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אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

התקנים,  לחוק  8)ה(  לסעיף  בהתאם  מכריז,  אני 
התשי"ג-11953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי,  את 

התקן הרשמי  שלהלן:

ת"י 61 - מגוף טריז עשוי מתכת, מנובמבר 1997 )להלן - התקן(2, 
לרבות גיליון תיקון מס' 1 מנובמבר 1999, גיליון תיקון מס' 
2 מיוני 2003 וגיליון תיקון מס' 3 מספטמבר 2014, על ידי 

פרסום גיליון תיקון מס' 4, מפברואר 2018.

במקום המפורט  לתקן,  בצירוף  יופקד,   4 מס'  תיקון  גיליון 
רשמיים,  תקנים  להפקדת  המקומות  בדבר  הודעה  בתיקון 

שפורסם בילקוט הפרסומים 7566, התשע"ז, עמ' 8488.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

ג' באדר התשע"ח )18 בפברואר 2018(
)חמ 3-95-ה2( 

אלי כהן   
שר הכלכלה והתעשייה  

1 ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.

2 י"פ התשנ"ח, עמ' 718; התשע"ה, עמ' 1728.

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

התקנים,  לחוק  8)ה(  לסעיף  בהתאם  מכריז,  אני 
התשי"ג-11953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את 

התקן הרשמי  שלהלן:

ת"י 1212 חלק 1 - מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות 
אש סובבות ממאי 2003, לרבות גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 
 3 מס'  תיקון  גיליון   ,2006 ממרס   2 מס'  תיקון  גיליון   ,2004
מאוגוסט 2008, גיליון תיקון מס' 4 מספטמבר 2012 )להלן - 

התקן(2, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 5, מפברואר 2018.

במקום המפורט  לתקן,  בצירוף  יופקד,   5 מס'  תיקון  גיליון 
רשמיים,  תקנים  להפקדת  המקומות  בדבר  הודעה  בתיקון 

שפורסם בילקוט הפרסומים 7566, התשע"ז, עמ' 8488.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

ג' באדר התשע"ח )18 בפברואר 2018(
)חמ 3-95-ה2( 

אלי כהן   
שר הכלכלה והתעשייה  

1 ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.

2 י"פ התשס"ג, עמ' 2714; התשע"ג, עמ' 751. 

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

התשכ"ט-1969

אני מודיע כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 60065, 
60066 ,60067, 60068/הים התיכון )חלק מהמים הטריטוריאליים 
של מדינת ישראל(, הוצגו ביום ג' באדר התשע"ח )18 בפברואר 
2018(, למשך 30 ימים, לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור 
חיפה, רח' פלי"ם 15א, קומה 14, קריית הממשלה, חיפה, בעיריית 

חיפה ובלשכת הממונה על מחוז חיפה, קריית הממשלה, חיפה.

ג' באדר התשע"ח )18 בפברואר 2018(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 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' מאא/66, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2417, 
התשל"ח, עמ' 1296, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה אור יהודה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח לבניין ציבורי.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באור יהודה, רח' איילת השחר 13, 15, גוש 7214,   
מ"ר;  של 1,030  ח"ח 24(, בשטח  גוש 6219,  )לשעבר   7 חלקה 

ייעוד הקרקע: שטח לבנייני ציבור.

י"ט בשבט התשע"ח )4 בפברואר 2018(
)חמ 3-2(

עוזי אהרון  
יושב ראש ועדת המשנה  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
בב/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/3302, 
הפרסומים 7212, התשע"ו, עמ' 3770, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.



5729 ילקוט הפרסומים 7712, י' באדר התשע"ח, 25.2.2018 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בבני ברק, המזוהה כגוש 7361 -  

