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מבחנים לתמיכה של משרד החינוך בפעילות שוטפת של כפרי סטודנטים 
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, 
מתפרסמים בזה מבחנים לתמיכה של משרד החינוך )להלן - המשרד( בפעילות שוטפת של כפרי סטודנטים, כמפורט להלן:

תקנה תקציבית מס': 46-04-48

כללי  .1

להגשת  לנוהל  בהתאם  המשרד,  מתקציב  תמיכות  במתן  תדון  הוועדה(,   - )להלן  המשרד  של  התמיכות  ועדת  )א( 
בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל(.

התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.  )ב( 

יישום  תוך  העניין,  של  נסיבותיו  כל  את  הוועדה  תשקול  לתמיכה,  ובקשה  בקשה  בכל  ולהחליט  לדון  בבואה  )ג( 
שוויוני, מקצועי וענייני של מבחנים אלה; הוועדה תנמק את החלטותיה.

הגדרות  .2

במבחנים אלה -   

"כפר סטודנטים" - קבוצה המקיימת את התנאים האלה:

מתגוררת במתחם מגורים;   )1(

מורכבת מסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה; בסעיף זה, "מוסד להשכלה גבוהה" - מוסד שהוא   )2(
אחד מאלה:

מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-31958 )להלן - חוק המועצה להשכלה  )א( 
גבוהה(;

מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה; )ב( 

מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה; )ג( 

מ–140 שעות שנתיות  נמוך  בהיקף שאינו  חברתית  פעילות  מקיימים  בכפר  הסטודנטים המתגוררים  )ד( 
לפחות במשך 28 שבועות בשנה לפחות;

80% מחבריה לפחות הם בוגרי שירות צבאי, שירות לאומי או שירות אזרחי;   )3(

במועד הגשת הבקשה הקבוצה שלגביה מוגשת הבקשה החלה שנת פעילות שנייה לכל הפחות;  )4(

http://edu.gov.il/sites/ הזה:  בקישור  שמופיעה  כפי  הראשי  המדען  לשכת  באתר  כהגדרתו   - טיפוח"  "מדד 
;ChiefScientist/measure/Pages/ses-index.aspx

"המינהל" - מינהל חברה ונוער במשרד;

"מתחם מגורים" - דירה, בית או מבנה אחר לדיור שהוא יחידת מגורים אחת לרבות מספר יחידות מגורים סמוכות 
באותו אזור מגורים;

"פעילות" - פעילות שמשכה 45 דקות לפחות ואשר אינה מתקיימת בבתיהם של חברי כפר הסטודנטים ואינה מיועדת 
לילדיהם של חברי הכפר ואשר חבר הכפר המקיים אותה הוכשר אליה כמפורט בסעיף 6)7(.

הגופים הנתמכים   .3

הפועלים  סטודנטים  ושמפעילים  הסטודנטים  כפרי  במסגרת  בקהילה  החינוך  בתחומי  העוסקים  ציבור  מוסדות   
בהתנדבות ומלווים אותם, בהיקף ובאופן המפורטים במבחנים אלה.

מטרות התמיכה  .4

המקומית  הרשות  צורכי  עם  תיאום  תוך  רבדיה,  על  בקהילה  חינוכית  לפעילות  הסטודנטים  כפר  חברי  עידוד  )א( 
שבתחומה פועל כפר סטודנטים.

 
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשע"ז, עמ' 32 ועמ' 1046.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 3172 ועמ' 5152; התשע"ד, עמ' 472; התשע"ה, עמ' 658 ועמ' 8220; התשע"ו, עמ' 10192; התשע"ח, עמ' 4406.  2

ס"ח התשי"ח, עמ' 191; התשע"ח, עמ' 168.  3
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העמקת האחדות בין חלקי האוכלוסייה השונים. )ב( 

העצמת ילדים, נוער וצעירים תושבי הפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל. )ג( 

עידוד מפגשים בין אוכלוסיות שונות. )ד( 

עידוד נוער, צעירים ומבוגרים לפעול למען קהילתם. )ה( 

הנושאים הנתמכים  .5

השתתפות בהוצאות מחיה, דיור ואחזקה של החברים בכפר הסטודנטים. )א( 

פעילות ומעורבות של הסטודנטים בחיי הילדים והנוער באזור: הקמת מפעלים חינוכיים לתושבי היישוב והאזור  )ב( 
יחד עם הנוער המקומי. 

עולים  בקרב  פעילות  לרבות  מיוחדות,  אוכלוסיות  בקרב  הסטודנטים  כפר  חברי  שיפעילו  חינוכיות  פעילויות  )ג( 
חדשים, נוער בסיכון, נערים עובדים, נוער עם צרכים מיוחדים. 

פיתוח מנהיגות נוער בקהילה המקומית בידי הסטודנטים. )ד( 

יוזמות חינוכיות ייחודיות שיזמו חברי כפר הסטודנטים. )ה( 

קיום מערך ליווי חינוכי הכולל הכנה, הכשרה והשתלמויות לחברי כפרי הסטודנטים ובכלל זה קיום מערך סדנאות  )ו(  
והדרכת הסטודנטים  ריכוז  וכן  בקרב הסטודנטים  חברתית  ומעורבות  מנהיגות  כישורי  לטפח  העצמה שמטרתו 

בפעילותם החינוכית. 

תנאי סף למוסד הציבור  .6

מוסד ציבור המבקש תמיכה לאחזקת הסטודנטים המתנדבים והפעלתם יוכיח כי מתקיימים בו כל התנאים האלה:  

הוא רשום כחוק כתאגיד הפועל שלא למטרות רווח; כל פעילות הסטודנטים, לרבות הפעלת כוח האדם הנדרשת   )1(
לכך, תהיה מרוכזת במסגרת התאגיד, ותבוא לידי ביטוי עצמאי ונפרד במסמכיו הכספיים;

אין במטרות המוסד או במעשיו שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או הסתה לגזענות;  )2(

המוסד מפעיל רשת כפרי סטודנטים, המונה 3 קבוצות לפחות, שכל אחת מהן פועלת ברשות מקומית אחרת;   )3(

כפר הסטודנטים  ופעולת  חובה, התש"ט-41949,  לימוד  בחוק  כהגדרתו  מוכר  חינוך  מוסד  במהותו  אינו  המוסד   )4(
נפרדת מפעילותו של מוסד חינוך פורמלי;

למוסד ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת כפרי סטודנטים לפני מועד הגשת בקשת התמיכה;  )5(

המוסד מבטח את הסטודנטים, המדריכים, והרכזים בביטוח, לרבות ביטוח מעבידים וביטוח צד ג', לצורך כיסוי   )6(
הסיכונים בפעילות מוסד הציבור;

מוסד הציבור מקיים תהליך הכשרה לסטודנטים בכפר שבמסגרתו יוכשרו לפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה   )7(
בהיקף שלא יפחת מ–24 שעות;

מוסד הציבור מעמיד רכז בעל רקע חינוכי או בעל ניסיון של שנתיים לפחות בחינוך בלתי פורמלי לליווי מערך   )8(
כפרי הסטודנטים ביחס של רבע משרה לכל כפר; משרתו הכוללת לא תפחת ממשרה מלאה לפחות; הרכז לא יהיה 

חבר בכפר הסטודנטים; 

מוסד הציבור מעמיד רכז התנדבות שיפעל בשיתוף הרשות המקומית וגופים הפועלים בקהילה, בהיקף של חצי   )9(
משרה לפחות;

מוסד הציבור מעמיד מערך ליווי של מדריכים לכפרי הסטודנטים ביחס של משרה אחת לכל 4 כפרים לפחות,   )10(
לדוגמה, לכפר אחד בהיקף של רבע משרה; מדריך לא יהיה סטודנט בכפר; 

פעילות המוסד הנתמכת לפי מבחנים אלה אינה נתמכת או מתוקצבת מכל מקור ממשלתי אחר או באמצעות   )11(
המועצה להשכלה גבוהה;

המוסד יגיש הצהרה של כל אחד מהסטודנטים החברים בכל כפר בדבר שייכותם לכפר;  )12(

לא ייחשב לעניין מבחנים אלה סטודנט המתגורר בכפר מעל 4 שנים;  )13(

 
ס"ח התש"ט, עמ' 287; התשע"ז, עמ' 317.  4
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המוסד אינו מפעיל, ביישוב שבו נמצא הכפר שבעבורו מבוקשת התמיכה, אחד מאלה: גרעין תורני, מוסד לימוד תורני   )14(
כמשמעו במבחן לתמיכה במוסדות תורניים - לימוד ופעולות5: קבוצת מחנכים, גרעין משימתי או מוסד אקדמי.

