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הכרזה על מצב חירום
לפי חוק–יסוד: הממשלה

הצעת  פי  ועל  הממשלה1,  לחוק–יסוד:   38 לסעיף  בהתאם 
באב  כ"ד  שני,  ביום  בישיבתה  הכנסת  הכריזה  הממשלה, 
התשפ"א )2 באוגוסט 2021( על מצב חירום לתקופה שמיום 
באב  ה'  יום  עד   )2021 באוגוסט   2( התשפ"א  באב  כ"ד 

התשפ"ב )2 באוגוסט 2022( 

כ"ד באב התשפ"א )2 באוגוסט 2021(
)חמכ-2000040(                               מיקי לוי

יושב ראש הכנסת  
ס"ח התשס"א, עמ' 158   1

הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969
משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
יתחיל  הגולן  רמת  ההסדר  באזור  להלן  המתוארים  למקרקעין 

ביום כ' באב התשפ"א )29 ביולי 2021( 

תיאור המקרקעין

 ,203046  ,203045 מס'  רישום  בגושי  הנכללים  המקרקעין 
203049, 203053/עין קיניא 

)הכוללים את יער אודם החל מצומת עין קיניה במקביל 
לכביש מס' 99 וכן הקטע הנמצא מצפון לכביש 978 ומערבית 

לכביש( 

ה' באב התשפ"א )14 ביולי 2021(          עדנאן זידאן
פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר רמת הגולן  

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

התשכ"ט-1969

הרישום  גושי  של  זכויות  לוחות  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס' 400273 - נגב, הוצגו ביום ב' בניסן התשפ"א )15 במרס 2021(, 
למשך 30 ימים לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין מחוז דרום, 
קריית הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע, ובלשכת הממונה על 
מחוז הדרום, משרד הפנים, קריית הממשלה, רח' התקווה 4, באר 

שבע 

ב' בניסן התשפ"א )15 במרס 2021(           רמי דמארי

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר הדרום 																 

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

חדיד עמאן - קידוחי מיקרופייל קרקע מבנים ובניה
)ח"פ 51-588673-7(

)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   ,1 5 2021 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
סרי חו'ריה, מרח' אליהו הנביא 3, חיפה 3303532, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,1 11 2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
סרי ח'וריה, עו"ד, מפרק

אן.אל.אס תכשיטים בע"מ
)ח"פ 51-385975-1(

)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 2021 7 28, התקבלה החלטה 
יהודה  מרח'  לוי,  אלעד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המכבי 5, הרצליה 4676242, 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 

אלעד לוי, מפרק

אי קי או בע"מ
)ח"פ 51-525263-3(

)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 2021 7 31, התקבלה החלטה 
מרח'  נאתכו,  נאצ'ו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוגזה 1, כפר כמא 1523500, 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 

נאצ'ו נאתכו, עו"ד, מפרק

ספיר 1 מכשירים פיננסיים בע"מ
)ח"פ 51-385999-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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כ.ד. יצור ושיווק מטבחים בע"מ
)ח"פ 51-224185-2(

)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 2021 9 28, בשעה 00 12, אצל עו"ד יורם אסלמן, רח' 
ריב"ל 7, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

כפיר טרובולסקי, מפרק

דלק-פי גלילות
)ש"מ 55-022811-8(

הודעה על שינויים בפרטי השותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 2021 8 1, השותף 
המוגבל בשותפות א  י  ז  י אבו אחזקות בע"מ, ח"פ 51-446638-2, 
העביר את מלוא זכויותיו, כשותף מוגבל בשותפות, לגדות מסופים 

לכימיקלים )1985( בע"מ, מ"ח 52-004077-5 
              צחי אבו, השותף הכללי

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון וסופי לנושים
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תיק פש"ר 5173-03-16

שם החייב: מרדכי רובינפלד 

שם הנאמן ומענו: עו"ד יעקב גורנשטיין, מרח' החשמונאים 90, 
תל אביב, טל' 03-5610644, פקס' 03-5611787 

נמסרת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל, 
אשר טרם הגישו תביעות לנאמן ו/או לא ביססו את טענותיהם, 
יחלק  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים  בתוך 7  כך  יעשו  לא  שאם 
הנאמן דיבידנד ראשון וסופי לכלל הנושים, כפי שאושר על ידי 
בית המשפט ביום 2021 7 25, ועל פי דין; וכל זה בלי להתחשב 
תביעות  את  לקבל  מתחייב  אינו  הנאמן  כי  יובהר  בטענותיהם; 

החוב ו/או לאשרן 

יעקב גורנשטיין, עו"ד, נאמן

החלטה  התקבלה   ,1 8 2021 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
שד'  מרח'  אוסיפוב,  יפה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוטשילד 57, תל–אביב-יפו 6578504, למפרקת החברה 

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

זו, למען המפרקת הנ"ל 

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

יפה אוסיפוב, מפרקת

ספיר 2 מימון והנפקות בע"מ
)ח"פ 51-388759-6(

)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 
החלטה  התקבלה   ,1 8 2021 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
שד'  מרח'  אוסיפוב,  יפה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוטשילד 57, תל–אביב-יפו 6578504, למפרקת החברה 