חלקה
ח"ח/

מגרשבשלמות
שטח 
הייעוד)מ"ר(

דרך-513ח"ח171

517ח"ח171

ח"ח165

שב"צ203379ח"ח165

דרך3,194)504(בשלמות149

דרך122)512(בשלמות140

דרך5051,006ח"ח118

דרך516199ח"ח118

ח"ח150

דרך502426ח"ח116

דרך547)503(בשלמות148

דרך-521ח"ח147

דרך5013,894ח"ח115

דרך51464ח"ח150

ח"ח154

ח"ח155

דרך-520ח"ח118

ח"ח150

ח"ח172

דרך5091,737ח"ח114

דרך375)515(בשלמות153

שצ"פ401364ח"ח158

ח"ח159

ח"ח160

שב"צ2043,174ח"ח159

ח"ח160

חלקה
ח"ח/

מגרשבשלמות
שטח 
הייעוד)מ"ר(

ח"ח161

ח"ח162

ח"ח167

שצ"פ402267ח"ח159

ח"ח162

דרך508713ח"ח138

דרך-519ח"ח164

דרך507480ח"ח122

דרך-518ח"ח169

דרך511116ח"ח169

דרך657)506(בשלמות170

דרך510908ח"ח41

שב"צ202444ח"ח169

כ' בשבט התשע"ח )5 בפברואר 2018(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 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' בב/93/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2173, 
התשל"ו, עמ' 693, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
 __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

 
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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התשל"ח,   ,2455 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2265 עמ' 
בני ברק )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת 
- הפקודה(,  )להלן  ציבור(, 21943  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בבני ברק, המזוהה כגוש 7361, ח"ח 68 )לשעבר   
גוש 6196, ח"ח 4(; הייעוד: דרך ושצ"פ.

כ"ו בשבט התשע"ח )11 בפברואר 2018(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 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' חד/781, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3449, 
התשמ"ז, עמ' 1598, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חדרה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

תיאור הקרקע -  .4

 ;283 ח"ח   ,6123 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

כ' בשבט התשע"ח )5 בפברואר 2018(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 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' בב/158/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2568, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,40 עמ'  התש"ם, 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;1360 ח"ח   ,6122 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
הייעוד: מעבר להולכי רגל בשטח של 116 מ"ר ודרך.

כ"ו בשבט התשע"ח )11 בפברואר 2018(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  בב/357,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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חלקי
שטח הפקעה )בדונם(חלקה

2050,082

2460,380

ייעוד הקרקע: דרך.  

י"ט בשבט התשע"ח )4 בפברואר 2018(
)חמ 3-2(

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 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   ,352-0471581
הוועדה  בזה  מוסרת   ,4171 עמ'  התשע"ח,   ,7670 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה קריות )להלן - הוועדה(, בהתאם 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בקריית ים, המזוהה כגוש 12579 -  

352- בתכנית   200 )מגרש   32 ח"ח  מ"ר,  כ–77.46  ששטחה   
0471581(, צבועה בצבע אדום; הייעוד: דרך מוצעת;

בתכנית   100 )מגרש   32 ח"ח  כ–3,716.13,  ששטחה    
ומוסדות  מבנים  הייעוד:  חום;  בצבע  צבועה   ,)352-0471581

ציבור;

בתכנית   300 )מגרש   32 ח"ח  מ"ר,  כ–854.11  ששטחה    
ציבורי  שטח  הייעוד:  ירוק;  בצבע  צבועה   ,)352-0471581

פתוח.

ח' בשבט התשע"ח )24 בינואר 2018(
)חמ 3-2(

יוסף אזריאל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בחדרה, המזוהה כגוש 10036 -  

שטח הפקעה בדונםחלקה בשלמות

3491,001

3501,001

ייעוד הקרקע: חניה מוצעת, חניה קיימת ושצ"פ.  

כ"א בשבט התשע"ח )6 בפברואר 2018(
)חמ 3-2(

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
חד/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/900, 
הפרסומים 4211, התשנ"ד, עמ' 3178, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה חדרה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו  להלן 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בחדרה, המזוהה כגוש 10016 -  

חלקי
שטח הפקעה )בדונם(חלקה

2000,057

2010,038

2020,019

2030,266

2040,063

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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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' בר/240/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5261, 
התשס"ד, עמ' 1496, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  שורקות,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7639, התשע"ח, עמ' 2175, תהיה לקניינה 
מיום  יבנה  חבל  האזורית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע במושב בני דרום, המזוהה כגוש 986, ח"ח 7;   
הייעוד: דרך.

כ' בשבט התשע"ח )5 בפברואר 2018(

)חמ 3-4(
משה קזולה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה שורקות  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם: אגודת חברי מעין צבי - אגודה שיתופית חקלאית 

בע"מ.