תנאי סף חינוכיים לכפר הסטודנטים  .7

מוסד הציבור יגיש תכנית חינוכית של כפר סטודנטים שתאושר מראש בידי המינהל; התכנים החינוכיים הערכיים   
שייכללו בתכניות של הסטודנטים שבעבורם מבקש מוסד הציבור תמיכה יכללו חינוך ברוח עקרונות מגילת העצמאות 

וכן את התכנים שלהלן, כולם או חלקם:

חינוך לשירות צבאי, לאומי או אזרחי;  )1(

חינוך לקבלה שלמה של מערכת חוקי המדינה וכיבודם;  )2(

חינוך למעורבות, אחריות ומחויבות חברתית-קהילתית - חינוך למחויבות חברתית, קבלת משימות החשובות   )3(
למעגלים החברתיים שאליהם שייך ובהם פועל הפרט, עידוד הסולידריות עם מעגלים חברתיים אלה;

חינוך ליהדות, דמוקרטיה וציונות; חינוך לסובלנות לאחרים ולשונים, כפרטים וכקבוצות; חינוך לכבוד האדם,   )4(
לכיבוד חירותו ותרבותו ולקבלת האחר;

חינוך להגשמה ומימוש עצמי חברתי; הסטודנטים יפעלו להפגיש את הפרט עם מגוון של הזדמנויות ומצבים,   )5(
שבאמצעותם יוכל להכיר ולהפעיל חלקים שונים באישיותו, כפרט וכחבר בקבוצה, לגלות את כישוריו ולתרגל 

את עצמו בתפקידים אישיים וחברתיים;

העצמה לימודית, תוך סיוע לקהילה בתחום ההתמחות של הסטודנט.  )6(

תנאי סף ארגוניים לכפר סטודנטים  .8

קהילתית  יחידה  יהיה  סטודנטים  כפר  לפחות;  סטודנטים,  20 חברים, שהם  מונה  הוא  יוכר אם  סטודנטים  כפר  )א( 
שחבריה מתגוררים באותו מתחם מגורים, או בכמה מתחמים או דירות באותו אזור מגורים.

חברי כפר סטודנטים יקיימו פעילות חינוכית עצמאית ומובחנת משאר פעולותיו של מוסד הציבור, בלא תמורה,  )ב( 
בהיקף שלא יפחת מ–140 שעות שנתיות בלא פחות מ–28 שבועות בשנה לכל סטודנט.

פעילותם החינוכית בהתנדבות של חברי כפר סטודנטים, הנתמכים מתקנה זו, תהיה מובחנת מפעילותם במסגרות  )ג( 
חינוכיות וקהילתיות אחרות.

נוסף על האמור בסעיף קטן )ב(, חברי כפר סטודנטים יקיימו פעילות משותפת של כלל החברים בכפר, המיועדת  )ד( 
להם, בהיקף שלא יפחת מ–56 שעות בשנה לכפר, שיתקיימו בלא פחות מ–28 שבועות בשנה; הפעילות תכלול את 
המרכיבים האלה: ערבי תרבות - בהיקף של 4 שעות לפחות; סוף שבוע קהילתי הכולל לינה - בהיקף של 12 שעות 

לפחות; ישיבות ודיונים - בהיקף של 3 שעות לפחות; טיולים - בהיקף של 8 שעות לפחות. 

אופן חישוב התמיכה  .9

התמיכה בכפר הסטודנטים מהתקציב בתקנה תחולק לפי הוראות אלה:  

5% מכספי התמיכה יחולקו בחלקים שווים בין מוסדות הציבור שנמצאו זכאים לתמיכה;  )1(

50% מכספי התמיכה יינתנו לצורך מימון הוצאות אלה: דמי קיום וכלכלה של חברי כפר הסטודנטים; הוצאות   )2(
דיור ואחזקת הדירות; מוסד הציבור יקבל את חלקו היחסי על פי מספר חברי קבוצות הסטודנטים המאושרות 

שהוא מפעיל ביחס לכלל חברי הקבוצות המאושרות שמפעילים מוסדות הציבור הנתמכים לפי מבחנים אלה; 

15% מכספי התמיכה יינתנו בעד הוצאות הכנה, הכשרה והשתלמות, ובכלל זה פעילות העצמה וטיפוח מנהיגות   )3(
בקרב הסטודנטים; מוסד הציבור יקבל את חלקו היחסי על פי החלק היחסי של הפעילויות האמורות שמקיים 
המוסד מתוך כלל הפעילויות האמורות שמקיימים מוסדות הציבור הנתמכים לפי מבחנים אלה; התמיכה תוענק 
על פי הנוסחה שלהלן: מספר הסטודנטים x ימי ההשתתפות )להלן - מדד ההשתלמות(; משך ההכשרה או משך 
ההשתלמויות שיילקחו בחשבון לא יפחת מארבע שעות ליום; ייחשב כמשתתף רק מי שהשתתף ביום ההשתלמות 

או ההכשרה במלואו; 

 
י"פ התשס"ד, עמ' 3498; התשס"ה, עמ' 985; התשס"ה, עמ' 7159, עמ' 7881, עמ' 3759 ועמ' 3851; התשס"ו, עמ' 616; התשס"ז,   5

עמ' 3 ועמ' 3643; התשס"ח, עמ' 1047; התשס"ט, עמ' 442, עמ' 458 ועמ' 2557; התש"ע, עמ' 1043 ועמ' 4059; התשע"א, עמ' 1825 
ועמ' 6038; התשע"ב, עמ' 850 ועמ' 3186; התשע"ג, עמ' 94 ועמ' 3449; התשע"ד, עמ' 604, עמ' 1193 ועמ' 3390; התשע"ה, עמ' 
126, עמ' 2630, עמ' 2631, עמ' 4458 ועמ' 8740; התשע"ו, עמ' 2250 ועמ' 3478; התשע"ז, עמ' 162, עמ' 1776, עמ' 2412, עמ' 4992, 

עמ' 4993 ועמ' 4998; התשע"ט, עמ' 82.
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רכזים  במימון  השתתפות  השאר,  בין  זה,  ובכלל  הסטודנטים,  כפרי  ליווי  פעולות  בעד  יינתנו  מהתמיכה   20%  )4(
ויועצים מקצועיים וכיוצא בכך; מוסד הציבור יקבל את חלקו היחסי בתמיכה לפי פסקה זו על פי החלק היחסי של 
עלות הפעילויות האמורות שמקיים המוסד מתוך כלל הפעילויות האמורות שמקיימים מוסדות הציבור הנתמכים 

לפי מבחנים אלה;

5% מכספי התמיכה יינתנו בעד קיום בעד פעילות המבוצעת על ידי כפר הסטודנטים לטובת הקהילה ברשות   )5(
המקומית שבה מתגוררים הסטודנטים; מוסד הציבור יקבל את חלקו היחסי בתמיכה לפי פסקה זו על פי החלק 
מוסדות  שמקיימים  האמורות  הפעילויות  כלל  מתוך  המוסד  שמקיים  האמורות  הפעילויות  עלות  של  היחסי 

הציבור הנתמכים לפי מבחנים אלה;

5% מכספי התמיכה יינתנו בעד קיום פעילות המבוצעת על ידי חברי כפר הסטודנטים במוסדות החינוך ברשות   )6(
המקומית שבה מתגוררים הסטודנטים; מוסד הציבור יקבל את חלקו היחסי בתמיכה לפי פסקה זו בהתאם למספר 
כלל  של  כאמור  הפעילות  שעות  כלל  מתוך  האמורה  הפעילות  את  המקיים  הסטודנטים  של  הפעילות  שעות 

מוסדות הציבור;

לגבי פסקאות )2( עד )3( יחולו ההוראות האלה:   )7(

יותר  או   6 הוא  לפי העניין,  או השכונתי,  היישובי  באזור שבו מדד הטיפוח הרשותי,  בקבוצה המתגוררת  )א( 
יחושב חבר הקבוצה )לעניין פסקה )2(( או מדד ההשתלמות )לעניין פסקה )3(( )בסעיף זה - יחידת הפעילות(, 

מוכפל במקדם 2.5;

הפעילות,  יחידת  תחושב  מיוחדות,  ביטחוניות  נסיבות  קיימות  שבהם  ביישובים  המתגוררת  קבוצה  לגבי  )ב( 
מוכפלת במקדם של 1.5; יישובים כאמור הם - 

יישובים סמוכי גבול כהגדרתם בהחלטת הממשלה מס' 667 מיום 04.08.2013 - יישובים שבתיהם, כולם   )1(
או חלקם, נמצאים בטווח איום על פי שיקולי מערכת הביטחון - טווח של עד 9 קילומטרים מגבול לבנון, 

ועד 7 קילומטרים מגבולות אחרים, או מגדר המערכת סביב רצועת עזה;

יישובים מאוימים כהגדרתם בהחלטת הממשלה מס' 667 מיום 04.08.2013 - יישובים ביהודה ושומרון,   )2(
המסווגים על ידי מערכת הביטחון ברמות איום 3 עד 5 )רמות האיום הגבוהות ביותר(;

יישובים צמודי גדר כהגדרתם בהחלטת הממשלה מס' 2155 מיום 11.12.2016 - יישובים שבתיהם, כולם או   )3(
חלקם, נמצאים בטווח של עד 2 קילומטרים מגבול מדינות שאין להן הסכם שלום עם מדינת ישראל;

