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הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדי הכנסת 
בשעות נוספות

לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951

ומנוחה,  עבודה  שעות  לחוק   15 סעיף  לפי  מודיע  אני 
התשי"א-11951 )להלן - החוק(, כי בתוקף סמכותי2 לפי סעיף 
הכנסת  עובדי  להעסקת  כללי  היתר  נתתי  לחוק  ו–)8(   )7(11

בשעות נוספות )להלן - ההיתר( כלהלן:

הגדרות   .1

בהיתר זה -  

"כנס של הכנסת" - כנס החורף או כנס הקיץ כהגדרתם 
בתקנון הכנסת3;  

"פגרת הכנסת" - כהגדרתה בתקנון הכנסת; 

הדרגות  שתי  על  הנמנים  הכנסת  עובדי   - "עובדים" 
הבכיר(,  הניהולי  )הדרג  הדירוג  בסולם  העליונות 
הצוות המקצועי בלשכת יושב ראש הכנסת, בלשכת 
הכנסת,  מזכיר  ובלשכת  הכנסת  של  הכללי  המנהל 
מרפאת  עובדי  הכנסת,  סדרני  הכנסת,  ועדות  עובדי 

הכנסת ועורכי הדין בלשכה המשפטית של הכנסת; 

"ההיתר הכללי לכלל המשק" - הודעה על מתן היתר כללי 
להעסקת עובדים בשעות נוספות4.

שעות נוספות מותרות ליום   .2

או  הכנסת  מליאת  ישיבות  מתקיימות  בימים שבהם  )א( 
ועדות הכנסת, אורך יום עבודה, לפי סעיפים 2 או 5 
לחוק, כולל שעות נוספות )להלן - אורך יום העבודה( 
 16 על  יעלה  לא  העובדים  את  להעסיק  מותר  שבו 

שעות עבודה.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, במקרים חריגים, רשאי  )ב( 
יושב ראש הכנסת או המנהל הכללי של הכנסת, אם 
יושב ראש הכנסת הסמיכו לכך, לתת אישור מיוחד 
ביום  נוספות  שעות  כולל  העבודה  יום  אורך  ולפיו 
ועדות  או  הכנסת  מליאת  ישיבות  מתקיימות  שבו 

הכנסת, לא יעלה על 20 שעות עבודה.

בימים שבהם לא מתקיימות ישיבות מליאת הכנסת או  )ג( 
ועדות הכנסת,  אורך יום העבודה כולל שעות נוספות 

לא יעלה על הקבוע בהיתר הכללי לכלל המשק.

שעות נוספות מותרות לשבוע עבודה  .3

במהלך כנס של הכנסת, מספר השעות הנוספות שבהן  )א( 
מותר להעסיק עובדים בשבוע עבודה לא יעלה על 20 

שעות נוספות.

הוראות  העובדים  על  יחולו  הכנסת,  פגרת  בתקופת  )ב( 
סעיף 2)א( להיתר הכללי לכלל המשק.

במקרים  ו–)ב(,  )א(  קטנים  בסעיפים  האמור  אף  על  )ג( 
הכללי  המנהל  או  הכנסת  ראש  יושב  רשאי  חריגים, 
של הכנסת, אם יושב ראש הכנסת הסמיכו לכך, לתת 
שבהן  הנוספות  השעות  מספר  ולפיו  מיוחד  אישור 
שבו  עבודה  שבוע  במהלך  עובדים  להעסיק  מותר 

מתקיימות ישיבות מליאת הכנסת או ועדות הכנסת 
לא יעלה על 25 שעות נוספות.

שעות נוספות מותרות בחודש   .4

מספר השעות הנוספות בחודש שבהן מותר להעסיק  )א( 
עובדים לא יעלה על מספר השעות הנוספות בחודש 

כפי שיחושב לפי ההיתר הכללי לכלל המשק.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, במקרים חריגים, רשאי  )ב( 
יושב ראש הכנסת או המנהל הכללי של הכנסת, אם 
יושב ראש הכנסת הסמיכו לכך, לתת אישור מיוחד 
בחודש  הנוספות  השעות  ממספר  לחרוג  ניתן  ולפיו 
הקבוע בסעיף קטן )א(, וזאת בכפוף למגבלה הקבועה 
בסעיף 3 בדבר מספר השעות הנוספות המרבי בשבוע.

שמירת דינים לעניין סעיף 10)א()1(   .5

לחוק  10)א()1(  סעיף  מהוראות  לגרוע  כדי  זה  בהיתר  אין 
שעות עבודה ומנוחה.  

כ' בחשוון התשע"ט )29 באוקטובר 2018(
חיים כץ )חמ 3-4281(  

      שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 )א( לחוק זכות 
מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-11973 )להלן - החוק(, החלטתי 
זכות  לרישום  הבקשות  את  מטפחים  לזכויות  למועצה  להעביר 

מטפחים שלהלן:

מבקשה מס' 4763/18 עד בקשה מס' 4771/18

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מנהל המחקר החקלאי )מכון וולקני(, בית דגן

שם המטפח: נתיב דודאי; דוד חיימוביץ, מנהל המחקר החקלאי, 
בית דגן

שם הגידול: ריחן
תאריך הבקשות: 03/09/2018

מספר הבקשה: 4763/18
LINE-4 מוצא הזן: מוטציה בזן
)DOYA( השם המוצע לזן: דויה

.14-EUG :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: צמח: אופי הצימוח  - זקוף למחצה; טרף 
עלה: צורה - אליפטי צר, עוצמת צבע אנטוציאן  - אין או 
חלש מאוד; פרח: צבע עטיף - לבן; מועד פריחה - בינוני. 

