
רשומות

ילקוט הפרסומים
4 בפברואר 2019 8098 כ"ט בשבט התשע"ט

עמוד עמוד

 הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה
7042   .................................................................................. ועל שובו

 הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות הממשלה
7042   ..................................................................................... וניהולן 

7042 אישור לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות .....  

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים )ועדות 
7042   ............................................................................................ רפואיות( 

7042   ........ מינוי חברים לוועדת השגות לפי פקודת הרופאים 

 מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות לפי חוק
7042   ................................................................ טיפול בחולי נפש 

 מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות לילדים
7043 ולנוער לפי החוק האמור ..................................................  

7043   ........... הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

 מינוי מבקרת לפי חוק לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים
7043 ושל תוצרת מן החי .............................................................  

7043 הודעה על סכומים מעודכנים לפי חוק הדואר .......................  

 הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר לפי תקנות בית 
7044   . הדין לעבודה )קביעת סכום התביעה בדיון מהיר(

הודעה על מינוי חשבים מלווים לפי תקנות שירותי הדת 
7044 היהודיים )ניהול מועצות(.................................................  

 הודעה על עדכון סכומים לפי החוק לקידום התחרות
7045   ........................................................... ולצמצום הריכוזיות 

 הודעות על מינוי מנהלי ארנונה )אזור, עמק המעיינות,
7045 קדימה-צורן( .........................................................................  

7045 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט .......................  

7051 הודעות מאת הציבור ..................................................................  

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000115, התקבל ב - 05/02/2019

http://www.glima.info/10-15.pdf  :קישור לפרק

http://www.glima.info/10-15.pdf


ילקוט הפרסומים 8098, כ"ט בשבט התשע"ט, 4.2.2019  7042

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות 
המדינה ועל שובו

לפי חוק–יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24)ב( לחוק–יסוד: נשיא המדינה1, אני מודיע 
על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום ט"ז בשבט 
התשע"ט )22 בינואר 2019( ועל שובו ביום י"ט בשבט התשע"ט 

)25 בינואר 2019(.

כ"א בשבט התשע"ט )27 בינואר 2019(
)חמ 3-1300-ה1(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.  1

הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות 
הממשלה וניהולן

לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()3(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001, כי בהתאם לסעיף 16)ג( לחוק–יסוד: הממשלה2,  
קבעה הממשלה, כי השר יריב לוין יזמן את ישיבות הממשלה 
וינהלן מיום י"ט בטבת התשע"ט )27 בדצמבר 2018( עד יום כ"ה 

בטבת התשע"ט )2 בינואר 2019(.

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

י"ט בטבת התשע"ט )27 בדצמבר 2018(
)חמ 3-3281-ה25(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

אישור
לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, 

התשנ"ה-1995

בהתאם לפסקה )16( להגדרת "חוב" שבסעיף 1 ולסעיף 3 לחוק 
המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-11995, אני מאשרת 
בזה את ההצעה המשותפת של יושב ראש הוועדה המקומית אזור 
ומנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, שלפיה, תשלומים בעד 
קנס שהטיל בית משפט או קנס מינהלי, המשולמים לקופת הוועדה 
המקומית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965, ייגבו 

באמצעות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.

י"ט בטבת התשע"ט )27 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4058(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"ח, עמ' 684.  1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  2

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים
לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים 
)ועדות רפואיות(, התשכ"ו-11965, מיניתי חברים נוספים ברשימת 

הרופאים2 לעניין התקנות האמורות, לפי הרשימה שלהלן:
 

ק"ת התשכ"ו, עמ' 204; התשס"ח, עמ' 568.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 4314; התשע"ט, עמ' 2474.  2

ד"ר תמיר נחמן צוהר, רישיון מס' 118470

ד"ר נפתלי רובינשטיין, רישיון מס' 15100

ד"ר אלכסיי רוביצקי, רישיון מס' 34453.

תוקף המינוי עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(.

י"ט בטבת התשע"ט )27 בדצמבר 2018(
)חמ 3-183-ה1(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה ושר הביטחון  

מינוי חברים לוועדת השגות
לפי פקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז-1976

הרופאים  לפקודת  38א)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את  ]נוסח חדש[, התשל"ז-11976 
המפורטים להלן לחברים בוועדת השגות לפי הפקודה )להלן - 

הוועדה(:

ארנון אפק, רופא שהוא עובד משרד הבריאות ומתקיימים   )1(
לגביו תנאי סעיף 38א)ג()1( לפקודה, ליושב ראש הוועדה;

אביטל אגמון ברקוביץ, נציגת היועצת המשפטית למשרד   )2(
הבריאות, לחברה בוועדה;

תנאי  לגביו  מתקיימים  אשר  רופא  רובינשטיין,  ארדון   )3(
הכשירות למינוי שנקבעו בסעיף 38א)ג()3( לפקודה, לנציג 
ציבור בוועדה, וממלאת מקומו, הדר מרום, לנציגת ציבור 

בוועדה.

בהתאם לסעיף 38א)ד( לפקודה, מינוי החברים הוא לתקופה 
של ארבע שנים.

כ"ו בתמוז התשע"ח )9 ביולי 2018(
)חמ 3-5685(

בנימין נתניהו  
שר הבריאות  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594; ס"ח התשע"ז, עמ' 576.  1

מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות
לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991

נפש,  בחולי  טיפול  לחוק   24 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"א-11991, אני ממנה את המפורטים להלן לרשימת החברים, 

שמתוכם ייקבעו מותבי הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות:

במחוזות ירושלים, הדרום, תל אביב והמרכז:

לרשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה:

ד"ר סרגיי סטביסקי.

במחוזות חיפה, הצפון, תל אביב והמרכז:

לרשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה:

ד"ר צבי קירש.

מינוי הוועדות הפסיכיאטריות מחוזיות2 יתוקן לפי זה.