בכל מקרה, תמיכת המשרד לא תעלה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה.   )8(

נוהל  .10

לבקשה לתמיכה יצורפו מסמכים אלה: )א( 

המסמכים הנדרשים כמפורט בנוהל;  )1(

רשימת סטודנטים, הכוללת את כתובת הכפר ואת מקום הפעילות החינוכית, ערוכה במסמך בכתב, במתכונת   )2(
כפי שתיקבע על ידי המינהל ותפורסם מראש, וחתומה בידי המנהל הכללי של מוסד הציבור; העתק התכנית 

יוגש גם במדיה מגנטית;

תכנית העבודה השנתית של כפר הסטודנטים, שתכלול תכנית חינוכית מפורטת לפי שעות, תכנית הכשרה   )3(
וליווי של הסטודנטים, הכוללת את תחומי ההתנדבות והיקפה;

הסכמי שכירות הדירות של כפר הסטודנטים;  )4(

הצעת תקציב ודוחות כספיים שבהם ניתן לזהות את הפעילות הכספית של הפעילות הנתמכת;  )5(

דיווח של מוסד הציבור למשרד על כל תמורה, תשלום או טובת הנאה בכסף ובשווה כסף שהוא מקבל בעבור   )6(
פעילותם של קבוצות סטודנטים. 

בהתאם להוראות הנוהל היקף הפעילות הנתמכת במוסד הנתמך לראשונה לא יעלה על כפל היקף פעילות המוסד  )ב( 
בשנה שקדמה לשנת התמיכה הראשונה בתחום הנתמך. 

למען הסר ספק יובהר כי האחריות המלאה על קיום הפעילות הנתמכת באופן בטוח מוטלת על מוסד הציבור.  )ג( 

11.  תחילה 

תחילתם של מבחנים אלה, למעט סעיף 6)9(, ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(. )א( 

תחילתו של סעיף 6)9( ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(. )ב( 
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הוראת שעה   .12

בשנת 2018 -   

יראו כאילו בסעיף 4, אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:  )א( 

")ו( עידוד פעילות בין–דורית משותפת לאזרחים צעירים וותיקים.   

)ז( קידום וטיפוח מנהיגות בקרב הסטודנטים.  

)ח( עידוד והגברת עצמאות כלכלית של צעירות וצעירים.";  

יראו כאילו, בסעיף 5 - )ב( 

בסעיף קטן )ב(, במקום האמור בו יבוא:   )1(

"פעילות ומעורבות של הסטודנטים בחיי הילדים, הנוער והצעירים באזור: הקמת מפעלים חינוכיים לתושבי   
היישוב והאזור יחד עם הנוער והצעירים המקומיים.";

אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:   )2(

ומטרתן  יוזמות קהילתיות המערבות את תושבי הרשות המקומית שבה מתגוררים הסטודנטים  ")ז( קידום 
חיזוק המרקם הקהילתי והקשר של הסטודנטים עם תושבי הרשות המקומית. 

שבה  המקומית  ברשות  הוותיקים  האזרחים  אוכלוסיית  עם  הסטודנטים  של  דורי  בין  קשר  )ח( פעילות 
מתגוררים הסטודנטים, כולל מפגשים פרטניים של סטודנטים עם אזרחים ותיקים, התנדבות פרטנית או 
ופעילות קהילתית משותפת לצעירים  גריאטריים  חולים  ובבתי  קבוצתית של הסטודנטים בבתי אבות 

ולאזרחים ותיקים.

שבה  המקומית  ברשות  פעילות  לרבות  וצעירים,  צעירות  של  הכלכלית  העצמאות  להגברת  )ט( פעילות 
מתגוררים הסטודנטים, בקמפוסים ובאמצעות מדיה דיגיטלית; פעילות לקידום התנהלות כלכלית נבונה 

ולהפצת ידע וכלים על אודות התנהלות כלכלית נבונה בקרב צעירות וצעירים.";

יראו כאילו, בסעיף 9 -  )ג( 

בפסקה )3(, במקום "15%" יבוא "10%";  )1(

בפסקה )5( -   )2(

במקום "5%" יבוא "10%"; )א( 

אחרי "ברשות המקומית בה מתגוררים הסטודנטים" יבוא "לרבות פעילות קשר בין–דורי של הסטודנטים  )ב( 
עם אוכלוסיית האזרחים הוותיקים, פעילות לקידום וטיפוח מנהיגות בקרב סטודנטים, פעילות להגברת 

העצמאות הכלכלית של צעירים". 

ביטול  .13

מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך בפעילות שוטפת של כפרי סטודנטים6 - בטלים.  

ו' בחשוון התשע"ט )15 באוקטובר 2018(
)803-35-2018-000020(       נפתלי בנט
שר החינוך  

י"פ התשע"ז, עמ' 7168.  6

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

פרויקט: דרך מספר 65 - מחלף גולני - מחלף עילבון

מכוח ההרשאה שניתנה לחברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, שהודעה עליה פורסמה   .1
בילקוט פרסומים 6368, התשע"ב, עמ' 2268, ולתיקוני טעויות דפוס שפורסמו בילקוט הפרסומים 6384, התשע"ב, עמ' 
 19 סעיף  ולפי   ,10038 עמ'  7889, התשע"ח,  הפרסומים  ובילקוט   ,3372 עמ'  6400, התשע"ב,  הפרסומים  בילקוט   ,2873
המתוארים  במקרקעין  הזכויות  כי  מודיע  אני  הפקודה(,   - )להלן   11943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות   לפקודת 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליהם פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6368, התשע"ב, 

 
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  1
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 ,6400 בילקוט הפרסומים   ,2873 6384, התשע"ב, עמ'  בילקוט הפרסומים  פורסמו תיקוני טעויות דפוס  וכן   ,2260 עמ' 
קרקע  חזרה מרכישת  להודעה בדבר  ובהתאם   ,10038 עמ'  7889, התשע"ח,  ובילקוט הפרסומים   ,3372 עמ'  התשע"ב, 
בחלקה או במלואה בטרם נקנתה בה החזקה, שפורסמה בילקוט הפרסומים 7629, התשע"ח, עמ' 1747, ולתיקוני טעויות 
דפוס שפורסמו בילקוט הפרסומים 7889, התשע"ח, עמ' 10038, יהיו לקניינה הגמור והמוחלט של מדינת ישראל מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -   .2

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים והחלקות האלה:  

חלקהגוש
 סך הכול שטח בתחום 

ההכרזה במ"ר
היישוב

גליל עליון135841427,271

גליל עליון16562

גליל עליון1358636,802

מבואות חרמון/גליל עליון13587185,794

מבואות חרמון/גליל עליון234,146

מבואות חרמון/גליל עליון38,262

קדרים13588121,854

קדרים31,000

קדרים745,863

גליל עליון13589146,744

גליל עליון319,767

גליל עליון520,755

גליל עליון6815

גליל עליון71,231

גליל עליון91,534

גליל עליון113,754

גליל עליון1284,627

גליל עליון13860229,836

גליל עליון13930820,668

עמיעד13932113,593

עמיעד287,269

עמיעד41,539

עמיעד13933154,336

עמיעד4460

גליל תחתון1521627,612

גליל תחתון318,852

גליל תחתון49,416

גליל תחתון51,833

גליל תחתון6951

גליל תחתון713,644

גליל תחתון8184
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חלקהגוש
 סך הכול שטח בתחום 

ההכרזה במ"ר
היישוב

גליל תחתון15217137,687

גליל תחתון240,231

גליל תחתון31,242

גליל תחתון58,523

גליל תחתון933,469

גליל תחתון102,018

עילבון15412362,176

עילבון37390

עילבון571,977

עילבון58844

עילבון1541421,188

עילבון31,353

עילבון98,239

עילבון107,864

עילבון1541523,081

עילבון41,673

עילבון52,111

עילבון6939

עילבון7925

עילבון81,051

עילבון91,100

עילבון10482

עילבון11586

עילבון12784

עילבון13989

עילבון14520

עילבון1516,147

עילבון1682

עילבון24572

עילבון25258

עילבון28367

מגדל291,527

עילבון304,202

עילבון313,256

עילבון3369

עילבון361,049



2533 ילקוט הפרסומים 7983, כ"ט בחשוון התשע"ט, 7.11.2018 

חלקהגוש
 סך הכול שטח בתחום 

ההכרזה במ"ר
היישוב

עילבון15415371,108

עילבון381,081

בלא שיפוט391,381

מגדל401,061

עילבון41634

עילבון425,293

עילבון43596

עילבון44828

עילבון451,587

עילבון4644

עילבון65389

בלא שיפוט6613,941

עילבון6784

עילבון68165

עילבון1541618,072

עילבון23,730

עילבון32,174

עילבון6114,565

עילבון73,562

עילבון8184

עילבון9716

עילבון16166

עילבון18903

עילבון2243

מסד154201691

מסד219,208

מסד4611

מסד154212170,339

מסד41,101

מסד515,709

מסד15422151,985

מסד154231114,075

מסד232,648

מסד73,304

מסד82,120

רביד15457114,563
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חלקהגוש
 סך הכול שטח בתחום 