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4764/18
)URIA-1( 1-השם המוצע לזן: אוריה

 BOM-1 :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: צמח: אופי הצימוח  - זקוף למחצה; טרף 
עלה: צורה - דמוי ביצה רחבה, עוצמת צבע אנטוציאן  - 
לבן; מועד פריחה   - אין או חלש מאוד; פרח: צבע עטיף 

- מוקדם מאוד. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.  

ס"ח התשי"א, עמ' 204.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 1312  2

י"פ התשכ"ח, עמ' 590.  3

י"פ התשע"ח, עמ' 6284  4

 
ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.  1
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מספר הבקשה: 4771/18
)ASIS( השם המוצע לזן: עסיס

14MC :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: צמח: אופי הצימוח - זקוף למחצה; טרף 
עלה: צורה - דמוי ביצה בינוני, עוצמת צבע אנטוציאן  - 
לבן; מועד פריחה   - אין או חלש מאוד; פרח: צבע עטיף 

- מוקדם. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

את  יגיש  לחוק,   23 סעיף  לפי  לבקשה  להתנגד  המבקש 
ופיתוח  החקלאות  מטפחים, משרד  זכויות  לרשמת  התנגדותו 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
מסמכי ההתנגדות לפי תקנה 12 לתקנות זכות מטפחים של זני 

צמחים, התשל"ד-21974.

ז' בחשוון התשע"ט )16 באוקטובר 2018(
)חמ 3-235-ה1(   מורן הכהן-יבין

רשמת זכויות מטפחים  
ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  2

תיקון טעות סופר
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

של  מטפחים  זכות  לחוק   99 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
זכות  לתקנות  לתקנה 15  ובהתאם  התשל"ג-11973,  צמחים,  זני 
מטפחים, התשל"ד-21974, אני מודיעה כי ההודעה בדבר בקשות 
לרישום זכות מטפחים3 תתוקן כך שבבקשות מס' 4743/13, 4745/13, 
יבוא   "13" במקום  הבקשה,  במספר  ו–4748/13,   4747/13  ,4746/13

."18"

ט"ו בחשוון התשע"ט )24 באוקטובר 2018(
)חמ 3-361-ה4(   מורן הכהן-יבין

רשמת זכויות מטפחים  
ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  2

י"פ 7889, התשע"ח, עמ' 10031.  3

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

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום א' בחשוון 
החליט   ,004/2018 בד"מ  בתיק   ,)2018 באוקטובר   10( התשע"ט 
להטיל על אליאס טוקאן, רישיון מס' 11914, עונש של השעיה 
חודשים  שישים  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק 
נוסף על כל תקופת השעיה אחרת אשר הוטלה עליו ובמצטבר 
ולאחר  לה ואשר תיכנס לתוקף לאחר תום כל השעיה אחרת 

חידוש חברותו בלשכת עורכי הדין.

ט' בחשוון התשע"ט )18 באוקטובר 2018(
)חמ 3-94(     יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין   
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

מספר הבקשה: 4765/18
LINE-4 מוצא הזן:  מוטציה בזן

)URIA-2( 2-השם המוצע לזן: אוריה
BOM-2 :סימון הזן

תיאור הזן ותכונותיו: צמח: אופי הצימוח - זקוף למחצה; טרף 
עלה: צורה - אליפטי בינוני, עוצמת צבע אנטוציאן - אין 
 - פריחה  מועד  לבן;   - עטיף  צבע  פרח:  מאוד;  חלש  או 

מוקדם מאוד. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4766/18
LINE-4 מוצא הזן:  מוטציה בזן

)YA’AR-3( 3-השם המוצע לזן: יער
סימון הזן: 473 

תיאור הזן ותכונותיו: צמח: אופי הצימוח - זקוף למחצה; טרף 
 - אנטוציאן  צבע  עוצמת  בינוני,  אליפטי   - צורה  עלה: 
אין או חלש מאוד; פרח: צבע עטיף - לבן עד ורוד; מועד 

פריחה - בינוני. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4767/18
)ELIYAHU( השם המוצע לזן: אליהו

סימון הזן: 15-99
תיאור הזן ותכונותיו: צמח: אופי הצימוח - זקוף; טרף עלה: צורה 
- אליפטי צר, עוצמת צבע אנטוציאן - אין או חלש מאוד; 

פרח: צבע עטיף - לבן; מועד פריחה - מוקדם עד בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4768/18
NUFAR מוצא הזן: מוטציה בזן
)NEVET( השם המוצע לזן: נבט

.N-EUG :סימון הזן
תיאור הזן ותכונותיו: צמח: אופי הצימוח  - זקוף למחצה; טרף 
עלה: צורה - דמוי ביצה בינוני, עוצמת צבע אנטוציאן  - 
לבן; מועד פריחה   - אין או חלש מאוד; פרח: צבע עטיף 