כ"ו בתמוז התשע"ח )9 ביולי 2018(
)חמ 3-230(

בנימין נתניהו  
שר הבריאות  

ס"ח התשנ"א, עמ' 58.  1

י"פ התשנ"א, עמ' 3612; התשע"ט, עמ' 6434.  2
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 מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות
לילדים ונוער

לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991

נפש,  בחולי  טיפול  לחוק  24א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"א-11991, אני ממנה את המפורטים להלן לרשימת החברים, 
המחוזיות  הפסיכיאטריות  הוועדות  מותבי  ייקבעו  שמתוכם 

לילדים ולנוער:

במחוזות ירושלים, הדרום, תל אביב והמרכז:
לרשימת הרופאים בעלי תואר מומחה בפסיכיאטריה של   

הילד והמתבגר:

ד"ר טניה שכטר
ד"ר איתי רווה.

בפסיכולוגיה  מומחה  תואר  בעלי  פסיכולוגים  לרשימת   
חינוכית שערכה מועצת הפסיכולוגים:

ענבל טוסמן.

ההודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות לילדים 
ולנוער2 תתוקן לפי זה.

כ"ו בתמוז התשע"ח )9 ביולי 2018(
)חמ 3-230(

בנימין נתניהו  
שר הבריאות  

ס"ח התשנ"א, עמ' 58; התשנ"ה, עמ' 319.  1

י"פ התשנ"ו, עמ' 597; התשע"ט, עמ' 6434.  2

 מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות 
לילדים ונוער

לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991

נפש,  בחולי  טיפול  לחוק  24א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לרשימת  להלן  המפורטים  את  ממנה  אני  התשנ"א-11991, 
החברים, שמתוכם ייקבעו מותבי הוועדות הפסיכיאטריות 

המחוזיות לילדים ולנוער:

במחוזות ירושלים והדרום:
לרשימת הרופאים בעלי תואר מומחה בפסיכיאטריה של   

הילד והמתבגר:

ד"ר רות רבקה גיסר-גרובר

ד"ר יעל קפלן-גת

עמית שלו-בן נון.

ההודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות לילדים 
ולנוער2 תתוקן לפי זה.

כ' בכסלו התשע"ט )28 בנובמבר 2018(
)חמ 3-230(

בנימין נתניהו  
שר הבריאות  

ס"ח התשנ"א, עמ' 58; התשנ"ה, עמ' 319.  1

י"פ התשנ"ו, עמ' 597; התשע"ט, עמ' 6434.  2

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
העסקיים  ההגבלים  רשות  עובדי  את  מרשה,  אני  )עדות(1, 
על  עבירות  לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך  להלן,  המפורטים 
סעיפים 239, 284, 287, 290 עד 292, 295, 415, 418 עד 420, 423, 

425 לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

אסף דהן אורי נאיידיץ'  

גדי פרל אריאלה יוסטמן  

דוד דרור-דרויש גל סגול  

דנה חסון דותן עוזרי  

חמי מרקוס חיים ארביב  

ליאור אברג'יל יריב שבתאי  

עדי גלנטי מרזוק סאבק  

רימא מזאוי ריטה חרמצוב-לוי 

שחף ישר רעיה גרינשפן  

שלי דיכנה שלום יהודה  

תמיר ריינדל. שרון שלג  

תוקף הרשאה זו עד יום ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 
2020( וכל עוד מקבלי הרשאה זו משמשים בתפקידם האמור.

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)חמ 3-279-ה1(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  2

מינוי מבקרת
לפי חוק לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, 

התשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לפיקוח על ייצוא של בעלי 
אני  החוק(,   - )להלן  החי, התשי"ז-11957  מן  תוצרת  ושל  חיים 
ממנה את אורטל בן אלי, עובדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 

למבקרת לעניין החוק.

במשרתה  משמשת  המתמנה  עוד  כל  זה  מינוי  של  תוקפו 
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

כ"ט בטבת התשע"ט )6 בינואר 2019(
)חמ 3-1223-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ז, עמ' 44.  1

הודעה על סכומים מעודכנים
לפי חוק הדואר, התשמ"ו-1986

הדואר,  לחוק  109ה)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ו-11986 )להלן - החוק(, אני מודיע לאמור:

                                  
ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשע"ב, עמ' 566; י"פ התשע"ז,  1

עמ' 1911.  
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שם חשב המלווההמועצה הדתית

מיכאל צוראליכין

יורם אברמזוןבאר יעקב

אפרים סיניבית שמש

אורי אליאבבני עי"ש

אורי אליאבבת ים

יורם אברמזוןגבעתיים

פרטוק מצליחגני תקווה

דוד זנזורידימונה

שמואל גודינגרחיפה

סאאב ותדחצור

אליאס בכיתטבריה

אליאס בכיתיבנאל

שמואל גודינגריקנעם 

דוד זנזוריירוחם

אפרים סיניירושלים

אריה ברסקילוד

רעות שילהמבשרת ציון

סאאב ותדמגדל העמק

דוד זנזורינהריה

יוסי גורדנסקינס ציונה

דוד זנזורינתניה

דוד זנזוריעתלית

סאאב ותדצפת

ויויאן שוקיירקריית אתא

אליאס בכיתקריית טבעון

רעות שילהקריית יערים

ויויאן שוקיירקריית שמונה

מיכאל צורראשון לציון

יוסי גורדנסקירחובות

שמואל גודינגררכסים

משה פןרעננה

אריה ברסקישדות נגב

סאאב ותדשדרות

פרטוק מצליחתל מונד

כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(
)חמ 3-140-ה3(

אריה מכלוף דרעי  
ממלא מקום השר לשירותי דת  

עקב ירידת המדד כאמור בסעיף 109ה)ב( לחוק בשיעור של   .1
1.2%, התעדכנו הסכומים הנקובים בפרק ז'1 לחוק, ומיום 

כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, הם כלהלן:

בסעיף 109ב לחוק -  )1(

בא  בו  הנקוב  הסכום  במקום  )א(,  קטן  בסעיף  )א( 
"28,090 שקלים חדשים";

בא  בו  הנקוב  הסכום  במקום  )ב(,  קטן  בסעיף  )ב( 
"13,290 שקלים חדשים";

בא  בו  הנקוב  הסכום  במקום  )ד(,  קטן  בסעיף  )ג( 
"13,290 שקלים חדשים".

