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הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים 
בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה 

השונים בהם מכלל הבנקים
לפי הוראות הבנקאות )שירות ללקוח( )מועד זיכוי וחיוב 

בשיקים(, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)ג( להוראות הבנקאות )שירות 
ללקוח( )מועד זיכוי וחיוב בשיקים(, התשנ"ב-11992, אני קובע 
כי ייווסף יום עסקים בנקאי לעניין חיוב וזיכוי לקוחות ולעניין 
אי–כיבוד שיק, לגבי ממסרים שהוצגו לסניפי הבנקים כמפורט 
להלן, מיום כ"ז באייר התש"ף )21 במאי 2020( עד יום א' בסיוון 
מנוחה השונים בהם  ימי  וזאת בשל   ,)2020 במאי   24( התש"ף 

מכלל הבנקים:

מספר סניףשם הבנקשם המקום

548בנק הפועלים בע"מאום אל–פאחם

בנק לאומי לישראל 
בע"מ

820

97בנק ירושלים בע"מ

בנק מזרחי-טפחות 
בע"מ

537

בנק מזרחי-טפחות באקה אל–גרביה
בע"מ

549

666בנק הפועלים בע"מ

בנק לאומי לישראל 
בע"מ

983

בנק לאומי לישראל ג'לג'וליה
בע"מ

757

בנק לאומי לישראל דבוריה
בע"מ

979

207בנק הפועלים בע"מדיר אל–אסד

בנק לאומי לישראל 
בע"מ

862

665בנק הפועלים בע"מטייבה

בנק מזרחי-טפחות 
בע"מ

589

בנק לאומי לישראל 
בע"מ

951

506בנק הפועלים בע"מטירה

בנק לאומי לישראל 
בע"מ

980

696בנק הפועלים בע"ממזרח ירושלים

בנק לאומי לישראל 
בע"מ

918

מספר סניףשם הבנקשם המקום

בנק לאומי לישראל כאבול
בע"מ

615

239בנק הפועלים בע"מכפר מנדא

בנק לאומי לישראל 
בע"מ

825

בנק לאומי לישראל כפר קאסם
בע"מ

652

בנק מזרחי-טפחות 
בע"מ

463

578בנק הפועלים בע"מכפר קרע

בנק לאומי לישראל 
בע"מ

846

בנק לאומי לישראל כוכב יאיר
בע"מ

698

בנק לאומי לישראל נחף
בע"מ

792

91בנק ירושלים בע"מנצרת

בנק מזרחי-טפחות סכנין
בע"מ

585

479בנק הפועלים בע"מ

בנק לאומי לישראל 
בע"מ

873

98בנק ירושלים בע"מ

421בנק הפועלים בע"מעראבה

בנק לאומי לישראל 
בע"מ

909

203בנק הפועלים בע"מערערה

בנק לאומי לישראל 
בע"מ

841

בנק לאומי לישראל פרדיס
בע"מ

995

בנק לאומי לישראל קלאנסווה
בע"מ

613

551בנק הפועלים בע"מ

486בנק הפועלים בע"מרהט

בנק לאומי לישראל טמרה
בע"מ

831

כ"ה באייר התש"ף )19 במאי 2020(
)חמ 3-2398(

יאיר אבידן  
     המפקח על הבנקים

 
ק"ת התשנ"ב, עמ' 1481.  1
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הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים 
בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה 

השונים בהם מכלל הבנקים
לפי הוראות הבנקאות )שירות ללקוח( )מועד זיכוי וחיוב 

בשיקים(, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)ג( להוראות הבנקאות )שירות 
ללקוח( )מועד זיכוי וחיוב בשיקים(, התשנ"ב-11992, אני קובע 
כי ייווסף יום עסקים בנקאי לעניין חיוב וזיכוי לקוחות ולעניין 
אי–כיבוד שיק, לגבי ממסרים שהוצגו לסניפי הבנקים כמפורט 
להלן, מיום כ"ז באייר התש"ף )21 במאי 2020( עד יום א' בסיוון 
מנוחה השונים בהם  ימי  וזאת בשל   ,)2020 במאי   24( התש"ף 

מכלל הבנקים:

מספר סניףשם הבנקשם המקום

אום אל–
פאחם

697בנק מרכנתיל-דיסקונט בע"מ

623בנק מרכנתיל-דיסקונט בע"מדבוריה

743בנק מרכנתיל-דיסקונט בע"מדיר אל–אסד

744בנק מרכנתיל-דיסקונט בע"מדיר חנא

750בנק מרכנתיל-דיסקונט בע"מכפר קאסם

687בנק מרכנתיל-דיסקונט בע"מסכנין

626בנק מרכנתיל-דיסקונט בע"מעראבה

696בנק מרכנתיל-דיסקונט בע"מרהט

614בנק מרכנתיל-דיסקונט בע"מטמרה

624בנק מרכנתיל-דיסקונט בע"ממג'ד אל–כרום

כ"ה באייר התש"ף )19 במאי 2020(
)חמ 3-2398-ה1(

אנדרו אביר  
     המשנה לנגיד בנק ישראל

ק"ת התשנ"ב, עמ' 1481.  1

תיקון הודעה בדבר עדכון דרכי המצאה באמצעות 
מערכת ממוכנת

לפי תקנות הכניסה לישראל )סדרי הדין והמינהל בבית דין 
לעררים(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי תקנה 44)ב( לתקנות הכניסה לישראל 
)סדרי הדין והמינהל בבית דין לעררים(, התשע"ד-12014 )להלן 
- התקנות(, אני מתקנת את ההודעה בדבר תחילת פעולתה של 
 )2020 ביוני   1( התש"ף  בסיוון  ט'  שמיום  כך  ממוכנת2,  מערכת 
)להלן - יום התיקון(, הקטע החל במילים "הודעה זו על תחילת 
יימחק,   - סוף ההודעה  ועד  פעולתה של המערכת הממוכנת" 
הדין  לבין  ערר  הומצא  שבו  מקום  התיקון,  מיום  החל  ולפיכך 

באמצעות מערכת ממוכנת יראו בו כאילו הומצא למשיב.

כ"ג באייר התש"ף )17 במאי 2020(
)חמ 3-4870(                         מיכל צוק-שפיר

ראשת בתי הדין לעררים  
ק"ת התשע"ד, עמ' 1152.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 5810.  2

הודעה על החלפת חבר בוועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

 5 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות  הרשויות  לחוק 
התשל"ו-11976, מינתה המועצה האזורית מעלה יוסף, בישיבתה 
)10 בדצמבר 2019(, את יעקב בוחבוט  י"ב בכסלו התש"ף  מיום 

לחבר ועדת ערר לארנונה במקום שולה קלמן2.

י"ט באייר התש"ף )13 במאי 2020(
)חמ 3-265-ה1(

שמעון גואטה  
ראש המועצה האזורית   

מעלה יוסף  
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשע"ט, עמ' 9210.  2

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים, ביום 

ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(, או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

גוש רישום 31484 )חלק מגוש שומה 29990( הר הזיתים

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגיש לפקיד ההסדר 
במחנהו, או בלשכתו, רח' יפו 97, מרכז כלל, קומה 8, ירושלים 
על  בהודעות  לזמן  מזמן  שיפורסמו  המועדים  בתוך   ,9434001
תזכיר  בטופס  התביעות  את  להגיש  יש  ההסדר.  התקדמות 
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את 

כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.

שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.

גבולות  את  על האדמה  קבע  בציוני  יציין  אדם שלא  כל 
החלקה שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד 
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו 

של אותו אדם.

מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח הזכויות.

כ"ה באייר התש"ף )19 במאי 2020(

דוד רוטנברג  
פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר ירושלים 																 
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שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.

גבולות  את  על האדמה  קבע  בציוני  יציין  אדם שלא  כל 
החלקה שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד 
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו 

של אותו אדם.

מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח הזכויות.

כ"ה באייר התש"ף )19 במאי 2020(
דוד רוטנברג  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר ירושלים 																 

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

התשכ"ט-1969

גושי הרישום  הזכויות של  לוחות  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס' 38603, 38604, 38605, 38606, 38607, 38608 - באר שבע, 38744, 
38745, 38746 - ערד, הוצגו ביום ג' באייר התש"ף )27 באפריל 
המקרקעין,  הסדר  פקיד  בלשכת  לעיון  ימים,   30 למשך   ,)2020
אזור הסדר הדרום, קריית הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע, 
בלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים, קריית הממשלה, 

רח' התקווה 4, באר שבע, בעיריית באר שבע ובעיריית ערד.