- מוקדם מאוד עד מוקדם.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4769/18
GENOVESE type מוצא הזן:  מוטציה בזן
)ARONOAM( השם המוצע לזן: ארונועם

14-EUG1 :סימון הזן
למחצה;  זקוף   - הצימוח  אופי  צמח:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
אנטוציאן  צבע  עוצמת  בינוני,  אליפטי  צורה   עלה:  טרף 
- אין או חלש מאוד; פרח: צבע עטיף - לבן; מועד פריחה 

-מאוחר עד מאוחר מאוד. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4770/18
LINE-4 מוצא הזן: מוטציה בזן

)YA’AR-8( 8-השם המוצע לזן: יער
סימון הזן: 428

תיאור הזן ותכונותיו: צמח: אופי הצימוח  - זקוף עד זקוף למחצה; 
טרף עלה: צורה - אליפטי צר, עוצמת צבע אנטוציאן - אין 
או חלש מאוד; פרח: צבע עטיף - לבן; מועד פריחה - מוקדם 

מאוד עד מוקדם.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.
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בחשוון  כ"ט  ביום  בשבתו  בחיפה,  הדין  עורכי  לשכת  של 
התשע"ט )8 באוקטובר 2018(, בתיקי בד"מ 15/17, 4/17, 101/16, 
80/16, 42/16, החליט להטיל על אריה בן ארי, רישיון מס' 8874, 
 8( התשע"ט  בתשרי  כ"ט  מיום  הלשכה  מן  הוצאה  של  עונש 

באוקטובר 2018(.

י"ד בחשוון התשע"ט )23 באוקטובר 2018(
)חמ 3-94(     יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין   

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

התשכ"ט-1969

הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
ג'  ביום  במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של חיפה, 

בכסלו התשע"ט )11 בנובמבר 2018(, או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

 ,12243  ,12242 מס'  רישום  בגושי  הנכללים  המקרקעין 
12244, 12854/חיפה )חלק מגוש שומה מס' 10810(

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגישן לפקיד ההסדר 
קומה  המפרש,  בניין  15א,  פלי"ם  רח'  בלשכתו,  או  במחנהו, 
על  בהודעות  לזמן  מזמן  שיפורסמו  המועדים  בתוך  חיפה,   ,14
תזכיר  בטופס  התביעות  את  להגיש  יש  ההסדר.  התקדמות 
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את 

כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.

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

ייפגעו בעת ההסדר.

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

של אותו אדם.

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

מכלל לוח זכויות.

א' בחשוון התשע"ט )10 באוקטובר 2018(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה                  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, 
נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים,   ,2 קומה 

לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום א' בחשוון התשע"ט 
)10 באוקטובר 2018(, בתיק בד"מ 054/2017, החליט להטיל על 
עו"ד ראמי עזאם, רישיון מס' 42419, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשרים וארבעה חודשים.

באוקטובר   10( בחשוון התשע"ט  א'  מיום  תוקף ההשעיה 
2018( עד יום כ"א בתשרי התשפ"א )9 באוקטובר 2010(.

ט' בחשוון התשע"ט )18 באוקטובר 2018(
)חמ 3-94(     יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין   
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין דרום, בשבתו ביום כ"ג בתשרי התשע"ט 
)2 באוקטובר 2018(, תיק בד"מ 006/2016, החליט להטיל על שלמה 
במקצוע  מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,41445 מס'  רישיון  סויסה, 
עריכת הדין לתקופה של שנים עשר חודשים במצטבר לכל עונש 

השעיה אחר שהוא מרצה.

בכסלו  י"א  מיום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה  תוקף 
 15( התשפ"ג  בחשוון  כ'  יום  עד   ,)2021 בנובמבר   15( התשפ"ב 

בנובמבר 2022(.

ט' בחשוון התשע"ט )18 באוקטובר 2018(
)חמ 3-94(     יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין   
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום ה' בחשוון התשע"ט 
)14 באוקטובר 2018(, בתיק בד"מ 047/2018, החליט להטיל על 
מן הלשכה  8874, עונש של הוצאה  רישיון מס'  בן ארי,  אריה 

וזאת במצטבר לכל עונש אחר שהוטל עליו.

י"ד בחשוון התשע"ט )23 באוקטובר 2018(
)חמ 3-94(     יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין   
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 

 
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1
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נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים,   ,2 קומה 
לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת
מס' התיק: תש"ג 7/18.

פרטי הרישום הקיימים:

רשום בפנקס השטרות.

היישוב: ירושלים.

זיהוי: ספר ירושלים ח.מ. 1015, דף 8125.

זיהוי נוסף: גוש 30045, חלקה 204.

שטח החלקה: לא ידוע.

הגבולות:

צפון: דרך;

דרום: דרך;

מזרח: בנה כהן;

מערב: חיים שטאל.

מספרים ישנים של החלקה: ספר ירושלים )מ( 74, דף 142.

הערות רשם המקרקעין: באב אל חליל

הבעלים: פיטוסי טייב אווה רוזט - בשלמות.

    מספרי שטרות כמפורט בנסח הרישום.

התיקון המבוקש:

שטח במ"ר: 98.00.