ההכרזה במ"ר
היישוב

קדרים1552611,259

קדרים23,148

קדרים413,423

קדרים1552725,065

קדרים31,097

קדרים94,885

קדרים28456

קדרים29871

קדרים32580

קדרים34738

קדרים354,415

קדרים3660,508

חוקוק3731

קדרים38618

חוקוק39514

קדרים4112,408

קדרים451,625

קדרים474,593

קדרים4932,731

קדרים1553728,632

קדרים33,952

קדרים461,647

קדרים562,424

קדרים9166,870

קדרים1028,308

קדרים1418

קדרים1748,709

קדרים1865,337

חוקוק155383142

חוקוק613,001

חוקוק644

כלנית15588101,557

כלנית308,901

כלנית31471

כלנית451,059

כלנית492,866

כלנית64577
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חלקהגוש
 סך הכול שטח בתחום 

ההכרזה במ"ר
היישוב

כלנית15588651,762

כלנית681,655

כלנית691,422

כלנית704

כלנית71241

כלנית722,380

כלנית732,727

כלנית74607

כלנית75581

כלנית761,596

כלנית772,239

כלנית781,187

כלנית79845

כלנית801,104

כלנית811,066

כלנית821,153

כלנית832,275

כלנית841,419

כלנית852,385

כלנית867,786

כלנית877,342

כלנית88732

כלנית8981

כלנית904,368

כלנית915,195

כלנית941,448

כלנית951,137

כלנית9715,758

כלנית1558959

כלנית61,390

כלנית74,520

כלנית83,016

כלנית926,415

כלנית108,636

כלנית113,056

כלנית121,904

כלנית1366
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חלקהגוש
 סך הכול שטח בתחום 

ההכרזה במ"ר
היישוב

כלנית1558920433

כלנית4625

כלנית471,769

כלנית481,884

כלנית496,178

כלנית508,323

כלנית514,384

כלנית53537

כלנית543,894

כלנית553,466

כלנית5879

כלנית625,229

כלנית64776

כלנית15591723,051

כלנית10513

כלנית112,747

כלנית123,332

כלנית132,972

כלנית143,221

כלנית153,203

כלנית16582

כלנית173,430

כלנית181,497

כלנית211,069

כלנית22528

כלנית2538

כלנית31642

כלנית43100

כלנית511,740

כלנית527,400

כלנית53441

כלנית5418,088

כלנית551,914

כלנית562,024

כלנית66346

כלנית678,886
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חלקהגוש
 סך הכול שטח בתחום 

ההכרזה במ"ר
היישוב

כלנית155921737

כלנית29,423

כלנית78,303

כלנית9397

כלנית40121

כלנית47855

כלנית481,732

כלנית491,527

כלנית501,436

כלנית511,146

כלנית52697

מגדל1560316,299

מגדל3563

מגדל413,141

מגדל93,237

מגדל102,281

מגדל11900

מגדל13793

מגדל14475

מגדל17444

מגדל4913,133

כלנית15604213,946

כלנית480

כלנית52,377

כלנית61,807

כלנית71,504

כלנית8729

כלנית9190

כלנית101,162

כלנית111,351

כלנית1235

כלנית141,648

כלנית15690

כלנית185

כלנית19578

כלנית203,449
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חלקהגוש
 סך הכול שטח בתחום 

ההכרזה במ"ר
היישוב

כלנית15604213,860

כלנית225,825

כלנית237,261

כלנית2421,225

כלנית251,731

כלנית2624,854

כלנית277,812

כלנית285,244

כלנית2910,084

כלנית305,233

כלנית326,966

כלנית337,699

כלנית345,714

כלנית3521,303

כלנית364,801

כלנית37381

כלנית381,492

כלנית393,319

כלנית40194

כלנית4235,978

טפחות156113572

טפחות88,922

טפחות913,012

טפחות10819

טפחות1173,467

טפחות1313,935

טפחות145,408

טפחות151,010

טפחות15612520,086

טפחות61,994

טפחות77,616

טפחות82,831

טפחות911,627

טפחות109,365

טפחות11489

טפחות54349

טפחות55410
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חלקהגוש
 סך הכול שטח בתחום 

ההכרזה במ"ר
היישוב

טפחות15612562,357

טפחות576,811

רביד156131744

רביד23,690

רביד32,621

רביד41,158

רביד102,377

רביד13720

רביד15445

רביד16689

רביד172,032

רביד189,869

מגאר1561414197

מגאר153,243

מגאר185,538

מגאר194,575

מגאר21729

מגאר229,139

מגאר236,851

מגאר2410,605

מגאר2586,127

פרוד156833221,125

פרוד44,901

פרוד6752

פרוד71,452

פרוד87,873

פרוד9829

פרוד156911215,478

טורעאן1661313,050

מצפה נטופה16614192,639

מצפה נטופה4150

מצפה נטופה59,204

מצפה נטופה630,232

מצפה נטופה74,985

מצפה נטופה826,653

מצפה נטופה95,482

מצפה נטופה105,941
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חלקהגוש
 סך הכול שטח בתחום 

ההכרזה במ"ר
היישוב

מצפה נטופה1661411578

מצפה נטופה132,487

מצפה נטופה145,504

מצפה נטופה1661521113

מצפה נטופה22599

מצפה נטופה231,168

מצפה נטופה246,758

מצפה נטופה257,889

מצפה נטופה261,261

מצפה נטופה271,371

מצפה נטופה281,621

הגליל התחתון29786

מצפה נטופה301,518

מצפה נטופה3124,581

מצפה נטופה3210,888

מצפה נטופה333,295

הגליל התחתון4316,278

מצפה נטופה441,785

מצפה נטופה452,790

מצפה נטופה1661613108

מצפה נטופה141,979

מצפה נטופה151,118

הגליל התחתון16463

מצפה נטופה171,052

מצפה נטופה181,031

מצפה נטופה191,015

מצפה נטופה20510

מצפה נטופה21652

מצפה נטופה221,276

מצפה נטופה23532

מצפה נטופה24253

מצפה נטופה251,051

מצפה נטופה262,267

מצפה נטופה27909

מצפה נטופה28397

מצפה נטופה29354

מצפה נטופה30876
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חלקהגוש
 סך הכול שטח בתחום 

ההכרזה במ"ר
היישוב

מצפה נטופה1661631375

מצפה נטופה32156

מצפה נטופה33367

מצפה נטופה34890

מצפה נטופה35705

מצפה נטופה36302

מצפה נטופה37371

מצפה נטופה38835

מצפה נטופה39801

מצפה נטופה40392

מצפה נטופה41434

מצפה נטופה42842

מצפה נטופה43689

מצפה נטופה44374

מצפה נטופה45497

מצפה נטופה46849

מצפה נטופה47698

מצפה נטופה48395

מצפה נטופה49313

מצפה נטופה50492

מצפה נטופה51594

מצפה נטופה52388

מצפה נטופה53360

מצפה נטופה54547

גליל תחתון567,238

מצפה נטופה1661760262

מצפה נטופה6260

טורעאן1662013,673

טורעאן22,395

טורעאן31,364

טורעאן41,243

טורעאן51,001

טורעאן69,059

טורעאן71,212

טורעאן8310

טורעאן9754

טורעאן103,110
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חלקהגוש
 סך הכול שטח בתחום 

ההכרזה במ"ר
היישוב

טורעאן16620112,124

טורעאן12971

טורעאן132,067

טורעאן142,165

טורעאן151,627

טורעאן161,708

טורעאן171,598

גליל תחתון181,536

טורעאן191,484

טורעאן201,372

גליל תחתון211,542

גליל תחתון22799

טורעאן23656

טורעאן24639

גליל תחתון25803

גליל תחתון26808

טורעאן27584

טורעאן28552

טורעאן29810

טורעאן3053

טורעאן31143

גליל תחתון1153,400

גליל תחתון1161,316

טורעאן1172,911

טורעאן118715

טורעאן119159

טורעאן1664411,077

טורעאן21,564

טורעאן41,391

טורעאן51,004

טורעאן6449

טורעאן7606

טורעאן8863

טורעאן9650

טורעאן10286

טורעאן11379

טורעאן12780
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ברטה ברודר, 15.1.1943; 

שמואל )סמואל( ברודר, 15.1.1943; 

הנרי ברודר, 15.1.1943; 

חיים ייצחק ברודר, 30.12.1942; 

ססיליה ברודר לבית האוסר, 26.9.1942; 

יהודית ברודר, 26.9.1942; 

בנימין פייבל ברודר, 28.11.1942; 

רוזה ברודר לבית איציקוביץ, 24.10.1942; 

ג'נה ברודר, 24.10.1942.

מקום מגוריהם: אנטוורפן, בלגיה.