ג' באייר התש"ף )27 באפריל 2020(

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר הדרום 	

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

התשכ"ט-1969

גושי הרישום  הזכויות של  לוחות  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
באר   -  38650  ,38119 עומר,   -  38643  ,38642  ,38641  ,38640 מס' 
שבע, 38743 - ערד, הוצגו ביום ב' באדר התש"ף )27 בפברואר 
2020(, למשך 30 ימים, לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור 
הסדר הדרום, קריית הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע, בלשכת 
רח'  הממשלה,  קריית  הפנים,  משרד  הדרום,  מחוז  על  הממונה 
באר  בעיריית  עומר,  המקומית  במועצה  שבע,  באר   ,4 התקווה 

שבע ובעיריית ערד.

ב' באדר התש"ף )27 בפברואר 2020(

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר הדרום 	

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים, ביום 

ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(, או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

גוש רישום 30928 )ארנה-שרפאת(

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגיש לפקיד ההסדר 
במחנהו, או בלשכתו, רח' יפו 97, מרכז כלל, קומה 8, ירושלים 
על  בהודעות  לזמן  מזמן  שיפורסמו  המועדים  בתוך   ,9434001
תזכיר  בטופס  התביעות  את  להגיש  יש  ההסדר.  התקדמות 
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את 

כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.

שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.

גבולות  את  על האדמה  קבע  בציוני  יציין  אדם שלא  כל 
החלקה שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד 
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו 

של אותו אדם.

מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח הזכויות.

כ"ה באייר התש"ף )19 במאי 2020(
דוד רוטנברג  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר ירושלים 																 

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים, ביום 

ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(, או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

גוש רישום 31483 )חלקים מגושי שומה 29990, 29991, 
29992, 29994, 30125( הר הזיתים

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגיש לפקיד ההסדר 
במחנהו, או בלשכתו, רח' יפו 97, מרכז כלל, קומה 8, ירושלים 
על  בהודעות  לזמן  מזמן  שיפורסמו  המועדים  בתוך   ,9434001
תזכיר  בטופס  התביעות  את  להגיש  יש  ההסדר.  התקדמות 
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את 

כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.
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נפרוגל
)ח"פ 51-435587-4(

)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   ,20.5.2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל 
גרי, מרח' יצחק שמיר 7, דירה 27, טירת כרמל 3907014, 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.

 ,15.7.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,14.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

רפאל גרי, מפרק

הללי קיד בע"מ
)ח"פ 51-483940-6(

)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 18.5.2020, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל בן חור, מרח' 

הארבעה 28, תל–אביב-יפו 6473925, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריאל בן חור, עו"ד, מפרק

ד.נ.ס. בנין והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-123146-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22.7.2020, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' ההגנה 34, 
גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דב שוורץ, מפרק

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 44633-03-20

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

ובעניין פירוק חברת ניבה בכפר בע"מ, ח"פ 51-540468-9,

מרח'  אשר,  גיא  עו"ד  ב"כ  ע"י  אלפסי,  ענת  והמבקשת: 
העמקים 44, גני תקווה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.3.2020 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.7.2020, בשעה 09.30.

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 שלה, לאחר שימסור 

למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00, ביום 6.6.2020.

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

גיא אשר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

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

קייטרינג טיטאן בע"מ
)ח"פ 51-443532-0(

)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   ,18.5.2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
דרור שוורץ, מרח' הערבה 7, המרכז המסחרי, אורנית 4481300, 

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.

 ,20.9.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  דרורפיקס,  עסק  בית  אצל   ,10.30 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

דרור שוורץ, מפרק
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ויצמן  תתכנס ביום 5.7.2020, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' שד' 
22, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בנימין סרוסי, מפרק

אוניקס - אבטחה שמירה ויעוץ בטחוני בע"מ
)ח"פ 51-325774-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.7.2020, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הברזל 31, 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד אהרון פרנק, מפרק

טרסטד קי ספרד 1 )2017(
)ש"מ 55-027581-2(

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 7.5.2020 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
ח"פ  בע"מ,  קי  טרסטד  המוגבלים:  השותפים   העבירו 
אוחיון,  ערן  תל–אביב-יפו,   ,22 רוטשילד  משד'   ,51-417561-1
מרח'  פרידריך,  ותום  תל–אביב-יפו,   ,1 נמיר  דרך  מרח' 
החשמונאים 55, תל–אביב-יפו, את מלוא זכויותיהם בשותפות 
הנ"ל )כל אחד מהם העביר חלק בסך 1 )אחד( שקל חדש בהון 
)שלושה(   3 בסך  חלק  יחד,  שלושתם  הכול,  ובסך  השותפות, 
שקלים חדשים(, לידי כפיר קונסטנטין לוינזון, מרח' השלום 96, 

אזור.