י"ח בשבט התשע"ט )24 בינואר 2018(
)חמ 3-4585(

                                                נתנאל )נתי( כהן
                                   המנהל הכללי של משרד התקשורת

הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר
לפי תקנות בית הדין לעבודה )קביעת סכום התביעה בדיון 

מהיר(, התש"ן-1990

לעבודה  הדין  בית  לתקנות  1א  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
 - )להלן  התש"ן-11990  מהיר(,  בדיון  התביעה  סכום  )קביעת 
בינואר   1( כ"ד בטבת התשע"ט  מיום  כי  מודיע  אני  התקנות(, 
2019(, הסכום הנקוב בתקנה 1 לתקנות הוגדל ל–30,400 שקלים 

חדשים.

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)חמ 3-730-ה2(

יגאל מרזל  
מנהל בתי המשפט  

ק"ת התש"ן, עמ' 966; התשנ"ג, עמ' 794; י"פ התשע"ח, עמ' 4710.  1

הודעה על מינוי חשבים מלווים
לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות(, 

התש"ל-1970

לתקנות  26ב  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
)ניהול מועצות(, התש"ל-11970, ולאחר  שירותי הדת היהודיים 
את  להשמיע  הזדמנות  שלהלן  הדתיות  למועצות  שניתנה 
טענותיהן ומשהתקיימו הנסיבות האמורות בתקנת משנה )ב()3( 
לתקנה האמורה, מונו חשבים מלווים לתקופה שמיום כ"ד בטבת 
התשע"ט )1 בינואר 2019( עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 
2019(, או עד הפסקת המינוי כדין, לפי המוקדם מביניהם, כמפורט 

להלן:

שם חשב המלווההמועצה הדתית

יורם אברמזוןאבן יהודה

דוד זנזוריאור עקיבא

יוסי גורדנסקיאזור

אריה ברסקיאילת

 
ק"ת התש"ל, עמ' 1721; התשס"ח, עמ' 1241.  1
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ברמי  אסף  את   ,)2018 בדצמבר   19( התשע"ט  בטבת  י"א  מיום 
למנהל הארנונה לעניין החוק האמור.

י"א בטבת התשע"ט )19 בדצמבר 2018(
)חמ 3-265-ה2(

                                                  יורם קרין
                               ראש המועצה האזורית עמק המעיינות

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה על מינוי מנהלת ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   2 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בישיבתה  קדימה-צורן,  המקומית  המועצה  מליאת  מינתה 
מיום י"ז בטבת התשע"ט )25 בדצמבר 2018(, את איריס וסרברגר 

למנהלת הארנונה לעניין החוק האמור במקום ליאורה מדויל2.

ט"ז בשבט התשע"ט )22 בינואר 2019(
)חמ 3-265-ה2(

                                                   קרן גרין
                                  ראש המועצה האזורית קדימה-צורן

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 7807.  2

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 10313-08-18

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

ובעניין פירוק חברת מפצח האגוזים - יצור סחר ושיווק בע"מ, 
ח"פ 51-501729-1.

ועופר  ספי חפצדי  עו"ד  ב"כ  ע"י  והמבקש: תומר חפצדי, 
ארמוני, מרח' דוד המלך 22, ירושלים 9410159, טל' 6283828-

.office@ah-adv.co.il  :02, פקס' 02-6644385, דואר אלקטרוני

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.8.2018, הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים,  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.3.2019, בשעה 8.40.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 6.2.2019, בשעה 

.12.00

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

ספי חפצדי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

הודעה על עדכון סכומים
לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, 

התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק לקידום התחרות ולצמצום 
לצמצום  הוועדה  החוק(,   - )להלן  התשע"ד-12013  הריכוזיות, 
בסעיפים  המפורטים  הסכומים  עדכון  על  מודיעה  הריכוזיות 
29)א( ו–30)א( לחוק בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום י' 
בשבט התשע"ט )16 בינואר 2019( לעומת המדד הידוע ביום כ"ט 

בטבת התשע"ח )16 בינואר 2018(, כלהלן:

שקלים   39,601,764,222.9" הסכום  לחוק,  29)א()1(  בסעיף   )1(
חדשים" יעודכן לסכום "39,917,316,129 שקלים חדשים";

בסעיף 30)א()1( לחוק -  )2(

יעודכן  חדשים"  שקלים   5,940,264,633.43" הסכום  )א( 
לסכום "5,987,597,419.35 שקלים חדשים";

יעודכן  חדשים"  שקלים   1,980,088,211.14" הסכום  )ב( 
לסכום 1,995,865.806.45 שקלים חדשים";

יעודכן  חדשים"  שקלים   297,013,231.67" הסכום  )ג( 
לסכום "299,379,870.97 שקלים חדשים";

שקלים   5,940,264,633.43" הסכום  לחוק,  30)א()2(  בסעיף   )3(
חדשים" יעודכן לסכום "5,987,597,419.35 שקלים חדשים".

י' בשבט התשע"ט )16 בינואר 2019(
)חמ 3-5027(

מיכל הלפרין  
הממונה על התחרות ויושבת   

                                         ראש הוועדה לצמצום הריכוזיות
ס"ח התשע"ד, עמ' 92; י"פ התשע"ח, עמ' 4459.  1

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   2 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו-11976, מינתה 
 8( התשע"ט  בשבט  ב'  מיום  בישיבתה  אזור,  המקומית  המועצה 

בינואר 2019(, את משה ישי למנהל הארנונה לעניין החוק האמור.

ג' בשבט התשע"ט )9 בינואר 2019(
)חמ 3-265-ה2(

יורם אורבך  
המנהל הכללי    

של המועצה המקומית אזור  
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה על מינוי של מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   2 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בישיבתה  המעיינות,  עמק  האזורית  המועצה  מליאת  מינתה 

                               
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000115, התקבל ב - 05/02/2019



ילקוט הפרסומים 8098, כ"ט בשבט התשע"ט, 4.2.2019  7046

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 13857-10-18

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

ובעניין פירוק חברת מרכז רפואי אלספא ואלמרוה בע"מ, ח"פ 
.51-555986-2

והמבקש: קיסי זאפר, ע"י ב"כ עו"ד מוחמד יונס, מרח' דרך 
שכם 98, ירושלים, טל' 02-6266900, נייד 058-6266900.