מיכל ימיני, מזכירת בית המשפט

חלקהגוש
 סך הכול שטח בתחום 

ההכרזה במ"ר
היישוב

טורעאן1664413576

טורעאן14630

טורעאן15831

טורעאן161,837

טורעאן171,428

טורעאן201,778

טורעאן212,199

טורעאן28163

טורעאן2912,263

טורעאן3011,062

טורעאן312,241

טורעאן323,573

טורעאן332,193

טורעאן341,055

טורעאן3543

טורעאן56952

טורעאן592,273

מצפה נטופה17549533,945

עראבה1937284768

עראבה193944229

בלא שיפוט6922,238

ד' באלול התשע"ח )15 באוגוסט 2018(
)חמ 3-4(      ויקטור מוקי

     מנהל אגף מקרקעין נתיבי ישראל

בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים
ת"ע 5809-10-17

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ובעניין: הצהרת מותם של המפורטים בהודעה,

הודעה

בהתאם לסעיף 14)א( לתקנות הצהרות מוות )סדרי הדין(, 
התשי"ג-1952, הצהיר בית המשפט הנ"ל ביום 28.10.2018 בצו 

סופי על מותם של הנספים המפורטים להלן.

וזה תיאורם של הנספים:

שמותיהם ותאריך מותם: 

משה בצלאל ברודר, 31.10.1942; 

ולה ברודר לבית טננבאום, 15.1.1943; 

הודעה לפי חוק הצהרות מוות
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בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 26850-10-18

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

ובעניין פירוק חברת דגת הים בע"מ, ח"פ 51-307455-9,

בן–נאים,  שחר  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מרח' יפו 33, ירושלים 9422109.

בקשה  הוגשה   11.10.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 13.12.2018 בשעה 9.15.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 6.12.2018.

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

שחר בן–נאים, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 36710-10-18

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

ח"פ בע"מ,  מזון  שפר  י.א.ב.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-450338-2

יהודה,  בר  קרן  עו"ד  ב"כ  ע"י  מדמוני,  אפרים  והמבקש: 
מרח' בית הדפוס 22, ירושלים 9548326.

בקשה  הוגשה   16.10.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 13.12.2018 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   9.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.6.12.2018

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

קרן בר יהודה, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית משפט המחוזי בירושלים

פר"ק 18697-09-18

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת אוצר תורת יצחק, ע"ר 58-030894-8,

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.9.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

16.1.2019, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.2.1.2019

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2.1.2019.

              מירית כנרי, עו"ד
            מנהלת יחידת אכיפה ובקרה

              רשות התאגידים

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 2142-10-18

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

ח"פ בע"מ,  ברותים  רהיטנו  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-340476-4

מרח'  בן–דור,  יוסף  עו"ד  ב"כ  ע"י  סיבוני,  דוד  והמבקש: 
ההסתדרות 22, ירושלים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.10.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.12.2018 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 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 

.6.12.2018

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

יוסף בן–דור, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 41635-10-18

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

ח"פ בע"מ,  מלונאות  גולן  אלמוג  חברת  פירוק   ובעניין 
51-375806-0, מרח' הצדף 3, הרצליה 4655202,

ח"צ בע"מ,  הולדינגס  אוטונומס  פורסייט   והמבקשת: 
52-003606-2, ע"י ב"כ עו"ד שי שמש ואח', רישיון מס' 62490, 
ממשרד כהן, שמש, עורכי דין, רח' החילזון 5, רמת גן 5252269, 

טל' 03-6005666, פקס' 03-5426311.

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

בדין ביום 26.12.2018 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 13.12.2018.

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

שי שמש, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 41663-10-18

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

ובעניין פירוק חברת לב אלמוג בע"מ, ח"פ 51-375804-5, 
מרח' הצדף 3, הרצליה 4655202,

ח"צ בע"מ,  הולדינגס  אוטונומס  פורסייט   והמבקשת: 
52-003606-2, ע"י ב"כ עו"ד שי שמש ואח', רישיון מס' 62490, 
ממשרד כהן, שמש, עורכי דין, רח' החילזון 5, רמת גן 5252269, 

טל' 03-6005666, פקס' 03-5426311.

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

בדין ביום 26.12.2018 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 13.12.2018.

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

שי שמש, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 6267-10-18

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

ובעניין פירוק חברת שין מארו בע"מ, ח"פ 51-558052-0,

והמבקשים: אוראל אגמון חלידו ואח', ע"י ב"כ עו"ד אסף 
אוסלקה, מדרך מנחם בגין 23, תל אביב, טל' 073-7961496, פקס' 

.03-6868099

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.10.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.12.2018 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 28.11.2018.

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

אסף אוסלקה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 17121-10-18

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

ח"פ בע"מ,  ריהוט  א.א.  המעצבים  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-518997-5

ואח',  אורן הראל  עו"ד  ב"כ  ע"י  דולב,  גאולה  והמבקשת: 
מרח' מונטיפיורי 39, תל אביב 652108.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.10.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.1.2019 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 20.1.2019.

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

אורן הראל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 52392-10-18

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

ובעניין פירוק חברת נאוי ראול בע"מ, ח"פ 51-175180-2,

עו"ד  ב"כ  ע"י  נוספים,  ו–21  מנדלאוי  שלמה  והמבקשים: 
 ,4 ת"ד   ,11 עומרים  מרח'  בוזנח,  אפרת  אדוה  ו/או  סבן  לירון 

פארק התעשייה עומר,

בקשה  הוגשה   22.10.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 27.12.2018 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00 

ביום 23.12.2018.

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

לירון סבן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 52772-10-18

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

ח"פ  בע"מ,  חשמל  מערכות  לייטמן  חברת  פירוק  ובעניין 
,51-463805-5

והמבקשות: רמזי יונס ואח', ע"י ב"כ עו"ד וג'די פ' אבו אל 
היג'א, רישיון מס' 32166, ת"ד 422, טמרה 30811, טל' 04-9985612, 

פקס' 04-9880923,

בקשה  הוגשה   22.10.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 30.12.2018 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 30.11.2018.

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

            וג'די פ' אבו אל היג'א, עו"ד
              בא כוח המבקשות

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 41664-10-18

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

ובעניין פירוק חברת סיטי פארק אטראקציות אילת בע"מ, 
ח"פ 51-375807-8, מרח' הצדף 3, הרצליה 4655202,

ח"צ בע"מ,  הולדינגס  אוטונומס  פורסייט   והמבקשת: 
52-003606-2, ע"י ב"כ עו"ד שי שמש ואח', רישיון מס' 62490, 
ממשרד כהן, שמש, עורכי דין, רח' החילזון 5, רמת גן 5252269, 

טל' 03-6005666, פקס' 03-5426311.

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

בדין ביום 26.12.2018 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 13.12.2018.

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

שי שמש, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 49018-10-18

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

ובעניין פירוק חברת תכשיטי אור-לי בע"מ, ח"פ 51-087966-1, 
מרח' אלנבי 94, תל אביב,

עו"ד  ב"כ  ע"י  בע"מ,  בכור-תכשיטים  צבאן  והמבקשת: 
איתן ארז, מדרך מנחם בגין 23, תל אביב, טל' 03-5669002, פקס' 

,03-5669001

בקשה  הוגשה   21.10.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 30.12.2018 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 16.12.2018.

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

איתן ארז, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 36989-09-18

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת כתר - חינוך תרבות ורווחה לכל, ע"ר 
,58-058550-3

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.9.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.12.2018, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.13.12.2018

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 13.12.2018.

              מירית כנרי, עו"ד
            מנהלת יחידת אכיפה ובקרה

              רשות התאגידים

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 6026-10-18

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

ח"פ בע"מ,  אחזקות  שאשועה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-449008-5

ועקנין  דניאל  עו"ד  ב"כ  ע"י  דהן,  משה  גיל  והמבקש: 
פקס'  ,03-5044047 טל'   ,6699001 אביב  תל   ,59434 מת"ד   ואח', 

,03-6700456

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.10.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.12.2018 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   14.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.26.11.2018

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

דניאל ועקנין, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 48420-05-18

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

ובעניין פירוק חברת סמארה ס.ע בע"מ, ח"פ 51-314124-2,

ג'בארין,  מוחמד  עו"ד  ב"כ  ע"י  פאתן,  ג'בארין  והמבקש: 
מרח' חסן ג'מיל 1, אום אל פחם 3001000,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.5.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.12.2018 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   9.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.10.12.2018

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

מוחמד ג'בארין, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פש"ר 27788-09-18

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

ח"פ בע"מ,  החורש  מלונות  ר.מ  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-483378-9

והמבקשים: דרור זאב ואח', ע"י ב"כ עו"ד אריה מוסקוביץ', 
משד' הרצל 1, אשדוד,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.9.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.12.2018 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

.15.12.2018

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

אריה מוסקוביץ', עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 62412-10-18

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

ח"פ בע"מ,  תקווה  פתח  דלתות  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-536430-5

והמבקשת: ענת מזרחי, ע"י ב"כ עו"ד חיות גרינברג ואח', 
מבית גיבור ספורט, דרך מנחם בגין 7, רמת גן 5268102, טל' -03

6090976, פקס' 03-6960486.