הגבולות:

צפון: דרך, רחוב מצפה, חלקה 276;  

דרום: דרך, רחוב בצלאל, גוש 30109, חלקת דרך 267/14.  

מזרח: מבנה, חלקה 205.  

מערב: מבנה, חלקה 203.  

הערות המפקח לבקשה: 

הבקשה מבוססת על תצ"ר מס' 1345/2016.  .1

במסגרת הבקשה לקבוע את שטח החלקה הרשום וגבולותיה.  .2

כ"ט בתשרי התשע"ט )8 באוקטובר 2018(
אורן סילברמן  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  
ירושלים  

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

התשכ"ט-1969

אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' 80003 )חלק 
מגוש שומה 3958(, נפת תל אביב, הוצג היום, למשך 30 ימים, 
לעיון בלשכת פקידת הסדר המקרקעין למחוז תל אביב והמרכז, 
דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, קומה 7, תל אביב, בעיריית 
לוד, אגף הנכסים ובלשכת הממונה על מחוז המרכז, משרד הפנים, 

קריית הממשלה, תל אביב.

ט' בחשוון התשע"ט )18 באוקטובר 2018(

           תמר אריאל-זילברברג
       פקידת הסדר ומפקחת על רישום מקרקעין

                                              תל אביב והמרכז

תוספת
מס' התיק: תש"ג 5/18.

פרטי הרישום הקיים:

רשום בפנקס השטרות.

היישוב: ירושלים.

זיהוי: ספר ירושלים ח.מ. 1015, דף 5393.

זיהוי נוסף: גוש 30044, חלקה 192.

שטח החלקה: 919.30.

הגבולות:

צפון: אדמת בני כלף;

דרום: מוחמד תופיק ושותפיו;

מזרח: דרך עתיקה ומוחמד ריין;

מערב: אדמת בני כלף.

מספרים ישנים של החלקה: ספר ירושלים )מ( 91, דף 9.

הערת רישום המקרקעין: כאלט אל בסה
.1325D רישום טורקי קודם שטר 187, חודש מאיס, שנה 

הבעלים: בנימין יורם 8/100 חלקים.
        בעלות טעונה בדיקה 23/25 חלקים.

    מספרי שטרות כמפורט בנסח הרישום.

פרטי התיקון המבוקש:

שטח החלקה: 113 מ"ר.

הגבולות:

צפון: רחוב שמואל ברוך, חלקה 79 בגוש 30107;  

דרום: חלקה 382;  

מזרח: חלקה 191;  

מערב: חלקה 193.  

הערות והוראות רישום: 

הבקשה מבוססת על תצ"ר מס' 1677/2016.  .1

במסגרת הבקשה מבוקש להקטין את שטח החלקה הרשום   .2
ולקבוע את גבולותיה.

כ"בעלות  הרשומים  החלקים  יבוטלו  הרישום  במסגרת   .3
טעונה בדיקה" על פי שטר 14546/2006/1 והזכויות בחלקה 
פי שטר  על  על שם הבעלים הרשומים  יירשמו  בשלמות 

.24057/2017/1

ל' בתשרי התשע"ט )9 באוקטובר 2018(

אורן סילברמן  
מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

ירושלים  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, 
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/10176 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5147, התשס"ג, עמ' 1155, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה מגדל העמק )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ח,   ,7869 הפרסומים  בילקוט  לפקודה,  ו–7   5
מגדל  עיריית  והמוחלט של  הגמור  לקניינה  9546, תהיה 

העמק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

המזוהה  מ"ר,   1,310 ששטחה  העמק,  במגדל  קרקע  חטיבת   
כגוש 17881, חלקה 69 )לשעבר גוש 17459, ח"ח 5(, מגרש 406 

בתכנית ג/10176; הייעוד: שטח בנייני ציבור - גני ילדים.

ג' בתשרי התשע"ט )12 בספטמבר 2018(

)חמ 3-4(     אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית  
__________    לתכנון ולבנייה מגדל העמק

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,215-0228577
בזה  מצהירה   ,8247 עמ'  התשע"ה,   ,7099 הפרסומים 
 - )להלן  עפולה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
)רכישה  לפקודת הקרקעות   19 לסעיף  הוועדה(, בהתאם 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה 
בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה,  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,11133 עמ'  התשע"ח,   ,7925
זו  הודעה  פרסום  מיום  עפולה  עיריית  של  והמוחלט 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

המזוהה כגוש 16706, חלקה בשלמות 182 )לשעבר חלקה   
.)175

ט"ו בחשוון התשע"ט )24 באוקטובר 2018(

)חמ 3-4(     שלמה מליחי
יושב ראש הוועדה המקומית  

__________    לתכנון ולבנייה עפולה
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,(, 1943,
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/10176 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5147, התשס"ג, עמ' 1155, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה מגדל העמק )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ח,   ,7869 הפרסומים  בילקוט  לפקודה,  ו–7   5
מגדל  עיריית  והמוחלט של  הגמור  לקניינה  9546, תהיה 

העמק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

המזוהה  מ"ר,   1,788 ששטחה  העמק,  במגדל  קרקע  חטיבת   
כגוש 17881, חלקה 28 )לשעבר גוש 17459, ח"ח 4(, מגרש 403 
בתכנית ג/10176; הייעוד: שטח בנייני ציבור - מעונות יום.