השם החדש: אגודה לביטחון סוציאלי של חברי קיבוץ מעין צבי - 
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-004908-0.

מיום: י"ד בשבט התשע"ח )30 בינואר 2018(

י"ד בשבט התשע"ח )30 בינואר 2018(

אלה אלון  
סגנית רשם האגודות השיתופיות  

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 7360-12-17

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

ובעניין פירוק חברת דה קי המרכז לניהול ובניה בע"מ, ח"פ 
,51-505105-0

מרח'  פרידמן,  מירי  עו"ד  ב"כ  ע"י  פרץ,  אלדד  והמבקש: 
קפלן 17, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.12.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 

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' פת/1236, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2187, 
התשל"ו, עמ' 1069, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7361, התשע"ח, עמ' 1810, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב יהלום, גוש 6713, ח"ח 188,   
בשטח של 12 מ"ר; הייעוד: דרך.

ט"ו בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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' פת/1254, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2889, 
התשמ"ג, עמ' 940, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7631, התשע"ח, עמ' 1809, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,6319 גוש  רעים,  נווה  רחוב  תקווה,  קרקע בפתח  חטיבת   
ח"ח 94, בשטח של 29 מ"ר; הייעוד: דרך.

ט"ו בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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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 09/04/2018, 
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. 

שלמה אוסטרזצר, מפרק

אומנות הלאקי במבוק בעמ
 )ח"פ 514206960(

)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 
04/06/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור 

הלפנד, מרח' נוריות 53, אחוזת 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 08/04/2018, 
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. 

ליאור הלפנד, מפרק

יפת מור בע"מ
 )ח"פ 515143261(

)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 
18/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנשה 

כדור, מרח' כרכום 1, כרכום, 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. 

ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 
18.3.2018 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 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.27.2.2018

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

מירי פרידמן, עו"ד  
באת כוח המבקש  

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

אלוף טכנולוגיות והדרכה בע"מ
 )ח"פ 514080233(

)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 
31/12/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוזי 

אללוף, מרח' אקסודוס 6, אשדוד, 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 20/05/2018, 
בשעה 10:00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עוזי אללוף, מפרק

שמי הזוהר בע"מ
 )ח"פ 513104968(

)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 
20/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

אוסטרזצר, מרח' שלום זיסמן 14, רמת גן, למפרק החברה.
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באר שבע ספורט בע"מ
 )ח"פ 512779570(

)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 
18/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו 

זינו, מרח' המלאכה 13, 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 08/04/2018, 
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. 

אליהו זינו, מפרק

דר זאב פם שירותי רפואה בע"מ
 )ח"פ 512723511(

)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 
20/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה 

פם, מרח' הנוטע 12, משגב דב, 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. 

 ,08/04/2018 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. 

שרה פם, מפרקת

אד טו סטור בעמ
 )ח"פ 515257673(

)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 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 08/04/2018, 
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. 

מנשה כדור, מפרק

תטה אינטרנשיונל מ.ז. בע"מ
 )ח"פ 513921965(

)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 
18/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב 
ולדימיר מינקין , מרח' נפתלי 1, קריית ביאליק, 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 08/04/2018, 
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. 

זאב ולדימיר מינקין, מפרק

קמפו ישראל בע"מ
 )ח"פ 512177643(

)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 
18/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו 

זינו, מרח' ז'בוטינסקי 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 08/04/2018, 
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. 

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

 ,08/04/2018 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. 

חנה ביגל גננה, מפרקת

רם קורסים והכשרות מקצועיות בע"מ
 )ח"פ 512759432(

)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 
18/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
רון  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

ליכטנפלד, מרח' פינסקר 6, 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 08/04/2018, 
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 ליכטנפלד, מפרק

פליירטק ישראל )2000( בע"מ
 )ח"פ 512908401(

)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 
07/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי 

שפט, מרח' דיזנגוף 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. 

 ,08/04/2018 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. 

יוסי שפט, מפרק

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

פינקלשטיין, מרח' היובלים 49, בארותיים, 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 08/04/2018, 
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. 

ברק פינקלשטיין, מפרק

פונדק פליקן בע"מ
 )ח"פ 513332981(

)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 
07/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שראל 

חביליבצקי, מרח' סוקולוב 15, קרית אונו, 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 08/04/2018, 
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. 