בקשה  הוגשה   25.10.2018 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 

13.1.2019 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ–14 ימים לפני 

תאריך הדיון בבקשה.

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

חיות גרינברג, עו"ד      הדס כהן, עו"ד
                                                באות כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 67158-10-18

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

ובעניין פירוק חברת חלון אחר בע"מ, ח"פ 51-267133-0,

יוליה  ו–5 אח', ע"י ב"כ עו"ד  והמבקשים: פלבקו ניקולאי 
 ,04-6222445 טל'   ,3842411 חדרה  28א,  יפה  הלל  מרח'  גראץ', 

פקס' 04-6222446,

בקשה  הוגשה   28.10.2018 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 

14.1.2019 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 7.1.2019.

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

יוליה גראץ', עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 26370-10-18

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

ובעניין פירוק חברת עצי אנס בע"מ, ח"פ 51-425719-5,

ב"כ  ע"י  בע"מ,  ושיווק  ליבוא  חברה  אורדילן  והמבקשת: 
טל' רעננה,   ,16 התדהר  מרח'  ברק,  צבי  )פיסיקה(  ד"ר   עו"ד 

09-7995599, פקס' 03-7995519,

בקשה  הוגשה   11.10.2018 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 

30.12.2018 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 23.12.2018.

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

ד"ר )פיסיקה( צבי ברק, עו"ד
    בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 40228-10-18

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

ואירועים  הפקות  ועדיאל  אריאל  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-246322-5,

ב"כ עו"ד שגיב עזרא  ע"י  ואח',  לירון שוורץ  והמבקשים: 
ואח', מרח' הגדוד העברי 10, ת"ד 79, אשקלון 7859507,

בקשה  הוגשה   17.10.2018 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 

7.1.2019 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

עבודה לפני מועד הדיון בבקשה עד 12.00.

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

שגיב עזרא, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 57991-10-18

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

ובעניין פירוק חברת לזמיס' בע"מ, ח"פ 51-544726-6,

לירון  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  סטניסלב  רבייב  והמבקשים: 
פרק   ,4 ת"ד   ,11 עומרים  מרח'  בוזנח,  אפרת  אדוה  ו/או  סבן 

התעשייה עומר,

בקשה  הוגשה   24.10.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 31.12.2018 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 משעה 16.00 

ביום 26.12.2018.

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

לירון סבן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פש"ר 70551-10-18

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

ובעניין פירוק חברת נ.ל.י. ליס )מותגים( ישראל בע"מ, ח"פ 
,51-471828-7

אברהם  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  בנפלא  אליהו  והמבקשים: 
 משעלי, מבניין רסקו, חדר 232, באר שבע, טל' 08-6277676, פקס'

,08-6287006

בקשה  הוגשה   29.10.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 9.1.2019 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 25.12.2018.

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

אברהם משעלי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 73004-10-18

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

ח"פ בע"מ,  מזון  שיווק  מדגן  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-482199-0

והמבקש: מרדכי אוחנה, ע"י ב"כ עו"ד דוד דואייב, מרח' 
הרב לוין 10, ת"ד 2002, עפולה 1839010,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31.1.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.12.2018 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.9.12.2018

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

דוד דואייב, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 46879-07-18

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

ובעניין פירוק חברת דרכיה בע"מ, ח"פ 51-386573-3,

מדרך  ג'באלי,  פיראס  עו"ד  ב"כ  ע"י  פרח,  דיב  והמבקש: 
קריית הממשלה 4000/7, ת"ד 50109, נצרת 16160,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.7.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.1.2019 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   10.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.1.1.2019

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 1.1.2019.

פיראס ג'באלי, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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סטלודו השקעות
 )ח"פ 514821115(

)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 
11/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
21, תל–אביב-יפו,  וינצ'י  דה  לאונרדו  מרח'  וולף,  בלום  שירה 

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. 

 ,18/03/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14:00, 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. 

שירה בלום וולף, עו"ד, מפרקת

נוי לי פלוס בע"מ
 )ח"פ 511839441(

)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 
04/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אודי 
)יהודה( דגני, מרח' פועלי הרכבת 12, 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. 

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

 ,23/12/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, 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. 

אודי )יהודה( דגני, מפרק

בית אריזה רסיטל בע"מ
 )ח"פ 513546515(

)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 

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

א.א. חנית ניהול ותקשורת בע"מ
 )ח"פ 512512559(

)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 
04/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק  אשדוד,   ,1 האמוראים  מבוא  מרח'  פלוינסקי,  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 05/03/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,19:00 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

האחים כהנוב חב' למתן שרותי ספורט בע"מ
 )ח"פ 513085621(

)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 
04/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

רפאל קויתי, מרח' הפלמ''ח 75, באר 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 25/12/2018, 
בשעה 17:00, במשרד עו"ד בלפור קויתי, בכתובת הנ"ל, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

רפאל קויתי, עו"ד, מפרק
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

 ,25/12/2018 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. 

פטריסיה שקולניק, מפרקת

טו - אי רעיונות אינטליגנטיים בע"מ
 )ח"פ 512359365(

)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 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

ישראל רוטשטיין, מרח' זכריה 17, 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. 

 ,25/12/2018 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. 

ישראל רוטשטיין, מפרק

נטורין בע"מ
 )ח"פ 513049957(

)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 יצחק 

נטוביץ, מרח' כנרת 5, 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. 

 ,25/12/2018 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. 

יצחק נטוביץ, מפרק

21/10/2018, 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. 

 ,21/02/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, 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. 

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק

ללויד הים התיכון בע"מ
 )ח"פ 510021421(

)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. 

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

 ,25/12/2018 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. 

צביקה ברייטנר, מפרק

א.פ שקולניק בע"מ
 )ח"פ 514426196(

)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 
04/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
פטריסיה שקולניק, מרח' הרעות 6, כפר סבא, למפרקת 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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06/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זוהר 

הדר, מרח' מנחם 7, 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. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11/04/2019, 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  ציטבר,  רונן  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 
זוהר הדר, מפרקת

בנייני ב.נ.ה. להשקעות בע"מ
 )ח"פ 513384164(

)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 
20/09/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים 

היקרי, מרח' הנביאים 47, 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. 

 ,25/12/2018 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. 

ניסים היקרי, מפרק

ענאל הפקות והוצאה לאור בע"מ
 )ח"פ 513919969(

)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 
05/11/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אנדרה דרמון, מרח' נחל דן 7, 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. 

שניר את קלין בע"מ
 )ח"פ 512678756(

)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 
18/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי בן 

שושן, מרח' גבים 1, 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. 

 ,25/12/2018 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. 

אבי בן שושן, מפרק

י.צ. רנוב בע"מ
 )ח"פ 514879006(

)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 
16/07/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

זהר חיים לוינגר, מרח' לילך 3, ראש העין, 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. 

 ,13/01/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

זהר חיים לוינגר, עו"ד, מפרקת

ציטבר נאמנות-קרן גידור מטבעות בע"מ
 )ח"פ 515780500(

)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 



2553 ילקוט הפרסומים 7983, כ"ט בחשוון התשע"ט, 7.11.2018 

לסטה פרינט בע"מ
 )ח"פ 513957506(

)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 
20/09/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אברהם שרעבי, מרח' הושע 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. 

 ,25/12/2018 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 שרעבי, מפרק

בדק איתן בע"מ
 )ח"פ 512921040(

)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 
20/09/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן 

אביאל סמואל, מרמות השבים 8, 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. 

 ,25/12/2018 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. 

איתן אביאל סמואל, מפרק

סמואל - אביאל יזום ושיווק בע"מ
 )ח"פ 511442188(

)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 

 ,05/03/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אנדרה דרמון, מפרק

חלפי תום 2007 בע"מ
 )ח"פ 513977058(

)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 שמעון 

בן שיטרית, מרח' פרשקובסקי 6, 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. 

 ,25/12/2018 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. 

שמעון בן שיטרית, מפרק

היידספיס קונסלטינג 2015 בע"מ
 )ח"פ 515198588(

)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 
20/09/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מור 
ניקולס יאן, מרח' רחל אמנו 18, מודיעין-מכבים-רעות, 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. 

 ,25/12/2018 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. 

מור ניקולס יאן, מפרק
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 ,25/12/2018 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. 

פטריק ארמה, מפרק

איי חן בע"מ
 )ח"פ 515120004(

)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   ,06/11/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלום 

סהר, מרח' דרך בגין 132, תל–אביב-יפו 67023, 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. 

 ,01/04/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

שלום סהר, עו"ד, מפרק

לוטוס נסיעות בע"מ 
 )ח"פ 513774224(

)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 
 ,04/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

גבסו, מרח' המדע 8, רחובות, 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.

יצחק גבסו, מפרק

אוקטגון מ.ר. בע"מ 
 )ח"פ 514059252(

)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 

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

אביאל סמואל, מרח' הדקל 8, רמות השבים, 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. 