    כפיר קונסטנטין לוינזון, שותף כללי

מגסקום בע"מ
)ח"פ 51-349329-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.7.2020, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הנוטע 11, 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יהונתן פנחס גמליאל, מפרק

גורי אודם בע"מ
)ח"פ 51-218005-0(

)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 
בגין 5/3,  רח'  ביום 14.7.2020, בשעה 14.00, אצל המפרק,  תתכנס 
יהוד, דוא"ל tzvika424@gmail.com, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

וויי יו מ.א. בע"מ
)ח"פ 51-541003-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

בני ששון ייעוץ תוכנה 
בע"מ

בנימין ששוןערוגות 2, הרצליה51501596421.6.2010:00

חסון - אליס השקעות 
בע"מ

אליהו חסוןיגאל אלון 159, תל אביב 51287255721.6.2010:00

בנימין ששוןערוגות 2, הרצליה51485322521.6.2010:00פיפלפוסט בע"מ

גד גרשון ברודצקי 43, תל אביב51410088221.6.2010:00סינטק )ביו סיינסס( בע"מ
אפלבאום

צביקה גרוסבגין 5, יהוד, אצל צביקה גרוס51338375213.7.2014:00מעיין 18 בע"מ

פייר וואי חנות נוחות 
בע"מ

זבוטינסקי 20, קריית אונו, אצל 51466704717.6.2012:00
צהל קיסר

צהל קיסר
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

סיוון את יגאל אחזקות 
בע"מ

בית צורי אליהו 4, תל אביב, אצל 51350476117.6.2012:00
קשי עמוס אוחנה

קשי עמוס 
אוחנה

לב גלגלעד 5, אשדוד, אצל לב גל51213254917.6.2010:00מפגש מהיר בע"מ

מרכז בעלי מלאכה ע.צ.א., תל 51167439224.6.2010:00תואם- יעוץ ארגוני בע"מ
אביב, אצל אורנה גולדפרב

אורנה 
גולדפרב

כוכב 2000 חברה לבנין 
בע"מ

אלי ביביחזית חמש 10, חולון, אצל אלי ביבי51291337724.6.2010:00

וותד וליד הנדסה אזרחית 
בע"מ

ג.ת המשולש 1, גת המשולש, אצל 51390972124.6.2010:00
ווליד וותד

וותד וליד

רפי כהן חברה לבנין 
פיתוח ועבודות הנדסיות 

בע"מ

רוטשילד 49, כפר סבא, אצל כהן 51166831124.6.2010:00
רפאל

כהן רפאל

הראשונים 13, רמת גן, אצל דיויד 51411846224.6.2010:00אנטואנט בע"מ
לוי

לוי לזר דוד

ש.י אגם שיווק ישיר לבנין 
בע"מ

כי טוב 8, ירושלים, אצל גוטפריד 51289003924.6.2010:00
שמואל

גוטפריד 
שמואל

כהן יצחקיגיע כפיים 2, תל אביב 51534961128.6.2010:30די 9 הולדינגס בע"מ

הארבעה 28, מגדל צפוני, קומה 23, 51581949830.6.2011:00סייף בלוקס בע"מ
תל אביב אצל עו"ד רן כהן

