגיהם בדבר כוונת 
בדין  החברה  לנושי  סופי  תשלום  זה  בשלב  לחלק  המפרקים 

קדימה כמפורט להלן:

תשלום  יתרת  לקבלת  זכאים  יהיו  הזרים  החברה  עובדי   .1
טיסה(  כרטיסי  עלות  )החזר  חדשים  שקלים   21,127 בסך 
וסך נוסף וסופי של 62,203 שקלים חדשים לסילוק תביעות 

החוב שהוגשו על ידם.

למל"ל  חוב  תביעת  יגישו  )הישראליים(  החברה  עובדי   .2
באמצעות ב"כ ואלו ייבדקו על ידי המפרקים.

הנושה המובטח אדום UK בע"מ, יהיה זכאי לקבלת סכום   .3
החוב  תביעת  לסילוק  חדשים  שקלים   195,000 של  סופי 

שהוגשה מטעמו בדין קדימה.

שקלים   27,134 של  סופי  סך  יקבלו  הכנסה  מס  שלטונות   .4
חדשים, לסילוק תביעת החוב מטעמם.

מי מנושי החברה שבדין קדימה החולק על תוכן הודעה זו 
יפנה בכתב למפרקי החברה עד חלוף 30 ימים ממועד פרסום 
הודעה זו ולפרט את דרישתו שאם לא כן, יחלקו המפרקים את 
הסדר  פי  על  לנושים  המגיע  סופי  כדיבידנד  הנ"ל  הסכומים 

הנושים ובלי להתחשב בטענותיהם לאחר מכן.

גיורא רובננקו, עו"ד          אביב פריצקי, עו"ד
ם י ק ר פ מ      

הודעה על חלוקת דיבידנד 
בבית המשפט המחוזי מרכז, תיק פש"ר 39924-10-18

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייב: זאדה סמן טוב.

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

סוג ואחוז הדיבידנד: 100% מסכום נטו תביעות החוב בדין קדימה.

              30% מסכום תביעות החוב בדין רגיל.

              כפי שאישר הנאמן.

מרדכי מיכאלי, עו"ד, נאמן

בסכום  אביב,  תל   ,20/6 רפידים  מרח'  ענוים,  ענת  איריס   .3
השקעה של 375,000 שקלים חדשים במזומן;

איתמר זגורי, מרח' רפידים 20/6, תל אביב, בסכום השקעה   .4
של 75,000 שקלים חדשים במזומן;

גיל גורפיין, מרח' הפרחים 13, רמת השרון, בסכום השקעה   .5
של 450,000 שקלים חדשים במזומן;

נילי קרבל, מרח' הפרחים 7, רמת השרון, בסכום השקעה של   .6
422,000 שקלים חדשים במזומן;

של  השקעה  בסכום  אונו,  קריית   ,4 ברש  מרח'  ארול,  יוסף   .7
210,000 שקלים חדשים במזומן;

צבי לייב, מרח' מצדה 9, רמת גן, בסכום השקעה של 425,000   .8
שקלים חדשים במזומן;

שי מנחם פרקש, מרח' ביכורים 3, הוד השרון, בסכום השקעה   .9
של 150,000 שקלים חדשים במזומן;

יהודה ארליך, מרח' הרצפלד 18, קריית אונו, בסכום השקעה   .10
של 500,000 שקלים חדשים במזומן;

אבישי זהר, מרח' מור 7, ערד, בסכום השקעה של 444,162   .11
שקלים חדשים במזומן.

יובהר כי מיום 31.1.2019, המעבירים יחדלו להיות שותפים 
לשותפות  יצטרפו  והנעברים  המוגבלת  בשותפות  מוגבלים 
של  במקומם  ועניין  דבר  לכל  מוגבלים  כשותפים  המוגבלת 

המעבירים.
אסף אופנהיים         אילן אברהמי
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ

פלטינום קפיטל פרויקט 19
)ש"מ 55-027676-0(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי היחידים המפורטים 

מטה יצטרפו לשותפות הנ"ל, כשותפים מוגבלים:

ישראל מאיו, מגבעה 13, סביון, בסכום השקעה של 600,000   .1
שקלים חדשים במזומן;

עמית בי אל, מרח' גמלא 19, רמת השרון, בסכום השקעה   .2
של 600,000 שקלים חדשים במזומן;

אילן מתתיהו, מרח' דב הוז 22, קריית אונו, בסכום השקעה   .3
של 600,000 שקלים חדשים במזומן;

דביר שוורץ, משד' עין צורים 2ב, ירושלים, בסכום השקעה   .4
של 274,000 שקלים חדשים במזומן;

של  השקעה  בסכום  רעננה,   ,3 אשר  מרח'  גזית,  עופר   .5
274,000 שקלים חדשים במזומן;

13, קדימה, בסכום השקעה של  ינאי, מרח' היסמין  משה   .6
500,000 שקלים חדשים במזומן.

אסף אופנהיים         רוני זהר
מורשי חתימה בשותפות
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