 ,25/12/2018 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. 

איתן אביאל סמואל, מפרק

טריו פיננסים בע"מ
 )ח"פ 513478990(

)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 מנחם 

רינשמיט מנדל, מרח' סולד 10, 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. 

 ,25/12/2018 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. 

מנחם רינשמיט מנדל, מפרק

ישראור פ.ל.א. בע"מ
 )ח"פ 513813790(

)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 פטריק 

ארמה, מרח' יחזקאל הנביא 15, בית שמש, 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. 
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עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
יוסי עבאדי, מרח' דרך אבא הלל 16, 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.

יוסי עבאדי, עו"ד, מפרק

איי אנד או קוואליטי ברנד בע"מ
 )ח"פ 514936251(

)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 
 ,22/08/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
שרלי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

פארזאן, מטלמון 305, 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.

שרלי פארזאן, מפרק

יעיל נוע מפעלי מתכת בע"מ
 )ח"פ 510206683(

)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 
 ,04/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן גור, 

מרח' הסתת 15, חולון, 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.

אורן גור, מפרק

י. בעיר ביג בע"מ
 )ח"פ 512873936(

)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 
 ,05/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל 

וולס, מרח' הירקון 65, תל–אביב-יפו 6103301, למפרק החברה.

 ,04/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל 

מרקו, מרח' המדע 8, רחובות, 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.

מיכאל מרקו, מפרק

יכין תעשיות ניהול פתח תקווה בע"מ
 )ח"פ 515669513(

)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 
 ,05/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

גלית דייגי מגן, מרח' רגב אריה 4, נתניה, 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.

גלית דייגי מגן, עו"ד, מפרקת

די.קי.איי. אינטרנשיונל בע"מ
 )ח"פ 513449405(

)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 
 ,05/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עמית בן גל, 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.

עמית בן גל, עו"ד, מפרק

ערוץ לשידורי הכנסת
 )ח"פ 515571149(

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

גלעד משה גרשון, מפרק

ירון, כהן ושות' - חברה לנאמנות בע"מ
 )ח"פ 513733733(

)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 
 ,05/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר 

שמואלוב, מרח' הבונים 4, 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.

אליעזר שמואלוב, מפרק

י.ד.א.ש ייזום וניהול השקעות בע"מ 
 )ח"פ 513686808(

)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 
 ,05/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר 

שמואלוב, מרח' הבונים 4, 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.

אליעזר שמואלוב, מפרק

3 די אמ.טי.פי. בע"מ
 )ח"פ 514047497(

)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 
 ,21/10/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עודד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
רפפורט, מרח' טובים עמנואל 3, 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.

גבריאל וולס, מפרק

י. בעיר אילת בע"מ
 )ח"פ 512626052(

)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 
 ,05/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל 

וולס, מרח' הירקון 65, תל–אביב-יפו 6103301, 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.

גבריאל וולס, מפרק

מ.ת.י עוגן מימוש זכויות רפואיות
 )ח"פ 514884766(

)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 
 ,05/11/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
מישל ון דן סטין, מרח' החשמונאים 105, תל–אביב-יפו 6120201, 

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.

מישל ון דן סטין, עו"ד, מפרק

טרופיק ביוסיינסס בע"מ 
 )ח"פ 515486306(

)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 
 ,24/10/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
גלעד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,7 וילהלם  פלדרמן  מרח'  גרשון,  משה 

החברה.
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תתכנס ביום 19/12/2018, בשעה 16:00, במשרד עורכי דין גלוזמן, 
רח' אריאל שרון 4, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

צבי חוברס, עו"ד, מפרק

שורש תעשיות ושיווק בע"מ
 )ח"פ 511497760(

)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 19:00, אצל המפרק, רח' מיכאל 
)נאמן( 14, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רון ניב ברזל, עו"ד, מפרקת

לוטוס נסיעות בע"מ 
 )ח"פ 513774224(

)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 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,01/01/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יצחק גבסו, מפרק

געש סקיילין בע"מ
 )ח"פ 512441726(

)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 12/02/2019, בשעה 14:00, אצל המפרק, רח' 
היצירה 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רועי פרישמן, עו"ד, מפרק

אוקטגון מ.ר. בע"מ 
 )ח"פ 514059252(

)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 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,01/01/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עודד רפפורט, מפרק

אריאל ריספליי סולושנס בע"מ
 )ח"פ 515037091(

)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 20/12/2018, בשעה 11:00, אצל עו"ד רונן ציטבר, 
רח' מנחם 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ארנולד ליבשיץ, מפרק

גני בנימינה בע"מ
 )ח"פ 510938509(

)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 
ושות',  גזית  יולוס  אצל   ,09:00 בשעה   ,19/12/2018 ביום  תתכנס 
עורכי דין, רח' שדרות רוטשילד 3, 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.

רם יולוס, עו"ד, מפרק

גיימשף בע"מ 
 )ח"פ 515475184(

)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 המפרקת, רח' 
פרימן יעקב 1, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ויקטוריה ששון, עו"ד, מפרקת

אדרס חמרי בנין בע"מ
 )ח"פ 510124415(

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

אשל דובדבני, מפרק

ד. עירון בע"מ
 )ח"פ 511042178(

)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 21/12/2018, בשעה 20:00, אצל המפרק, רח' העמק 
47, גבעת אלה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רמי ברטה, מפרק

מגן גלוון באבץ חם בע"מ
 )ח"פ 510379753(

)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 21/12/2018, בשעה 20:00, אצל המפרק, רח' 
12, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  שושנה דמארי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורי קורן, מפרק

טל תודה - מרכז ללימודי תורה בירושלים
 )ע"ר 580370039(

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   ,04/11/2018 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את שרי פוקס, מרח' ראובן 9, ירושלים, 

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.

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

שרי פוקס, מפרקת

דיקומפיוטר א.ר. בע"מ
)ח"פ 51-334669-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל  מרקו, מפרק

פ.ג'. דבליו 2014 בע"מ 
 )ח"פ 515166676(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אילן  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה   ,20/12/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גולדשמידט, רח' ויצמן 2, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עמרם איתן, עו"ד, מפרק

אר.אנד.איי השקעות בע"מ
 )ח"פ 515511459(

)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 20/12/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
החשמל 18, 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.

יוסף שלום, עו"ד, מפרק

מאיר צויגהפט בע"מ
 )ח"פ 514210830(

)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 23/12/2018, בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' 
בלוך דוד 29, 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.

אהרון קשלס, עו"ד, מפרק

סייפטאר בע"מ
 )ח"פ 515044311(

)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 23/12/2018, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' החצב 
62, כפר ורדים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28.12.2018, 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
דניאל רוקח פורת, מפרק

ר. שטינהרץ בע"מ
)ח"פ 51-325166-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פרופ' 
למפרק  מודיעין-מכבים-רעות,   ,9 תבור  מרח'  ראובן שטינהרץ, 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28.12.2018, 
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.

פרופ' ראובן שטינהרץ, מפרק

אריאל את חן נעלי איכות בע"מ
)ח"פ 51-419626-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.9.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

אבירם מלמד, מרח' אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,6.1.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אבירם מלמד, רו"ח, מפרק

החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את אהרון רוני שקד, מרח' חורב 58, חיפה, למפרק 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.12.2018, 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  לאון,  יוסף  עו"ד  במשרדי   ,11.30 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
אהרון רוני שקד, מפרק

מ.ט.ז. מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-427437-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את אהרון רוני שקד, מרח' חורב 58, חיפה, למפרק 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.12.2018, 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  לאון,  יוסף  עו"ד  במשרדי   ,11.00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אהרון רוני שקד, מפרק

דניאל ר.פ. סחר ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-578217-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

רוקח פורת, מרח' אוראל אופק 3, הרצליה, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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התקבלה   ,25.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ז'אן-

אביב  תל   ,6 דירה   ,9 זלוציסטי  מרח'  מורגנשטרן-פירולו,  דוד 
6299409, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,24.1.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.
ז'אן-דוד מורגנשטרן-פירולו, מפרק

פיקארדו בע"מ
)ח"פ 51-479629-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.9.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חגי בן 

דוד, מרח' האקליפטוס 6, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,4.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
חגי בן דוד, מפרק

ע.ד. עדן נכסים בע"מ
)ח"פ 51-373392-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.10.2018, התקבלה החלטה 
בלייש, מרח' מבוא  ולמנות את משה  לפרק את החברה מרצון 

בנין 34, 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.

משה בלייש, מפרק

אי.אר.סי.ג'י. בראשות פרופ' אשר בלס בע"מ
)ח"פ 51-500736-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.7.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דותן 
משולם, רו"ח, עו"ד, מרח' הבונים 6, קומה 2, ת"ד 3569, רמת גן 

5213604, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.1.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
דותן משולם, רו"ח, עו"ד, מפרק

דוקו תעשיות פלסטיק בע"מ
)ח"פ 51-348276-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 

רווח, מרח' שבתאי הנגבי 69/1, ירושלים, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,17.1.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
אצל רווח תעשיות פלסטיק בע"מ, משק 60, מושב לכיש, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
יעקב רווח, מפרק

גט טיוטור בע"מ
)ח"פ 51-501814-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את פואד ח'לאליה, מת"ד 4269, 
סח'נין 30810, 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.