שראל חביליבצקי, מפרק

חלקה 468 בגוש 8274 בע"מ
 )ח"פ 510308323(

)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 
08/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה 

ביגל גננה , מרח' דקר 19, רמת גן, 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. 
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18/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 

קרן, מרח' האר"י הקדוש 14, 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 08/04/2018, 
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. 

מרדכי קרן, מפרק

נוני 2 בע"מ
 )ח"פ 514283779(

)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 
07/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילנה 

זוהר , מרח' הא באייר 42, תל–אביב-יפו, 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 08/04/2018, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אילנה זוהר, מפרקת

מ.ח. תריסים וזכוכית בע"מ
 )ח"פ 511642803(

)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 
08/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכה 

חיון , מרח' סירקין 21, גבעתיים, 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. 

פיקזינג בע"מ
 )ח"פ 515011120(

)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 
07/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל 
אקסלמן רעיה , מרח' דימונה 7, תל–אביב-יפו, 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 08/04/2018, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רחל אקסלמן רעיה, מפרק

מיקיטל נכסים בע"מ
 )ח"פ 513792135(

)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 
07/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

דוד כהן, מרח' בן גוריון 5, 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. 

 ,08/04/2018 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. 

יוסף דוד כהן, מפרק

מור מותגים בע"מ
 )ח"פ 514280890(

)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 



5737 ילקוט הפרסומים 7712, י' באדר התשע"ח, 25.2.2018 

גאולה 26.קום בע"מ
 )ח"פ 514236868(

)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 
07/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

אביטן , מרח' פרישמן 16, 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 08/04/2018, 
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. 

דוד אביטן, מפרק

ס. אל שמאלי - הנדסה ובניה בע"מ
 )ח"פ 512353632(

)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 
07/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סלח 

אל שמאלי, מרח' גן חקל 20, רמלה, 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. 

 ,08/04/2018 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. 

סלח אל שמאלי, מפרק

א. פינקוס יזמות ובניה בע"מ
 )ח"פ 515612596(

)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 

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

 ,08/04/2018 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. 

מיכה חיון, מפרק

חינאוי ז.נ בע"מ
 )ח"פ 512687286(

)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 
07/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חינאוי 

תאופיק, מרח' אבן סינא 5, 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. 

 ,08/04/2018 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. 

חינאוי תאופיק, מפרק

בי.וי.טי המזרח הרחוק שיווק בע"מ
 )ח"פ 511770380(

)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 
18/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוולין 

חינאוי, מרח' אבן סינא 50, תל–אביב-יפו, 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 08/04/2018, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אוולין חינאוי, מפרקת
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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 08/04/2018, 
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. 

אהרון סמדגה, מפרק

יונייטד הפקת אירועים - קירור מוסדי בע"מ
 )ח"פ 513874800(

)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 
28/12/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בוריס 

אבייב, מרח' אשל 25, מזכרת בתיה, 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. 

 ,08/04/2018 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. 

 בוריס אבייב, מפרק

איי. אס. אי. פי שליחים עם שליחות
 )ח"פ 515056612(

)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 
28/12/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
ניר  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

נמרוד אברהם, מרח' בנימין 23, 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. 

 ,08/04/2018 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. 

ניר נמרוד אברהם, מפרק

21/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
9, מודיעין עילית, למפרק  יוסף  יוסף שפרינצלס, מרח' מסילת 

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 18/07/2018, 
בשעה 9:00, אצל המפרק, 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. 

יוסף שפרינצלס, עו"ד, מפרק

נינה הפקות בע"מ
 )ח"פ 512374604(

)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 
21/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,8 ישראל  מלכי  מרח'  אוקון,  נחושתן 

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. 

 ,08/04/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9:00, אצל המפרק, 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. 

נחושתן אוקון, מפרק

גד סופט )1998( בע"מ
 )ח"פ 512585811(

)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 
15/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון 

סמדגה, ממעלה מכמש 559, 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. 
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04/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברק 

דב, מרח' הולנד 20, 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. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 08/04/2018, 
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. 

ברק דב, מפרק

י.א.פ.ו מערכות גילוי אש ותשתיות מחשבים בע"מ
 )ח"פ 513833434(

)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 
14/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 

וינטר, 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 08/04/2018, 
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. 