רן כהן

גי אנד די אינווטיב 
אנאליסיס בע"מ

דוד סחרוב 19, ראשון לציון, אצל 51446797621.6.2012:00
עו"ד אבי פייס

אבי פייס

רוקט אבטחה ושירותים 
בע"מ

הכנסת 10, הרצליה, אצל רוזנברג 51181059025.6.2010:00
בני

רוזנברג בני

מ.ל.מ. שובלים מערכות 
שיווק בע"מ

אבן סינא 72, תל אביב, אצל אנדרי 51373992025.6.2010:00
גולן

אנדרי גולן

ב.ר. מסעדות )סנטר-אין 
ב.ש.( בע"מ

עזריאלי נחמןמושב חצבה 1, אצל עזיראלי נחמן51172865125.6.2010:00

פרופיל- יחסי ציבור 
)אופירה( בע"מ

רידונג 27 תל אביב אצל אופירה 51190116725.6.2010:00
כהן

אופירה כהן

עזריאלי השקעות יזום 
וניהול בע"מ

עזריאלי נחמןמושב חצבה 1, אצל עזריאלי נחמן51164859425.6.2010:00

רפי אמר הסעות )1996( 
בע"מ

אמר יוסףשיבא 22, באר שבע, אצל אמר יוסף51240940025.6.2010:00

סנסנה 12, סנסנה ,אצל זאב 51398406225.6.2010:00קווי מידע ופרסום בע"מ
יעקובוביץ

זאב 
יעקובוביץ

ויטאליטי פרסום ושיווק 
למבוגרים לגילאי 60-80 

בע"מ

בן גוריון 44, הרצליה, אצל רועי 51509075125.6.2010:00
קורן

רועי קורן

אמ.די. דיאט אינטרנשיונל 
בע"מ

אביגור 11, תל אביב, אצל מונל 51341633924.6.2010:00
רורליך

מונל רורליך

ביאליק 27, רמת השרון, אצל חיליק 51335250025.6.2010:00שף גורמה )ישראל( בע"מ
אטיאס

חיליק אטיאס

דוד אביטלמושב אליפלט 1, אצל דוד אביטל51196876025.6.2010:00אביטל שיווק פטם בע"מ

המשולש טייבה 1, אצל כפאח אבו 51388328025.6.2010:00אל מרסא בע"מ
עמשה

כפאח אבו 
עמשה

שובלים נציגויות ושיווק 
בע"מ

אנדרי גולןיפת 34, תל אביב, אצל אנדרי גולן51494191325.6.2010:00
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

חוה פרוימן הנהלת 
חשבונות בע"מ

בן יהודה 186 תל אביב אצל פרוימן 51307473225.6.2010:00
חוה

פרוימן חוה

ביאליק 27, רמת השרון, אצל חיליק 51359117225.6.2010:00שף גולד כלי בית בע"מ
אטיאס

חיליק אטיאס

איינשטיין ,16 רחובות, אצל למפרט 51297550925.6.2010:00סטארמטאל בע"מ
אריה

למפרט אריה

גלוב- ציפי עמילות מכס 
יבוא יצוא בע"מ

סמטת האיריס 7/8, אור יהודה, 51196895025.6.2010:00
אצל ביניאשוילי ססילה

ביניאשוילי 
ססילה

שמר פלוס שירותים 
מרכזיים בע"מ

סנסנה 12, באר שבע, אצל זאב 51296744925.6.2010:00
יעקובוביץ

זאב 
יעקובוביץ

מנחת יצחק 19, ירושלים, אצל 51285263325.6.2010:00יאיר חיים אחזקות בע"מ
גוטפריד שמואל

גוטפריד 
שמואל

אדרי אילןהבנאית 9, תל אביב, אצל אדרי גולן51333352625.6.2010:00אמריקן דיאטיקל בע"מ

החסידה, צור משה, אצל דורון 51387981725.6.2010:00אינטר- ליס בע"מ
גורפינקל

דורון 
גורפינקל

אלון מחשבים 
ואלקטרוניקה בע"מ

אנילביץ 22, ראשון לציון, אצל סופר 51256689425.6.2010:00
שם טוב

סופר שם טוב

נמרוד יעריהערבה 3, טבעון, אצל נמרוד יערי51378829925.6.2010:00אנ.אס.די החזקות בע"מ

סי.אם.פי. ניהול ובקרת 
פרויקטים בע"מ

מנור 30, אלפי מנשה, אצל נמרוד 51238524625.6.2010:00
יערי

נמרוד יערי

הכנסת 10, הרצליה, אצל בנימין 51166771925.6.2010:00י.ב רוזנברג בע"מ
רוזנברג

בנימין 
רוזנברג

מבצע עבדה 5, באר שבע, אצל 51176045626.5.2010:00הובלות טל- שחר בע"מ
יחיאל אטיאס

יחיאל אטיאס

אלידיה ראובן השקעות 
בע"מ

הפרדס הראשון 24, ראשון לציון, 51137419123.6.209:00
אצל ראובן עובדיה

ראובן 
עובדיה

דוד ביטוןזבוטינסקי 33, רמת גן51601085722.7.2010:00נוביאד סאפליי בע"מ

דוד ביטוןזבוטינסקי 33, רמת גן 51572008421.7.2010:00א.ד ייעוץ בע"מ

י.י.א קמעונאות ניהול 
והשקעות )2012( בע"מ

האצל 42, אשקלון, אצל בן יעקב 51478494131.5.2010:00
יפתח

בן יעקב 
יפתח

אריסטו גע ייעוץ 
והשקעות בע"מ

הארבעה 26, מגדלי הארבעה, בניין 51470227314.6.2016:00
צפוני קומה שניה תל אביב

אייל אברמוב

אזור תעשייה רמלה, אצל מיקי בן 51231487325.6.2010:00אס.אמ.סי. תקשורת בע"מ
שטרית

מיקי בן 
שיטרית
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