ג' בתשרי התשע"ט )12 בספטמבר 2018(

)חמ 3-4(     אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית  
__________    לתכנון ולבנייה מגדל העמק

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/10176 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,1155 עמ'  התשס"ג,   ,5147
המקומית לתכנון ולבנייה מגדל העמק )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(,(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,7869 הפרסומים  בילקוט  לפקודה,  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"ח, עמ' 9545, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית מגדל העמק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

המזוהה  מ"ר,   7,330 ששטחה  העמק,  במגדל  קרקע  חטיבת   
כגוש 17881, חלקה 57 )לשעבר גוש 17459, ח"ח 5(, מגרש 401 

בתכנית ג/10176; הייעוד: שטח בנייני ציבור - בית ספר.

ג' בתשרי התשע"ט )12 בספטמבר 2018(

)חמ 3-4(     אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית  
__________    לתכנון ולבנייה מגדל העמק

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

חסן אעלימי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

צלול מוגז בע"מ
 )ח"פ 515340099(

)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 
27/09/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה 

מרגולין הדר, מרח' שמעון אגסי 34, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/12/2018, 
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. 

יהודה מרגולין הדר, מפרק

אי די2 ניהול בע"מ
 )ח"פ 515562171(

)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 
31/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,119 הנביאה  דבורה  מרח'  פרנק,  אהרון  דוד 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 16/12/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 

תיקוני טעויות
בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי   )1(
ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 7590, התשע"ז, 
עמ' 9566, לעניין תכנית 353-0262444 )שומרון(, בסעיף 2 -

במקום "גוש 10642, ח"ח 2, חלקות 1, 3 בשלמות" צריך  )א( 
להיות "גוש 10642, ח"ח 1, 2, 3";

במקום "גוש 10643, ח"ח 2, חלקות 3, 4 בשלמות" צריך  )ב( 
להיות "גוש 10643, ח"ח 2, 3, 4";

בשלמותה"   4 חלקה   ,2  ,1 ח"ח   ,10632 "גוש  במקום  )ג( 
צריך להיות "גוש 10632, ח"ח 1, 2, 4".

בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי   )2(
ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 7618, התשע"ח, 
עמ' 1279, לעניין תכנית 353-0262444 )שומרון(, בסעיף 2 -

בשלמותן"   3  ,1 חלקות   ,2 ח"ח   ,10642 "גוש  במקום  )א( 
צריך להיות "גוש 10642, ח"ח 1, 2, 3";

בשלמותן"   4  ,3 חלקות   ,2 ח"ח   ,10643 "גוש  במקום  )ב( 
צריך להיות "גוש 10643, ח"ח 2, 3, 4";

בשלמותה"   4 חלקה   ,2  ,1 ח"ח   ,10632 "גוש  במקום  )ג( 
צריך להיות "גוש 10632, ח"ח 1, 2, 4".

)חמ 3-4(

חזקה  ולקנות  בקרקע  זכויות  לרכוש  כוונה  על  בהודעה   )3(
שפורסמה  עליה  חלה  לא  לפקודה  5א  שסעיף  בקרקע 
לעניין   ,11398 עמ'  התשע"ח,   ,7933 הפרסומים  בילקוט 
במקום   ,4 בסעיף  הכרמל(,  )מורדות  מכ/213  מס'  תכנית 

"ח"ח 62" צריך להיות "ח"ח 162".

)חמ 3-2(

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 67517-07-18

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

ח"פ  בע"מ,  רהיטים  ייצור  חפר  א.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-510495-8

והמבקשים: אשרף יאמין, מחמד יאמין, עומר ערמאן, ע"י ב"כ 
עו"ד חסן אעלימי, ת"ד 421, כפר קרע 30075.

בקשה  הוגשה   ,30.7.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

18.11.2018, 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 שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.11.2018, 

בשעה 10.00.
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א.י. יסודות בנגב בע"מ
 )ח"פ 514348804(

)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 
27/09/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונס 

אל עתמין, מרח' שכ' 26 46, תל שבע, 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 30/12/2018, 
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. 
יונס אל עתמין, מפרק

ווינטר סי החזקות בע"מ
 )ח"פ 513915496(

)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 
22/08/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אברהם פרגון, מרח' התדהר 17, רעננה, 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 30/12/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
אברהם פרגון, מפרק

תמ"א 38 אנה פרנק 35-37 בת ים בע"מ
 )ח"פ 515184752(

)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 

ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 
של החברה. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

ל.ה.ו.ב יזמות בע"מ
 )ח"פ 514872779(

)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 
31/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,119 הנביאה  דבורה  מרח'  פרנק,  אהרון  דוד 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 16/12/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:30 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

ג.ט הוטלסז בע"מ
 )ח"פ 515861466(

)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 
31/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,119 הנביאה  דבורה  מרח'  פרנק,  אהרון  דוד 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 16/12/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11:30 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/12/2018, 
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. 
רון פרי, מפרק

פיולינק סיסטמס בע"מ
 )ח"פ 514093764(

)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 
30/08/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

גליצקי, מרח' חטיבה תשע 23, עפולה, 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 30/12/2018, 
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. 
דניאל גליצקי, מפרק

אפיק ב.ש יבוא בע"מ
 )ח"פ 513622597(

)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 
21/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום 

אסייג, מרח' קהילת יאסי 8, 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 30/12/2018, 
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. 
שלום אסייג, מפרק

14/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה 
בריקנר, מרח' הרב יחבוב אהרון 7, 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 30/12/2018, 
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. 