יעקב וינטר, מפרק

אשגד מערכות אש בע"מ
 )ח"פ 513737999(

)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 
04/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אברהם פרג'ון , מרח' השדות 4, רמת השרון, 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. 

אשכולות אילת, מחשוב - תכנון וארגון בע"מ
 )ח"פ 512753435(

)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 
14/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

קטן , מרח' היצירה 13, 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 08/04/2018, 
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. 

 דוד קטן, מפרק

עמים וטעמים בע"מ
 )ח"פ 513510370(

)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 
04/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

אברהם, מעספיא, 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. 

 ,08/04/2018 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. 

שלמה אברהם, מפרק

ב. טאגר שיווק והפצה בע"מ
 )ח"פ 513116558(

)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 



ילקוט הפרסומים 7712, י' באדר התשע"ח, 25.2.2018  5740

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

 ,08/04/2018 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. 

אברהם פרג'ון, מפרק

ג.א בנאן יבוא ושיווק בעמ
 )ח"פ 514975648(

)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 
04/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אדריאן ענאן געס, ממעלה עירון, 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. 

 ,08/04/2018 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. 

אדריאן ענאן געס, מפרק

אשגג בע"מ
 )ח"פ 514037399(

)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 
04/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסנת 

ליב, מרח' החרש 8, רמת השרון, 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 08/04/2018, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אסנת ליב, מפרקת

ג.ד עולם הטבק בע"מ
 )ח"פ 513199307(

)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 
18/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

ג'עס , ממעלה עירון, 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 08/04/2018, 
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 ג'עס, מפרק

צרפתי אילן לבניה והשקעות )2001( בע"מ
 )ח"פ 513146514(

)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 
18/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן 

צרפתי, מרח' רבוצקי 58, 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. 

 ,08/04/2018 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. 

אילן צרפתי, מפרק

קרוסין בע"מ
 )ח"פ 514041896(

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

 ,08/04/2018 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. 

ניר ווקנין, מפרק

המוביל הלאומי בע"מ
 )ח"פ 513848549(

)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 
20/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
ניר  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

ווקנין, מרח' האלון 5, באר יעקב, 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. 

 ,08/04/2018 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. 

ניר ווקנין, מפרק

אונקוסרג בע"מ
 )ח"פ 513119024(

)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 
19/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי 

פרומן, מרח' לוי אשכול 16, 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 08/04/2018, 
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. 

צבי פרומן, מפרק

18/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
ניר  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

ווקנין, מרח' האלון 51, באר יעקב, 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 08/04/2018, 
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. 

ניר ווקנין, מפרק

אהרונוב - דוד משרד עורכי דין
 )ח"פ 513370387(

)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 
07/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,5252007 גן  רמת   ,7 ז'בוטינסקי  מרח'  אהרונוב,  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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/07/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יצחק אהרונוב, עו"ד, מפרק

ו. ניר סחר שרות ואספקה בע"מ
 )ח"פ 513977066(

)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 
18/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
ניר  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

ווקנין, מרח' האלון 5, באר יעקב, 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. 
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04/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

געס, מרח' חריש 1, חריש, 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 08/04/2018, 
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 געס, מפרק

ב.י. אדיר ניהול והשקעות בע"מ
 )ח"פ 513297572(

)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 
18/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי 

בן ישי , מרח' המלאכה 2, לוד, 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 08/04/2018, 
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. 

יוסי בן ישי, מפרק

לויד ים התיכון )ב.ב( בע"מ
 )ח"פ 512587189(

)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 
18/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

צביקה ברייטנר, מרח' הכוכבים 18, קיסריה, 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. 

רייקו 2005 בע"מ
 )ח"פ 513684530(

)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 
04/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי 

פרומן, מרח' לוי אשכול 16, 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 08/04/2018, 
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. 

צבי פרומן, מפרק

אברמוביץ י. הובלות )2001( בע"מ
 )ח"פ 513148585(

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

אברמוביץ, מתלמי יחיאל 25, 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. 

 ,08/04/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשםהגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יונה אברמוביץ, מפרק

ג. ענאן לייבוא ושיווק בע"מ
 )ח"פ 513501734(

)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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טריידמקס בע"מ
 )ח"פ 515198307(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,07/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בועז שפירא, 

מרח' שד' המגינים 53, חיפה 3326518, 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.