ח'לאליה פואד, מפרק

אורנוס - עבודות הנדסה ותשתיות בע"מ
)ח"פ 51-490265-9(

)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 
 ,4269 ת"ד  המפרק,  אצל   ,14.00 בשעה   ,12.12.2018 ביום  תתכנס 
סח'נין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
ח'לאליה פואד, מפרק

ג.ל.א אינוביישן בע"מ
)ח"פ 51-515687-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.10.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לואיס דגן, מרח' צמרות 16, 

הרצליה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

לואיס דגן, מפרק

ג.ל.א אינוביישן בע"מ
)ח"פ 51-515687-5(

)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 13.12.2018, בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' בן גוריון 22, 
הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
לואיס דגן, מפרק

ע.ד. עדן נכסים בע"מ
)ח"פ 51-373392-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13.12.2018, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' מבוא בנין 
34, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה בלייש, מפרק

א.נ אתנה בע"מ
)ח"פ 51-514870-8(

)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 4.11.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביבה נקש, מרח' כלנית 16, 

גן יבנה, 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.

אביבה נקש, מפרקת

א.נ. אתנה בע"מ
)ח"פ 51-514870-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13.12.2018, בשעה 10.30, אצל המפרקת, רח' כלנית 
16, גן יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביבה נקש, מפרקת

אורנוס - עבודות הנדסה ותשתיות בע"מ
)ח"פ 51-490265-9(

)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 30.10.2018, התקבלה החלטה 



ילקוט הפרסומים 7983, כ"ט בחשוון התשע"ט, 7.11.2018  2562

המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה   ,13.12.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' התקופה 20, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב למש, מפרק

דורון אפלבוים בע"מ
)ח"פ 51-462943-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.11.2018, התקבלה החלטה 
מקיבוץ  אפלבוים,  דורון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

עין דור 19335, 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.

דורון אפלבוים, מפרק

דורון אפלבוים בע"מ
)ח"פ 51-462943-5(

)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 13.12.2018, בשעה 17.00, אצל המפרק, קיבוץ עין 
19335, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  דור 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון אפלבוים, מפרק

ריטה קוסמטיקה בע"מ
)ח"פ 51-584603-8(

)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 5.11.2018, התקבלה החלטה 
ייבין  מרח'  חייאיב,  ריטה  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

יהושע 17, באר שבע, למפרקת 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.

ריטה חייאיב, מפרקת

ג.ל.א 12 בע"מ
)ח"פ 51-551234-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.10.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לואיס דגן, מרח' צמרות 16, 

הרצליה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

לואיס דגן, מפרק

ג.ל.א 12 בע"מ
)ח"פ 51-551234-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13.12.2018, בשעה 13.30, אצל המפרק, רח' בן גוריון 22, 
הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
לואיס דגן, מפרק

י.למש בקרה ואוטומציה בע"מ
)ח"פ 51-117884-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,3.10.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב למש, מרח' התקופה 20, 

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.

יעקב למש, מפרק

י.למש בקרה ואוטומציה בע"מ
)ח"פ 51-117884-0(

)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 
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אורטופלוס בע"מ
)ח"פ 51-241824-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,5 יונה  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,30.12.2018 ביום  תתכנס 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  לשם הגשת  חולון, 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון מיכאל שורץ שוארץ, מפרק

פלטינום כחול לבן צהוב בע"מ
)ח"פ 51-582240-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רועי אחיעזר, מבית בסר 1, רח' בן גוריון 2, רמת גן, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,3.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

רועי אחיעזר, עו"ד, מפרק

ו.מ. אפשטיין בע"מ
)ח"פ 51-341295-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.10.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
חיים פלמן, מרח' יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, קומה 37, תל אביב, 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 

ריטה קוסמטיקה בע"מ
)ח"פ 51-584603-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ייבין  רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,12.12.2018 ביום  תתכנס 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שבע,  באר   ,3/17 יהושע 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ריטה חייאיב, מפרקת

אר.איי.אס גרופ בע"מ
)ח"פ 51-493362-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.11.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי וייס, מרח' סירקין 43, 

גבעתיים, 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.

אורי וייס, מפרק

אר.איי.אס גרופ בע"מ
)ח"פ 51-493362-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13.12.208, בשעה 18.30, אצל המפרק, רח' סירקין 43, 
גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי וייס, מפרק

אורטופלוס בע"מ
)ח"פ 51-241824-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,23.10.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו  החברים 
ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
שמעון מיכאל שורץ שוארץ, מרח' יונה 5, חולון, למפרק החברה.

שמעון מיכאל שורץ שוארץ, מפרק
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מוגבל בשותפות, העבירה את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה 
אשר   ,51-540581-9 ח"פ  בע"מ,  נכסים  לאקרו  בשותפות 
נדל"ן  אקרו  של  במקומה  בשותפות  מוגבל  כשותף  הצטרפה 

ייזום בע"מ.
שמואל סימן טוב   

                                                    מורשה חתימה בשותפות

אקרו ש.מ 06
)ש"מ 55-028311-6(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 25.10.2018, 
שותף  שהיתה   ,51-465794-9 ח"פ  בע"מ,  ייזום  נדל"ן  אקרו 
מוגבל בשותפות, העבירה את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה 
בשותפות לאקרו ש.מ.מ 02, ש"מ 54-028341-3, אשר הצטרפה 

כשותף מוגבל בשותפות במקומה של אקרו נדל"ן ייזום בע"מ.

שמואל סימן טוב   
                                                    מורשה חתימה בשותפות

הודעה על חלוקת דיבידנד 
בבית המשפט המחוזי מרכז, תיק פש"ר 18474-12-11

 שם החייב: צבי כהן ע"י עו"ד גיא נוימן, מרח' ההסתדרות 26, 
פתח תקווה, טל' 03-9307888, פקס' 03-9309296.

מגדל   ,2 גוריון  בן  רח'  ורדי,  נ'  אביחי  עו"ד  ומענו:  הנאמן  שם 
ב.ס.ר 1, קומה 4, רמת גן, טל' 03-7526633, פקס' 03-7526888.

סוג הדיבידנד: דין קדימה ודין רגיל.

אחוז הדיבידנד: 9%.
             אביחי נ' ורדי, עו"ד, נאמן

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון וסופי 
בבית המשפט המחוזי מרכז, תיק פש"ר 49000-01-17

שם החייב: ניר משה.

 ,9 העם  אחד  רח'  חדד,  חנן  עו"ד  ומענו:  המיוחד  המנהל  שם 
מגדל שלום, קומה 4, תל אביב 525101.

סוג הדיבידנד ואחוזים: נושים בדין קדימה - אין

    נושים בדין רגיל - כ–6% )שישה אחוזים(.

             חנן חדד, עו"ד, מנהל מיוחד

הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו תיק פש"ר 3125/09

שם החייב: פיליפ סטלמן, )בפשיטת רגל(, דרכון בלגי 008425175 
)להלן - החייב(

שם הנאמן ומענו: עו"ד רונן מטרי, רח' אריאל שרון 4, גבעתיים.

בזה  ניתנת   , הרגל,  פשיטת  לתקנות   97 לתקנה  בהתאם 
בתל– המחוזי  המשפט  בית  אישר   ,8.10.2018 ביום  כי  הודעה, 

בדין  החברה  לנושי  ראשון  דיבידנד  חלוקת  לנאמן  אביב-יפו 
רגיל בשיעור של 6.6 אחוזים.

             רונן מטרי, עו"ד, נאמן

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

של החברה.

חיים פלמן, רו"ח, מפרק

מרכז חינוכי חומה ומגדל
)ע"ר 58-009801-0(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 20.9.2018, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד יעל נורקין, מרח' חטיבה תשע 23, ת"ד 

2249, עפולה 18122, 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.

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

יעל נורקין, עו"ד, מפרקת

אוהל שמחה ומשכן אברהם 
)ע"ר 58-042577-5(

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   ,21.10.2018 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את יואב אברהם, מרח' ארלוזורוב 24/2, 

בית שמש 9901224, 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.
יואב אברהם, מפרק

סימפל קפיטל אס.פי.וי
)ש"מ 55-026863-5(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,1.1.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
הועברה 100% מזכותו של השותף המוגבל חן מתכות חנניה 
אביגזר את אהרון הדר 1992 בע"מ, ח"פ 51-171948-6, לשותף 

מוגבל חדש חנניה אביגזר.

משה אביגזר, רו"ח, השותף הכללי

אקרו ש.מ.מ 08
)ש"מ 55-027747-9(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 25.10.2018, 
שותף  שהיתה   ,51-465794-9 ח"פ  בע"מ,  ייזום  נדל"ן  אקרו 