אריה בריקנר, מפרק

1 פלפל 2 סוכר בע"מ
 )ח"פ 513414953(

)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 
06/09/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא 

כהן, מרח' עמיקם ישראל 1, 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 30/12/2018, 
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. 

גיא כהן, מפרק

א. אמילי בע"מ
 )ח"פ 513747949(

)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 
04/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
רון  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

פרי, מרח' שד' בן צבי 6, נתניה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

DoCenter Id:801-02-2018-001152, received on -05/11/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 7980, כ"ז בחשוון התשע"ט, 5.11.2018  2462

13/09/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל 

איבגי, מרח' ישראל גלילי 15, ראשון לציון, 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 30/12/2018, 
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. 

רפאל איבגי, מפרק

אומלטוס בע"מ
 )ח"פ 513014514(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
14/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון 

פרץ, מרח' החולה 22, 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 30/12/2018, 
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. 

ציון פרץ, מפרק

קוסמו טרייד בע"מ
 )ח"פ 514125954(

)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 
27/09/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גוזף 

לטיף, מרח' עבאס לט, 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. 

תומר יבוא ושיווק מוצרי מזון אינטרנשיונל בע"מ
 )ח"פ 513160143(

)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 
04/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון 

קימלוב, מרח' שארית הפליטה 4, 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 30/12/2018, 
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. 
דורון קימלוב, מפרק

ד.ק. נטסול בע"מ
 )ח"פ 515160398(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
11/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

קורדיאן, מרח' בן יהודה 50, 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 30/12/2018, 
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. 
דניאל קורדיאן, מפרק

דיפנסיה בע"מ
 )ח"פ 514415256(

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

של החברה. 

ציון פרץ, מפרק

מעיין חי בע"מ
 )ח"פ 513903971(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
14/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון 

פרץ, מרח' החולה 22, 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 30/12/2018, 
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. 

ציון פרץ, עו"ד, מפרק

אמות הסיפים 
 )ח"פ 514343573(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
01/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

קורן נוימרק, מרח' הגליל 2, כרמיאל, 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 01/02/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,14:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

קורן נוימרק, 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 30/12/2018, 
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. 

גוזף לטיף, מפרק

לוקה ביוטי בע"מ
 )ח"פ 514065747(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
14/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון 

פרץ, מרח' החולה 22, 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 30/12/2018, 
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. 

ציון פרץ, מפרק

אי.זי.איי. ג'נרל בע"מ
 )ח"פ 513729954(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
14/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון 

פרץ, מרח' החולה 22, 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 30/12/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
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25/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

נחמיה קייקוב, מרח' הקשת 42, 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 25/02/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק

טילם בקרה בע"מ
 )ח"פ 513819367(

)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 
25/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

נחמיה קייקוב, מרח' הקשת 42, 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 25/02/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק

קזטה בע"מ
 )ח"פ 515026383(

)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 
28/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעם 

אשכול, מרח' מגידו 3, ראש העין, 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. 

ביליזה בילה בע"מ 
 )ח"פ 514505072(

)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 
30/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תאיר 

שריף , מרח' בית חנינא החדשה, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 16/12/2018, 
אור   ,16 החרושת  רח'  קוריאט,  אדר  עו"ד  אצל   ,09:00 בשעה 
יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 
תאיר שריף, מפרק

בקר פטיסרי בע"מ
 )ח"פ 514432913(

)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 
25/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

נחמיה קייקוב, מרח' הקשת 42, 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 25/02/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק

תהילה בנעט בע"מ
 )ח"פ 514949585(

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

ובניירות של החברה. 

שרית בן יעקב, מפרקת

קנבס השקעות בע"מ 
 )ח"פ 514907245(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
01/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

רונן פריד, מרח' מצדה 7, 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 01/01/2019, 
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. 

רונן פריד, עו"ד, מפרק

יו.דבליו.פי. בע"מ 
 )ח"פ 513843870(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
01/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

לחמיש עופר יוסף, 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 01/01/2019, 
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. 

לחמיש עופר יוסף, מפרק

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 16/12/2018, 
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. 

נעם אשכול, מפרק

א.י שבירו מרכז הבנייה בע"מ
 )ח"פ 515054203(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
14/08/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אורון אביקסיס, מרח' אריה דולצ'ין 22, רחובות 7651682, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/12/2018, 
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. 

אורון אביקסיס, עו"ד, מפרק

על האש בבית של שרה ויפת בע"מ 
 )ח"פ 513853358(

)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 
31/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרית 

בן יעקב, 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 31/12/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
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31/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

שמואל מדר, 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 31/12/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שמואל מדר, מפרק

ת.ד. בן ברוך השקעות ואחזקות בע"מ 
 )ח"פ 514758101(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
01/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד בן 

ברוך, 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 01/01/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דוד בן ברוך, מפרק

פומפיטיס בע"מ 
 )ח"פ 514295146(

)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 
01/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכל 

פירסט, 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. 