בקשה  הוגשה   ,17.10.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים,  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 6.3.2019, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 4.3.2019, בשעה 

.12.00

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

יונס מוחמד, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 17582-01-19

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

ובעניין פירוק חברת מ.ר. סנטר שירותי הסעדה גולד בע"מ, 
ח"פ 51-477836-4.

והמבקשים: אילן משה ואח', ע"י ב"כ עו"ד יונתן שלו, מרח' 
אפרים קציר 6/22, הוד השרון 4528262.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.1.2019, הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים,  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

31.3.2019, בשעה 9.30.

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 מיום 15.3.2019, 

בשעה 12.00.

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

יונתן שלו, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 36593-08-18

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

ובעניין פירוק חברת ג'ובאנה גרופ בע"מ, ח"פ 51-442590-9, 
מרח' אילת 41, תל_אביב-יפו 6684613.

 ,2320 דוד הדרי, מת"ד  עו"ד  ב"כ  ע"י  נקש,  והמבקש: צח 
קריית מוצקין 2612301.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.8.2018, הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

24.3.2019, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 19.3.2019, בשעה 

.9.00

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

דוד הדרי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 6259-11-18

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

ובעניין פירוק חברת זאוספורט בע"מ, ח"פ 51-340081-2

והמבקשים: יואב שני ואח', ע"י ב"כ עו"ד משה תורג'מן, 
מרח' לינקולן 20, תל אביב 67134.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.11.2018, הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

31.3.2019, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

17.3.2019, בשעה 12.00.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 17.3.2019.

משה תורג'מן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 53464-12-18

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

ובעניין פירוק עמותת האיגוד הישראלי לטיפוס ספורטיבי - 
א.י.ט.ס, ע"ר 58-039390-8.

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

בקשה  הוגשה   ,24.12.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 31.3.2019, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 18.3.2019, בשעה 

.12.30

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 18.3.2019.

טובה פריש, עו"ד  
סגנית מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 8244-12-18

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

ח"פ  בע"מ,  עפר  עבודות  מרבד  חברת  פירוק  ובעניין 
.51-289471-8

והמבקשת: אשל היאור בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד רוני סימון, מרח' 
מנחם בגין 7, רמת גן, טל' 03-6160280, פקס' 03-5600516.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.12.2018, הוגשה בקשה לבית 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בתל–אביב-יפו  המחוזי  המשפט 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 24.3.2019, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שיגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 10.3.2019, 

בשעה 12.00.

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

רוני סימון, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 71979-12-18

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

ובעניין פירוק חברת דפוס שמואל בע"מ, ח"פ 51-053760-8.

והמבקש: יהודה אלחדיף, מרח' הררי 10, תל אביב.

בקשה  הוגשה   ,31.12.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 7.4.2019, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 15.3.2019, בשעה 

.14.00

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

יהודה אלחדיף, המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 34743-01-19

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

ובעניין פירוק חברת י.ג נוה שיווק צעצועים ומכשירי כתיבה 
בע"מ, ח"פ 51-365832-8, מרח' אבן גבירול 153, תל–אביב-יפו.

והמבקשים: טלי שוסטר ואח', ע"י ב"כ עו"ד גיל בר, מרח' משה 
לוי 11, ראשון לציון 75658, טל' 077-5352663, פקס' 077-2102297.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.1.2019, הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

17.4.2019, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שיגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 10.4.2019, 

בשעה 12.00.

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

גיל בר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 28980-12-16

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

ובעניין פירוק חברת א.א. שחר שירותי נקיון בע"מ.

והמבקשת: אולגה ז'לזניק, ע"י ב"כ עו"ד יאסין ס' וסאם, מרח' 
העצמאות 59, קריית אתא 28101.
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בקשה  הוגשה   ,14.12.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

5.3.2019, בשעה 9.45.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שיגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 26.2.2019, 

בשעה 12.00.

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

יאסין ס' וסאם, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 45400-06-17

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

ובעניין פירוק חברת שפירא יצחק עיבוד שבבי מדויק בע"מ, 
ח"פ 51-175335-2.

והמבקשים: סימון עמר ואח', ע"י ב"כ עו"ד יאסין ס' וסאם, 
מרח' העצמאות 59, ת"ד 10, קריית אתא 28101.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.6.2017, הוגשה בקשה לבית 
וכי  המשפט המחוזי בחיפה, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.3.2019, בשעה 9.30.

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 שיגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 11.3.2019, 

בשעה 12.00.

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

יאסין ס' וסאם, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 18650-11-18

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

ובעניין פירוק חברת זיתי זהב בע"מ, ח"פ 51-449767-6.

והמבקש: סעיד גרה, ע"י ב"כ עו"ד שאדי המאם, מגושן 14, 
ת"ד 266, קריית מוצקין.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.11.2018, הוגשה בקשה לבית 
וכי  המשפט המחוזי בחיפה, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.3.2019, בשעה 11.45.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 2.3.2019, בשעה 

.17.00

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

שאדי המאם, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 7634-01-19

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

ובעניין פירוק חברת ליליאנה מטבח איטלקי כפרי בע"מ, ח"פ 
.51-479117-7

והמבקש: אנטון אמיל, ע"י ב"כ עו"ד ג'אן פרח, ת"ד 1535, כפר 
יאסיף 24908.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.1.2019, הוגשה בקשה לבית 
וכי  המשפט המחוזי בחיפה, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.4.2019, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 7.4.2019, בשעה 

.9.00

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

ג'אן פרח, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 21788-01-19

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

ובעניין פירוק חברת כספי הפלגות קרוז בע"מ, ח"פ 51-367131-3, 
מרח' בן יהודה 1, תל אביב.

והמבקש: יעקב כהנא, מרח' פולג 10, אורנית, ע"י ב"כ עו"ד 
ערן טל ו/או שרון ינקו, מרח' בר כוכבא V-TOWER( 23(, בני ברק 

5126002, טל' 03-5164436, פקס' 03-5164431.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.1.2019, הוגשה בקשה לבית 
וכי  המשפט המחוזי בחיפה, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.4.2019, בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000115, התקבל ב - 05/02/2019



7049 ילקוט הפרסומים 8098, כ"ט בשבט התשע"ט, 4.2.2019 

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
ולהחלטת בית המשפט, המועד האחרון להגשת כתב התנגדות 

הוא 18.2.2019.