בועז שפירא, עו"ד, מפרק

און-קאד מערכות בע"מ
 )ח"פ 512674854(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,21/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
אבינעם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

גואלמן, מרח' נריה 3124, טלמון 7193700, 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.

אבינעם גואלמן, עו"ד, מפרק

אומגה משאבות יבוא ושיווק בע"מ
 )ח"פ 515481893(

)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 15/04/2018, בשעה 10:30, אצל המפרק, רח' 
נפתלי פלטין 1, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ירון סלבין, עו"ד, מפרק

טאסק פורס ניהול בע"מ
 )ח"פ 515205441(

)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 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 08/04/2018, 
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. 

צביקה ברייטנר, מפרק

אתו-ישראל בע"מ 
 )ח"פ 514414390(

)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 
21/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עו"ד יצחק פלוינסקי, מרח' מבוא האמוראים 1, אשדוד 77652, 

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 28/06/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יצחק פלוינסקי, עו"ד, מפרק

נכסי בני אריה בע"מ
 )ח"פ 510071756(

)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 
 ,18/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רון 
ישראל פינצי, מרח' יהודה ונח מוזס 13, 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.

רון ישראל פינצי, עו"ד, מפרק
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על סדר היום: פירוק מרצון של החברה, הצגת דוח מלא 
על מצב עסקיה של החברה ובחירת מפרק מטעם הנושים.

אסף בנמלך, עו"ד  
בא כוח החברה

אס.טי.ג'י.אר בע"מ
)ח"פ 51-539700-8(

)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   ,7.2.2018 של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מתן נחמיאס, מרח' 
חיפה,   ,1 קומה  ברוש,  בניין  הסיטי,  חלונות  מתחם   ,2 פלי"ם 

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.

מתן נחמיאס, עו"ד, מפרק

וניארה שופ ספורט בע"מ
)ח"פ 51-566599-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.2.2018, התקבלה החלטה 
יעל  מרח'  לוי,  וניארה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הגיבורה 4, 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.

וניארה לוי, מפרקת

אור - יבוא ושיווק אלומניום ופירזול בע"מ
)ח"פ 51-489399-9(

)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 15.2.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם נוח נווה, מרח' 

ביאליק 101, חולון, 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.

רח'  13:00, במשרדי החברה,  08/04/2018, בשעה  ביום  תתכנס 
אינשטיין 40, 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.

איתי בן חורין, מפרק

אמריקן טופ ניילס
 )ח"פ 513862995(

)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 
רח'  19:00, במשרדי החברה,  08/04/2018, בשעה  ביום  תתכנס 
סופי של המפרק,  דוח  ציון, לשם הגשת  24, מבשרת  הכרמים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דוד סלמן-לוי, מפרק

צ.ס.ד יעוץ וניהול )2002( בע"מ
 )ח"פ 513282491(

)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 09/04/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
יצחק אלחנן 15, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

צבי סובל, מפרק

אייקום התחדשות עירונית קריית גיורא אור יהודה בע"מ
 )ח"פ 514986660(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אייקום  חברת  במשרדי   ,9:00 בשעה   ,29/03/2018 ביום  תתכנס 
יזמות ובניה בע"מ, רח' מצדה 8א, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

משה קפלניקוב, עו"ד, מפרק

י.א. שוגט בע"מ
)ח"פ 514687722(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

לפקודת  323)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  נושים  אסיפת  כי  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/04/2018, בשעה 11.00, במשרד 
טולצ'ינסקי שטרן מרציאנו כהן לויצקי ושות', רח' קרן היסוד 

38, ירושלים.
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עמק  רח'  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,26.4.2018 ביום  תתכנס 
איילון 33ג, שוהם, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי שפירא, עו"ד, מפרק  

אודרגלס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-464676-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,7.2.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  אודרברג,  מרדכי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

קצנלבויגן 44, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מרדכי אודרברג, מפרק

אודרגלס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-464676-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 15.4.2018, בשעה 10.00, במשרד המפרק, הגן הטכנולוגי, רח' 
לשם  ירושלים,  מלחה,   ,2 קומה   ,1 בניין   ,1 הפועל  ספורט  אגודת 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