גן גני - חנה שפר בע"מ 
 )ח"פ 513980540(

)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 
01/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה 

שפר, 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 01/01/2019, 
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. 
חנה שפר, מפרקת

קיי י.ק.ד. בע"מ 
 )ח"פ 512626870(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
01/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

רונן פריד, מרח' מצדה 7, 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 01/01/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד תומר כנפי, 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. 
רונן פריד, עו"ד, מפרק

חוסכים בגדול בע"מ 
 )ח"פ 514577444(

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

של החברה. 

מולה יפה, מפרק

קפה לדרך )2006( בע"מ 
 )ח"פ 513787051(

)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 
01/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל 

ארברט נתן, 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 01/01/2019, 
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. 

יעל ארברט נתן, מפרקת

א.ג אידן 2000 בע"מ
 )ח"פ 513059766(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20/08/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אודי שמע, מרח' אמנון ותמר 13/2, נתניה 42202, 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 21/12/2018, 
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. 

אודי שמע, 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 01/01/2019, 
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. 

מיכל פירסט, מפרקת

אקו - טריפ בע"מ 
 )ח"פ 513051425(

)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 
31/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מולה 

יפה, 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 31/12/2018, 
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. 

מולה יפה, מפרק

מ.י. הפורום הגאוגרפי בע"מ 
 )ח"פ 514758671(

)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 
31/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מולה 

יפה, 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 31/12/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
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01/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אברהם דב ליפניק, 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 01/01/2019, 
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. 

אברהם דב ליפניק, מפרק

סאפקום יועצי מיחשוב בע"מ
 )ח"פ 513595470(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
01/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

שרן, מרח' אחד העם 21, הרצליה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

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

החברה. 

משה שרן, מפרק

וינקו פרסום בע"מ
 )ח"פ 515308914(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,01/11/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ויאצסלב שצקי, מרח' הגדוד העברי 10, אשקלון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

א. צפריר 1999 בע"מ
 )ח"פ 512856600(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26/06/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אודי שמע, מרח' אמנון ותמר 13/2, נתניה 42202, 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 20/12/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:30 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
אודי שמע, עו"ד, מפרק

סיניון רסט בע"מ
 )ח"פ 514986132(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18/06/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אודי שמע, מרח' אמנון ותמר 13/2, נתניה 42202, 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 20/12/2018, 
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. 
אודי שמע, עו"ד, מפרק

קומויה רכיבים בע"מ 
 )ח"פ 515108330(

)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 

DoCenter Id:801-02-2018-001152, received on -05/11/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



2469 ילקוט הפרסומים 7980, כ"ז בחשוון התשע"ט, 5.11.2018 

התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד 
אהרון פרנק, מרח' דבורה הנביאה 119, 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.

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

ק.ר.ג נציגויות )2000( בע"מ
 )ח"פ 513002840(

)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 
 ,01/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רם 

תורן, 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.

רם תורן, עו"ד, מפרק

וודיו לאבס בע"מ
 )ח"פ 514625748(

)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 
 ,20/10/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רעי 

מילר, מרח' סוקולוב 34, רמת השרון 4723503, 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.

רעי מילר, עו"ד, מפרק

איזיפיינד בע"מ
 )ח"פ 514417211(

)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 
 ,04/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 

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, 
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.   

ויאצסלב שצקי, עו"ד, מפרק

סופיסטיקום הנדסת תוכנה בע"מ
 )ח"פ 512059676(

)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 
 ,31/10/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
פרדס חנה-כרכור,   ,7 אגוז  גינת  צידון, מרח'  כהן  אסף שלמה 

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.

אסף שלמה כהן צידון, עו"ד, מפרק

תרופה צ.ק. בית מרקחת 
 )ח"פ 511083602(

)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 
 ,01/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד 

סופר, מרח' המסגר 55, 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.

דוד סופר, עו"ד, מפרק

פווארקום נועהטק בע"מ
 )ח"פ 515225357(

)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 
 ,01/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
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דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,20 ולנברג  ראול  רח'  לזר, 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

ג'נין שטראוס, מפרקת

דן מתכות בע"מ
 )ח"פ 515534352(

)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 16/12/2018, בשעה 11:00, אצל נשיץ, ברנדס אמיר 
ושות', עורכי דין, רח' תובל 5, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

דן רושו, מפרק

אסי ייעוץ וניהול עסקים בע"מ
 )ח"פ 514620343(

)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 16/12/2018, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' אזור 
התעשייה 22, ירכא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אסי ח'זנה, מפרק

חלקה 46 בגוש 7151 בע"מ
 )ח"פ 510370091(

)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 16/12/2018, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' הרב 
ניסנבוים יצחק 33, בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אדם מזרחי, עו"ד, מפרק

תרופה צ.ק. בית מרקחת בע"מ 
 )ח"פ 511083602(

)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 

עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרקת  העין,  ראש   ,2 הקסמים  מרבד  מרח'  אברהמי,  מירה 

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.

מירה אברהמי, עו"ד, מפרקת

אייפיניטי ג'י.אר.פי
 )ח"פ 515696334(

)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 
 ,22/10/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עמוס נוה, מרח' ז'בוטינסקי 7, 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.