תומר גלילי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 14118-01-19

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

ובעניין פירוק חברת קווי מודיעין ס.ח. בע"מ, ח"פ 51-463017-7.

והמבקש: נזאר זרו, ע"י ב"כ עו"ד ח'אולה עאסי, רישיון מס' 
24771, מרח' מאיר 23, חיפה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.1.2019, הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז,  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.3.2019, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ימים  יאוחר מארבעה עשר  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

קודם למועד הדיון הנ"ל.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא 14 ימים לפני מועד 

הדיון לעיל.

ח'אולה עאסי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 33613-01-19

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

ובעניין פירוק חברת סופר שירות לכל בע"מ, ח"פ 51-253683-0

והמבקשים: עיסה עומר מוחמד עבדלה ואח', ע"י ב"כ עו"ד 
שגיב עזרא ואח', מרח' הגדוד העברי 10, ת"ד 79, אשקלון 7859507.

בקשה  הוגשה   ,14.1.2019 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

3.3.2019, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שיגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה, עד השעה 12.00.

לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 20.2.2019, בשעה 

.12.00

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

ערן טל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 34770-12-18

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

ובעניין פירוק חברת חש-און לוחות והנדסת חשמל בע"מ.

והמבקש: דן אלמגור, ע"י ב"כ עו"ד אליסף אוחיון, מרח' י"ל 
פרץ 8, תל אביב 6685308,

בקשה  הוגשה   ,19.12.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

4.3.2019, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 15.2.2019, בשעה 

.12.00

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

אליסף אוחיון, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 5186-01-19

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

ובעניין פירוק עמותת אור לציון - רחובות, ע"ר 58-033187-4,

מרח'  גלילי,  תומר  עו"ד  ב"כ  ע"י  עזרא,  שושנה  והמבקשת: 
עזרא 4, רחובות.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.1.2019, הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את העמותה  מרכז,  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.3.2019, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שיגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 25.2.2019, 

בשעה 12.00.

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000115, התקבל ב - 05/02/2019
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 54595-01-19

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

ח"פ  בע"מ,   )2008( אריזונה  גלידות  חברת  פירוק  ובעניין 
.51-407369-1

והמבקשים: עומאר אלסייד ואח', ע"י ב"כ עו"ד מיכאל שמואל, 
מרח' הדסה 78, באר שבע.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.1.2019, הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

28.3.2019, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
ימי  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שיגיע  באופן 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

שמואל מיכאל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 72910-01-19

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

ע"ר  שבע,  באר   - העמקים  שושנת  עמותת  פירוק  ובעניין 
.58-039729-7

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.1.2019, הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

28.2.2019, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 14.2.2019, בשעה 

.12.30

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 14.2.2019.

טובה פריש, עו"ד  
סגנית מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

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

שגיב עזרא, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 19639-11-18

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

ובעניין פירוק חברת בני בכר זועבי חברה לבניה בע"מ, ח"פ 
51-160507-3 )בהסדר נושים(

והמבקשים: עובדי החברה. ע"י ב"כ עו"ד חיות גרינברג ואח', 
מרח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 12, רמת גן 5268102, טל' 

03-6090976, פקס' 03-6960486.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.11.2018, הוגשה בקשה לבית 
וכי  המשפט המחוזי בנצרת, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.3.2019, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

חיות גרינברג, עו"ד          אורון קרן, עו"ד
        באי כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 21658-01-19

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

ובעניין פירוק חברת י.ש. אפדר הנדסה בע"מ, ח"פ 51-519412-4, 
מרח' משעול נחל חילזון 3, ניצן ב' 7928800.

מרח'  אידגה,  שרון  שי  עו"ד  ב"כ  ע"י  שלום,  נועם  והמבקש: 
משה לוי 11, ראשון לציון 75658, טל' 03-6040049, פקס' 03-6040087.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.1.2019, הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

28.3.2019, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 21.3.2019, בשעה 

.12.00

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

שי שרון אידגה, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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מצרפים - ניהול וייזום בע"מ
 )ח"פ 513379768(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
30/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איריס 

פריבמן , מרח' המדע 8, רחובות, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת 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 31/03/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

איריס פריבמן, מפרקת

חן מערכות מיזוג אוויר וטכנולוגיות 2006 בע"מ
 )ח"פ 513837625(

)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 
29/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29/03/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אייל חכים, מפרק

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

אורי בירנבוים שירותים בע"מ 
 )ח"פ 513366484(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
31/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרקת   ,5243206 גן  רמת   ,6 הרא''ה  מרח'  רוטשילד,  רבקה 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,30/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 08:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

רבקה רוטשילד, עו"ד, מפרקת

מוסך שפיק רפול בע"מ 
 )ח"פ 514477645(

)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 
31/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפול 

נחלה גסאן, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,31/03/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

רפול נחלה גסאן, מפרק
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רנט - א - רום )1999( בע"מ
 )ח"פ 512828518(

)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 
27/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/03/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שלום דואק, מפרק

ורדית יבוא ויצוא בע"מ
 )ח"פ 512898123(

)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 
29/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29/03/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אייל חכים, מפרק

עופר את אייל בע"מ 
 )ח"פ 514016344(

)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 
29/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29/03/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אייל חכים, מפרק

מיכאל ק. סחר ושירותים בע"מ
 )ח"פ 515014694(

)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 
30/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

יוסף גרינברג, מרח' בגנו משה 26, בני ברק, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/06/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יוסף גרינברג, רו"ח, מפרק
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פטאפ אפליקציות בע"מ
 )ח"פ 515560183(

)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 
31/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוטי 

חג'ג', מרח' שלם 3, רמת גן, 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 01/04/2019, 
שלם  רח'  דין,  עורכי  לנדאו,  בראון  ארבל  אצל   ,10:00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,3
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

מוטי חג'ג', מפרק

אריאל ווינשטיין בע"מ
 )ח"פ 514942879(

)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 
31/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,119 הנביאה  דבורה  מרח'  פרנק,  אהרון  דוד 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,17/03/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

סער חן השקעות בע"מ
 )ח"פ 514020809(

)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 
31/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