מרדכי אודרברג, מפרק  

אינבסטיקומפ בע"מ
)ח"פ 51-526722-7(

)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 
30.3.2017, התקבלה  המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה דור, מרח' 

פרנקפורטר 2/28, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צביקה דור, מפרק

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

אברהם נוח נווה, עו"ד, מפרק

בית מתושלח בע"מ
)ח"פ 51-320559-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,13.00 בשעה   ,25.3.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,41 מונטיפיורי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בנימין לנדה, עו"ד, מפרק

ג.ל. גוטמן אדריכלים
)ח"פ 51-060654-4(

)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 27.3.2018, בשעה 10.00, אצל משרד עו"ד גבור, רח' 
החשמונאים 100, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרל מיכל גוטמן, מפרקת  

מ. הכיכר בע"מ
)ח"פ 51-354946-9(

)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   ,6.2.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי שפירא, מרח' עמק 
איילון 33ג, שוהם, טל' 054-4956855, פקס' 153-39773480, 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.

שי שפירא, עו"ד, מפרק

מ. הכיכר בע"מ
)ח"פ 51-354946-9(

)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 
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כי  החלטה  התקבלה  כן,  כמו  לחברה.  מפרקת  ומינוי  החברה 
סכויותיה של המפרקת מבוטלות.

יעל טרייבר, מפרקת

רדיוכם
)ח"פ 51-430431-0(

הודעה על ביטול פירוק מרצון

הנ"ל,  כי באסיפה כללית של החברה  בזה הודעה  ניתנת 
שהתכנסה ביום 7.11.2017, התקבלה החלטה במניין חוקי לבטל 
הקודם,  הדירקטוריון  את  ולהחזיר  מרצון  החברה  פירוק  את 

שחבריו הם איל יוסף משעני ויסמין קול משעני, לתפקידו.

יסמין קול משעני, מפרקת

ראדיסון השבחת נדל"ן הרצליה 2
)ש"מ 55-027515-0(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כי השותף המוגבל  ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975,  השותפויות 
נתנאל אליהו, מכר בזה את מלוא זכויותיו בשותפות המוגבלת 
נתנאל  המוגבל  השותף  יימחק  לפיכך  לוציה,  הרלט  לאילנה 
לוציה  הרלט  אילנה  תוסף  ותחתיו  בשותפות  מחלקו  אליהו 

כשותפה מוגבלת.
ישראל מורגנשטרן, מנהל כללי

בי. סי. אס. גרוז פאנד )ישראל(
)ש"מ 55-001876-6(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי השותפה המוגבלת 
ר.פ. החזקות )1992( בע"מ, ח"פ 51-166098-7, העבירה את כל 
זכויותיה בשותפות בסך של 4,118,900 שקלים חדשים, לרובין 
בשותפות  וזכויותיו  בשותפות  מוגבל  שותף  שיהיה  צימרמן, 

יהיו 4,118,900 שקלים חדשים.
בני ברגמן, דירקטור

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 43298-06-13

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

שם החייבת: חנה אפרת סבג.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

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 זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

אינבסטיקומפ בע"מ
)ח"פ 51-526722-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, במשרדי החברה,  הנ"ל תתכנס ביום 30.3.2018, בשעה 
סופי של המפרק,  דוח  ירושלים, לשם הגשת   ,3 רח' הרכבים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה דור, מפרק  

בית לחייל הבודד 
)ע"ר 58-044923-9(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,11.2.2018 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד אלון מרדכי, מרח' השקמה 2, 

מגדל אפרידר, קומה 11, אזור, 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.
אלון מרדכי, עו"ד, מפרק

עמותת הושעטף 
)ע"ר 58-027074-2(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,29.1.2018 ביום  שהתכנסה 
הושעיה,   ,179 ת"ד  טסלר,  רננה  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

למפרקת העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.
רננה טסלר, מפרקת

חסינות ניהול תכנון ופיקוח, אבטחה ובטיחות בע"מ
)ח"פ 51-228250-0(

)ביטול הליך פירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול סמכויות המפרקת

הנ"ל,  כי באסיפה כללית של החברה  בזה הודעה  ניתנת 
שהתכנסה ביום 4.2.2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לבטל 
של  מרצון  פירוק  בדבר  החברה  של  הקודמת  החלטתה  את 