עמוס נוה, עו"ד, מפרק

מוניות א. קריית השרון בע"מ
 )ח"פ 514308394(

)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 
 ,26/08/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אודי שמע, מרח' אמנון ותמר 13, נתניה 42202, 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.

אודי שמע, עו"ד, מפרק

גולף אשקלון השקעות )1993( בע"מ
 )ח"פ 511806440(

)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 
דן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,12/12/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
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12, קיסריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מארק אבי הוטמן, מפרק

פרוייקט הזהר רמת גן )שלם( בע"מ
 )ח"פ 514922665(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19/12/2018, בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' גלגל 
הפלדה 7, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מירב שלם, מפרקת

דנליפ בע"מ
 )ח"פ 514092295(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19/12/2018, בשעה 10:30, אצל המפרק, רח' זמיר 
12, קיסריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מארק אבי הוטמן, מפרק

מסיעי ביטחון )חריזי יוסף( בע"מ
 )ח"פ 512285966(

)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 19/12/2018, בשעה 08:30, אצל המפרקת, רח' 
64, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,  נורדאו 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דנית גאון, עו"ד, מפרקת

שוקי שוורץ שירותי ניהול בע"מ
 )ח"פ 512901463(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19/12/2018, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' תש''ח 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,2

הנ"ל תתכנס ביום 16/12/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  סופי של  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,55 המסגר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דוד סופר, עו"ד, מפרק

פווארקום נועהטק בע"מ
 )ח"פ 515225357(

)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 16/12/2018, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' דבורה 
הנביאה 119, 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.

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

דנית שלם בע"מ
 )ח"פ 515401263(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19/12/2018, בשעה 12:00, אצל המפרקת, רח' זמיר 
12, קיסריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דנית שלם, מפרקת

סופיסטיקום הנדסת תוכנה בע"מ
 )ח"פ 512059676(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19/12/2018, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' גינת 
אגוז 7, פרדס חנה-כרכור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אסף שלמה כהן צידון, עו"ד, מפרק

טיבאנה בע"מ
 )ח"פ 514866540(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19/12/2018, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' זמיר 
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מגינים
 )ע"ר 580553477(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 26/10/2018 התקבלה החלטה לפרק את עו"ד 
צביקה ברק, מרח' דרך בגין 7, רמת גן 5266102, 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.

צביקה ברק, עו"ד, מפרק

קיבוץ זיקים החזקות
 )ש"מ 55-021252-6(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראת  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפה  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
ח"פ  בע"מ,  ונאמנויות  אחזקות  קונולר  גלעד  חברת  המוגבלת 
51-206745-5 )להלן - המעבירה(, מעבירה את מלוא זכויותיה 
מס'  בע"מ,  אגש"ח  והחזקות  ניהול  זיקים  לקיבוץ   בשותפות 
תהיה  ההעברה  מעת  המקבלת(.   - )להלן   ,57-003379-5

המקבלת לשותפה מוגבלת עם כל הזכויות שהיו למעבירה.

טל מור    גבריאל אלטמר      דליה סוריאס
     מורשי חתימה בשותפות

שופרסל פיננסים
 )ש"מ 55-022517-1(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראת  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,15.3.2018 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
התקשרו השותפים המוגבלים, פז חברת נפט בע"מ, מס' תאגיד 
51-021605-4, ושופרסל בע"מ, מס' תאגיד 52-002273-2, בעסקה 
נפט  חברת  פז  של  והתחייבויותיה  מזכויותיה   80% לרכישת 
בע"מ כשותף מוגבל בשותפות, אשר מהוות 16% מסך הזכויות 
בשותפות על ידי שופרסל בע"מ; וביום 14.10.2018 נרכשו יתרת 
זכויותיה והתחייבויותיה של פז חברת נפט בע"מ כשותף מוגבל 
בשותפות )20%(, אשר מהוות 4% מסך הזכויות בשותפות, על 

ידי שופרסל בע"מ.

איציק אברהכהן          טלי הובר
          מורשי חתימה בשותפות

כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורי גילת, עו"ד, מפרק

ג'י.אל.וי - אלמאג בע"מ
 )ח"פ 515367381(

)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 19/12/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
הארבעה 28, 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.

אלי בלקינד, עו"ד, מפרק

אורחן טור בע"מ
 )ח"פ 512917196(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של בעלי המניות 
התקבלה   ,14/10/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה במניין חוקי להפסיק את הליכי הפירוק החברה מרצון 

ולהסיר את מינויו של המפרק.

דוד גולן, מפרק

רקע מידאס טירה מרכזים מסחריים
 )ש"מ 55027033(

הודעה בדבר הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 29/10/2018 
ש"מ  מסחריים,  מרכזים  טירה  הר  רקע  המוגבל   השותף 
מן  יצא  הרצליה,   ,89 היהודים  מדינת  מרח'   ,55-027120-9
והשקעות  נכסים  יולן  המוגבלים  והשותפים  השותפות 
ח"פ  בע"מ,  קניות  מרכזי  צים  ורני   ,51-271360-3 ח"פ   בע"מ, 

51-435367-1, נכנסו לשותפות.
אברהם אבישי
השותף הכללי
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