אבי גולדברג, מרח' הרצל 76, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/03/2019, 
הנ"ל,  בכתובת  ושות',  דובשני  לרנר  שורץ  אצל   ,10:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

אבי גולדברג, רו"ח, מפרק

מינימרקט נמה בע"מ
 )ח"פ 515896264(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
31/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נמה 

דוסטוב, מרח' אינשטיין 30, לוד, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/04/2019, 
חולון,   ,9 מרים  זוהר  רח'  כמוס,  אורן  עו"ד  אצל   ,08:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

נמה דוסטוב, מפרקת
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כלל ניהול נכסי נדל"ן מרכז בע"מ
 )ח"פ 514204569(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,30/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה 

בן עזרא, מרח' דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהודה בן עזרא, מפרק

כתמ החזקות ויזום בע"מ 
 )ח"פ 513014175(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,30/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה 

בן עזרא, מרח' דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהודה בן עזרא, מפרק

נעם מובילק בע"מ
 )ח"פ 515129617(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,20/12/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלינור 
 ,6967156 תל–אביב-יפו   ,15 רובינשטיין  ארתור  מרח'  דודמן, 

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.

אלינור דודמן, עו"ד, מפרקת

לופט 108 בע"מ
 )ח"פ 515122844(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,31/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רן 

דרזי, מרח' היצירה 3, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רן דרזי, עו"ד, מפרק

א.ד תעופה אסיה פסיפיק בע"מ
 )ח"פ 514795160(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,31/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
חפר  יצחק-שער  בית   ,5 השדות  דרך  מרח'  יהודאי,  דרור 

4292000, 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.

דרור יהודאי, עו"ד, מפרק

כלל אנרגיה שאובה כרמל בע''מ 
 )ח"פ 515013324(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,30/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה 

בן עזרא, מרח' דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהודה בן עזרא, מפרק
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ד"ר שופ בע"מ
 )ח"פ 515593689(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 03/03/2019, בשעה 11.00, במשרדי החברה, 

רח' המלאכה 14, נתניה.

נפתלי יניב מטלס, עו"ד
בא כוח החברה

סאפל 2014 פארמה בע"מ
)ח"פ 51-507095-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 לאחר  תתכנס  הנ"ל 
94, תל  יגאל אלון  לזר ושות', רח'  רו"ח שטראוס  9.00, במשרד 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי לזר, רו"ח, מפרק

קולומביה מערכות מידע בע"מ
)ח"פ 51-087374-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 לאחר  תתכנס  הנ"ל 
10.00, במשרד רו"ח שטראוס לזר ושות', רח' יגאל אלון 94, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי לזר, רו"ח, מפרק

וייב טכנולוגיות פתרונות מתקדמים לעסקים בע"מ
)ח"פ 51-457981-2(

)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 7.3.2019, בשעה 12.00, במשרדי החברה, רח' לח"י 31, 
בני ברק 510052, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה פסקר, עו"ד, מפרק

גלובל נטוורקינג סיסטמס בע"מ
 )ח"פ 512052499(

)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 03/04/2019, בשעה 09:00, אצל עו"ד פרימס 
דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,16 הים  דרך  רח'  מאיר,  גבעון  שילה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

שלמה קליש, מפרק

מחסנים ברמת גן דניש אינטריורס בע"מ
 )ח"פ 510457484(

)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 17/03/2019, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
צמרות 8, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

סטנלי פינקלשטיין, מפרק

ת. ר. ל. פ. בע"מ
 )ח"פ 511880205(

)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 11/04/2019, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
דרך בגין 150, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רונן ציטבר, מפרק

קיסמט בי בע"מ
 )ח"פ 514976984(

)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 17/03/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' אחוזה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,83
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

בחיר סבן, עו"ד, מפרק

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000115, התקבל ב - 05/02/2019



ילקוט הפרסומים 8098, כ"ט בשבט התשע"ט, 4.2.2019  7056

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

 ,20.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  17.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

טלי סופרין, עו"ד, מפרקת

אופנה הפירמה 2002 בע"מ
)ח"פ 51-331045-8(

)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   ,3.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תומר אשרוב, מרח' דוד 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.

 ,7.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד 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.

תומר אשרוב, עו"ד, מפרק

טיפול מהיר )2006( בע"מ
)ח"פ 51-389383-4(

)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   ,15.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי פררו, 

מרח' בן שמן 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.

 ,15.4.2019 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.

רמי פררו, מפרק

לוקליו אטרקציות מקומיות בע"מ
)ח"פ 51-505696-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של בעלי המניות 
של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.3.2019, בשעה 18.00, במשרד יגאל 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  רח' הלל 31,  ארנון, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיורא בר זכאי, מפרק

י. בלאס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-254062-6(

)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 
יבנה 15,  רח'  אצל המפרק,  ביום 12.3.2019, בשעה 10.00,  תתכנס 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן סגל, עו"ד, מפרק

מ.ג.ש.ל. בע"מ
)ח"פ 51-211302-8(

)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 
 ,5 יעקב  רח'  המפרק,  אצל   ,18.00 בשעה   ,17.3.2019 ביום  תתכנס 
רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל טאובר, עו"ד, מפרק

א. סופרין - יועצים בע"מ
)ח"פ 51-430466-6(

)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   ,9.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

טלי סופרין, מכפר הנוער בן שמן, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
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במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טובה הוסטובסקי, 
מרח' אהוד מנור 2, עיר ימים, נתניה 4265939, 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.

 ,30.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טובה הוסטובסקי, מפרקת

ל.מ שיווק מוצרי אינסטלציה בע"מ
)ח"פ 51-484542-9(

)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   ,10.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

בועז עראסי, מרח' שבזי 60, ראש העין, 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.

 ,22.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בועז עראסי, רו"ח, מפרק

אטצ'איט בע"מ
)ח"פ 51-527805-9(

)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 
כללית של  באסיפה  כי  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
טל-אל  לומברוזו,  אדיר  אצל  קין,  אביבה  את  ולמנות  מרצון 

2516700, 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.

 ,24.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.30, אצל אדיר לומברוזו, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

אביבה קין, מפרקת

חלקה 25 בגוש 6612 בע"מ
)ח"פ 51-032269-6(

)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   ,13.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לאה הלחמי, מרח' החשמונאים 91, 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.