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

זו, למען המפרקת הנ"ל 

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

יפה אוסיפוב, מפרקת

ד"ר יעקב אראל
)ח"פ 51-357936-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
00 10, אצל המפרק, רח'  2021 9 29, בשעה   הנ"ל תתכנס ביום 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,  7א,  ישראל  נצח 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה 
יעקב צבי אראל, מפרק

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(

מושב פרזון משק 54 פרזון אצל יוסף 51226802012/09/202110:00אגרו-מט )1996( בע"מ
גמליאל

יוסף גמליאל

בצלאל ובנו טיולייות 
בע"מ

יקינטון 18 נתניה אצל חיים זאב 51207121812/09/202110:00
פרידריך

חיים זאב 
פרידריך

גנור נירהקציר 25 שדמה אצל גנור ניר51296349712/09/202110:00ש  נוע בע"מ
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ח פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

התע''ש 13 כפר סבא אצל מאיר 51041842913/09/202110:00מעוז יעקב ושמחה בע"מ
אפוטה

מאיר אפוטה

דיגיתג מערכות 
אלקטרוניות בע"מ

ניסים אלוני 6 תל אביב אצל יוסף 51402106212/09/202110:00
אריה עמנואל גבע

יוסף אריה 
עמנואל גבע

)עשל( אשל תקשורת 
בע"מ

עשהאל לוישזר 7 יהוד אצל עשהאל לוי51210943012/09/202110:00

י א  טכניקל סרוויסאס 
ישראל בע"מ

התקוה 16 רמת גן אצל יהושע נחום 51460175612/09/202110:00
אהרוני

יהושע נחום 
אהרוני

צ נ  אברהמי שליחויות 
והפצה בע"מ

אברהמי צביסביון 5 נתיבות אצל אברהמי צבי51462360212/09/202110:00

נילי לי נכסים והשקעות 
בע"מ

התאנה 10 נס ציונה אצל  נתן 51448501012/09/202110:00
קראוזה

נתן קראוזה

אדר ברכה יהלומים 
בע"מ

שלמה זלוטניק פתח תקווה אצל 51434150212/09/202110:00
פנחס סמי

פנחס סמי

דוד המלך 19 ירושלים אצל הכהן 51371181212/09/202110:00אור )תל אביב( ב"מ
אילן

הכהן אילן

ויינברט טורדה 16 כפר סבא אצל 51332856712/09/202110:00ומאי בע"מ
שון ברנרד מרכוס

שון ברנרד 
מרכוס

מושב פרזון משק 54 פרזון אצל יוסף 51436127812/09/202110:00סנרג'י סולאר 2009 בע"מ
גמליאל

יוסף גמליאל

דנקום שרותי תקשורת 
בע"מ

עליית הנוער 12 תל אביב אצל 51312597112/09/202110:00
עמירם דרן

עמירם דרן 

ג י  סנרג'י מערכות 
סולאריות בע"מ

מושב פרזון משק 54 פרזון אצל יוסף 51420137512/09/202110:00
גמליאל

יוסף גמליאל

מרים מזרחי 20 רחובות אצל אליהו 51237404212/09/202110:00א א ג  מיחזור בע"מ
אלון

אליהו אלון

יפים רויזמןהרצל 38 חדרה אצל  יפים רויזמן51315872512/09/202110:00אירתווטש בע"מ

קבוצת אס טי אנ אל  
בע"מ

לוי נירשמגר 33 תל אביב אצל לוי ניר51351850612/09/202110:00

בן גוריון 7 אור יהודה אצל רפאל 51203042012/09/202110:00ר  קריספין שווק בע"מ
קריספין

רפאל קריספין

פפריקה ניהול השקעות 
ויזמות בע"מ

הנחשול 65 ראשון לציון אצל יגאל 51161300212/09/202110:00
נאמני

יגאל נאמני

סיבלינגס עבודות בניה 
בע"מ

ראס אל עמוד 1 ירושלים אצל 51471973112/09/202110:00
סובח עלי

סובח עלי

שירותי קריית הממשלה 
)ב"ש( בע"מ

המלאכים 10 באר שבע אצל יניב 51247734012/09/202110:00
קרעי

יניב קרעי

אלמוג - תעשיות 
אלומיניום לבנין בע"מ

מושב בקוע 201 בקוע אצל שרון 51294948812/09/202110:00
שטיינברג

שרון שטיינברג

גן - דן חניוני חדרה 
בע"מ

כ''ט בנובמבר 48 חדרה אצל זמירה 51289865112/09/202110:00
בוקובזה

זמירה בוקובזה

אסף בן אשר אחזקות 
בע"מ

הנחושת 6 תל אביב אצל בן אשר 51297439512/09/202110:00
אסף

בן אשר אסף

לביאות קפיטל השקעות 
בע"מ

אוהד בסוןהדודאים 5 חדרה אצל  אוהד בסון51598840012/09/202110:00

04/08/2114:21