 ,15.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לאה הלחמי, עו"ד, מפרקת

ארה"ב - ישראל אופורטיוניטיס בע"מ
)ח"פ 51-364670-3(

)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   ,13.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן 
יורם אטינגר, מרח' יוסף צבי רמון 66, ירושלים 9371251, 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.

 ,30.4.2019 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.

איתן יורם אטינגר, מפרק

ד"ר הוסטובסקי מיכאל
)ח"פ 51-324685-0(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 9.1.2019, התקבלה החלטה 
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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.

 ,1.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, 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.

יצחק חי, עו"ד, מפרק

אופנקום בע"מ
)ח"פ 51-554680-2(

)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 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מונד,  תל  75ב,  מצדה  מרח'  שמאי,  עמיחי  את  ולמנות  מרצון 

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.

 ,2.6.2019 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.

עמיחי שמאי, מפרק

ביוסנט סקיוריטי בע"מ
)ח"פ 51-491103-1(

)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   ,15.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יגיל מרון, מרח' דרך יפו 21, ת"ד 65, 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.

 ,13.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  14.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגיל מרון, עו"ד, מפרק

ש.ע.ל רוקח בע"מ
)ח"פ 51-431371-7(

)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 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
10, אשדוד,  הוגו  ויקטור  רוקח, מרח'  ולמנות את שלומי  מרצון 

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.

 ,27.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלומי רוקח, מפרק

א.ת.א ילדים בע"מ
)ח"פ 51-310582-5(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 18.1.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן בוירסקי, 

מרח' יוסף לוי 23, 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.

 ,22.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ראובן בוירסקי, מפרק

קבוצת מטרו שירות נ.ג בע"מ
)ח"פ 51-545277-9(

)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 עו"ד יצחק חי, מרח' ריב"ל 7, בית עמגר, תל 

אביב 6777840, למפרק החברה.
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ולד, מרח' האגוז 8, בנימינה, למפרק  מרצון ולמנות את שמעון 
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.

 ,23.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

שמעון ולד, מפרק

די. ווי דופיט בע"מ
)ח"פ 51-508609-8(

)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   24.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מיטל כהן-הלל, מכיכר העצמאות 4/12, נתניה, 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.

 ,24.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10.30 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

מיטל כהן-הלל, עו"ד, מפרקת

מ.ד. יוסי בדיקות רכב בע"מ
)ח"פ 51-363017-8(

)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 
החלטה  התקבלה   ,14.1.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי דרור, מרח' זכרון יעקב 25, 

פתח תקווה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסי דרור, מפרק

שמואל רוזנברג שמאות בע"מ
)ח"פ 51-465949-9(

)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   ,17.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי לזר, 

מרח' יגאל אלון 94, תל אביב 6789139, 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.

 ,17.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי רואי חשבון שטראוס לזר, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אורי לזר, מפרק

פנינת הים 2000 בע"מ
)ח"פ 51-295841-4(

)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   ,17.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי לזר, 

מרח' יגאל אלון 94, תל אביב 6789139, 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.

 ,17.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת  לזר,  שטראוס  חשבון  רואי  במשרדי   ,10.00 בשעה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי לזר, מפרק

הבית על הים )חיפה( בע"מ
)ח"פ 51-489729-7(

)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 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
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אוגמינט בע"מ
)ח"פ 51-471579-6(

)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 
התקבלה   ,20.1.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
בן–דוד,  דוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' ארלוזורוב 182, תל אביב 6492307, 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 בן–דוד, מפרק

ווילז שיתוף בע"מ
)ח"פ 51-573320-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.1.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח גיל זיידה, מרח' דרך 

מנחם בגין 44, 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.

גיל זיידה, רו"ח, מפרק

היפודום סופטוור בע"מ
)ח"פ 51-541073-6(

)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 13.1.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הדר ברק, ממשק 85, 

מושב ציפורי 1791000 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.

הדר ברק, עו"ד, מפרק

למדא פיתוח וטכנולוגיות 2014 בע"מ
)ח"פ 51-514235-4(

)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   ,14.1.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
אבן  מרח'  קורץ,  צבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

גבירול 2, 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.

צבי קורץ, עו"ד, מפרק

אולימפוס- פי בע"מ
)ח"פ 51-376349-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.1.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ג'אק א' מטאנס, מרח' 

עמק הזיתים 9א, ת"ד 4411, חיפה 3104301, 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.

ג'אק א' מטאנס, עו"ד, מפרק

האקריו יו אס איי בע"מ
)ח"פ 51-567799-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.1.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל עדני, מרח' שוהם 5, 

רמת גן, 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.

גיל עדני, מפרק
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.12.2018, התקבלה החלטה 
 ,110 מת"ד  פריזנט,  צבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מושב גן יאשיה, 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.

צבי פריזנט, מפרק

דנבל בע"מ
)ח"פ 51-185945-6(

)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 30.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר דובב, מבית אסיה, רח' 

ויצמן 4, תל אביב 6423904, 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.

אשר דובב, מפרק

טי פי וואי קפיטל אדביסורס בע"מ
)ח"פ 51-450930-6(

)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 
החלטה  התקבלה   ,2.1.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא ימין, מרח' כהנשטם 11,  

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.

גיא ימין, מפרק

פריסטייל ספורט מוטורי )מאירי( בע"מ
)ח"פ 51-361757-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

בימו מדיה בע"מ
)ח"פ 51-475309-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.12.2018, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופק קובי יעקב, 

מרח' אהרון בנימיני 8, תל אביב 6745908, למפרק החברה.

אופק קובי יעקב, מפרק

מה בה תקשורת אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-507565-3(

)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 
ביום 31.12.2018, התקבלה החלטה  של החברה הנ"ל, שהתכנסה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדי סרן, מרח' היצירה 3, 

רמת גן, 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.

גדי סרן, עו"ד, מפרק

דור דלק ניהול מסעדות ומזון מהיר 2001 בע"מ
)ח"פ 51-310482-8(

)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 
החלטה  התקבלה   ,6.1.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאור הרשקוביץ, אצל דור 

אלון, מתחם יורופארק, קיבוץ יקום, 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.

מאור הרשקוביץ, מפרק

איפרם השקעות פיתוח ובניה בע"מ
)ח"פ 51-145762-4(

)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 
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רחבת  מרח'  פלג,  ישראל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
אילן 14, גבעת שמואל, 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.

ישראל פלג, מפרק

קראוון איגל בע"מ
)ח"פ 51-308718-9(

)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 27.1.2019, התקבלה החלטה 
רחמון,  אבו  מרגרט  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' בן עמי 55, ת"ד 300, עכו, 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.

מרגרט אבו רחמון, עו"ד, מפרקת

גלי טורס השרון בע"מ
)ח"פ 51-278178-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.1.2019, התקבלה החלטה 
למפרק  לזר,  אורי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החברה.

אורי לזר, רו"ח, מפרק

מפעלי מתכת מ.א.עפוה בע"מ
 )ח"פ 515087104(

)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 
18/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

וינברגר, מרח' תל עדשים 2262, תל עדשים, 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. 

החלטה  התקבלה   ,2.1.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
 ,11 קורן  עזוז, מרח'  עופר  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

הרצליה, 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.

עופר עזוז, מפרק

לינגה הפקות בע"מ
)ח"פ 51-317706-3(

)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 15.1.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מור נגב, מת"ד 256, 

קיבוץ דגניה א' 1512000, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   180 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.

מור נגב, עו"ד, מפרקת

פוגיו בע"מ
)ח"פ 51-501164-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אור שפר, מרח' דרך 

מנחם בגין 11, 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.

אור שפר, עו"ד, מפרקת

ישפל בע"מ
)ח"פ 51-426557-8(

)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 27.1.2019, התקבלה החלטה 
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יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

יעקב אשד, מפרק

סקיורר מ.צ. בע"מ
 )ח"פ 513776278(

)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 
18/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי 

רכניץ, מרח' מרדכי זעירא 28, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/05/2019, 
תל–אביב-  ,46 מונטיפיורי  רח'  הדר,  רון  אצל   ,13:00 בשעה 
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

צבי רכניץ, מפרק

קבוצת איכות סוכנות לביטוח )2000( בע"מ
 )ח"פ 512965260(

)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 
31/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,2 כפיים  יגיע  מרח'  כהן,  איציק  יצחק 

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. 

 ,17/03/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יצחק איציק כהן, עו"ד, מפרק

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/05/2019, 
תל–אביב-  ,46 מונטיפיורי  רח'  הדר,  רון  אצל   ,13:00 בשעה 
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

משה וינברגר, מפרק

קלימבו בע"מ
 )ח"פ 515603496(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
19/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפתח 

ריכטר, מרח' יוני נתניהו 36, גבעת שמואל, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/05/2019, 
תל–אביב-  ,46 מונטיפיורי  רח'  הדר,  רון  אצל   ,13:00 בשעה 
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

יפתח ריכטר, מפרק

אונליין סטורס גרופ בע"מ
 )ח"פ 515556108(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
19/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 

אשד, מרח' סנה משה 5, פתח תקווה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/5/2019, 
תל–אביב-  ,46 מונטיפיורי  רח'  הדר,  רון  אצל   ,12:00 בשעה 
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64305-10-18. עו"ד שמעון לביא, מרח' ז'בוטינסקי 138, רמת גן, 
מונה למנהל מיוחד והוסמך לנקוט את כל הפעולות הדרושות 
ולרשום  החוכרים  לשם  החברה  משם  הזכויות  העברת  לשם 

בית משותף.

ביום 18.2.2019, תתכנס אסיפה כללית של בעלי החברה הנ"ל.

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.

שמעון לביא, עו"ד ונוטריון, מנהל מיוחד

בית כנסת מגן אבות גן יבנה 
)ע"ר 58-018400-0(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה 
מרצון  העמותה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,14.1.2019 ביום 
ולמנות את חן רצון, מרח' דוד המלך 233, גן יבנה, 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.
חן רצון, מפרק

קרן ידע לעיתונאים ברשות השידור בע"מ
)ח"פ 51-375441-6(

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק של חברה
לתועלת הציבור

הנ"ל,  כי באסיפה כללית של החברה  בזה הודעה  ניתנת 
שהתכנסה ביום 10.1.2019, התקבלה החלטה לפרק את החברה 
16ג,  ג'ורג'  המלך  מרח'  ארן,  יורם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 

ירושלים 9422918, 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.
יורם ארן, עו"ד, מפרק

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תיק פר"ק 56559-02-16

]נוסח  החברות  ופקודת  התשנ"ט-1999,  החברות,  חוק  בעניין: 
חדש[, התשמ"ג-1983,

שם החייבת: א. קטי )1996( בע"מ )בפירוק(, ח"פ 51-2267915-5.

עיסוק: אופנה וטקסטיל.

שם המנהל המיוחד: עו"ד גד שילר, רח' הארד 5, רמת החייל, 
תל אביב, טל' 03-5377040.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
לא יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה זו, יקבע המנהל 
המיוחד ויחלק את הדיבידנד הראשון והסופי לנושים, על פי 

דין ובלי להתחשב בטענותיהם.
גד שילר, עו"ד, מנהל מיוחד

קוינרדאר.אייאי בע"מ
 )ח"פ 515816148(

)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 
10/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים 

סיטון, מרח' דרך האורנים 11, שדה ורבורג, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/05/2019, 
תל–אביב-  ,46 מונטיפיורי  רח'  הדר,  רון  אצל   ,13:00 בשעה 
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

חיים סיטון, מפרק

אן.אס.פי פתרונות תוכנה בע"מ
 )ח"פ 514877232(

)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 
18/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק  חולון,   ,70 יהושע  רבינוביץ  מרח'  פסטרנק,  אביגדור 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/05/2019, 
תל–אביב-  ,46 מונטיפיורי  רח'  הדר,  רון  אצל   ,13:00 בשעה 
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

אביגדור פסטרנק, מפרק

מעונות בת שבע בע"מ
)ח"פ 51-012075-1(

הודעה על פירוק חברה על פי החלטת בית משפט

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
בתל  המחוזי  המשפט  בית  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
פר"ק  בתיק  הנ"ל,  לחברה  פירוק  צו   ,2.1.2019 ביום  נתן  אביב, 
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