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 22-הודעה בדבר תוצאות הבחירות לכנסת ה
 1969–הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"טולפי חוק  ,סוד: הכנסת-לפי חוק

 

)א( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, 84ולסעיף  1יסוד: הכנסת-לחוק 11 בהתאם לסעיף

  :ושתיים בדבר תוצאות הבחירות לכנסת העשריםנמסרת בזה הודעה  ,19692-התשכ"ט
 

 :מועמדים רשימת לכל שנמסרו הכשרים הקולות מספר. 1
 

 מספר הקולות מפלגותמטעם  כינוי הרשימה הרשימה יות אות
גשר בראשות עמיר  –העבודה  אמת

 פרץ ואורלי לוי אבקסיס
 מפלגת העבודה הישראלית

 גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס
212,782 

אגודת  יהדות התורה והשבת ג
 רהדגל התו –ישראל 

 דגל התורה –אגודת החרדים 
הסתדרות אגודת ישראל בארץ 

 ישראל

268,775 

הרשימה המשותפת חד"ש,  ודעם
 ד"רע"מ, תע"ל, בל

 הישראלית תהמפלגה הקומוניסטי
 רשימת האיחוד הערבי

 התנועה הערבית להתחדשות
 אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי

 

470,211 

עוצמה כלכלית קולם של  ז
 העסקים בישראל

 1,193 נ נח –ולנו חברים כ

מפלגה להגשמת  – דמוקראטורה מפלגת הדמוקראטורה זכ
 הדמוקראטורההציונות וערכי 

736 

 14,805 התנועה לציונות מתחדשת –צומת  התיישבות וחקלאות –צומת  זץ
ת שקד ימינה בראשות איל טב

האיחוד הלאומי  –הבית היהודי 
 הימין החדש –

 ושוויון ציונות ליברליות –צל''ש 
ל הבית היהודי, מיסודה של המפד"

 המפלגה הדתית לאומית המזרחי –
 בארץ ישראל הפועל המזרחי

 תקומה –האיחוד הלאומי 

260,655 

 434 מורשת אבות מנהיגות חברתית י
לגליזציה לקנביס,  –אדום לבן  יז

שוויון לאתיופים, ערבים 
 ומקופחים

 4,358 הבלתי משוחדים –אדום לבן 

)איתיחאד  –איחוד בני הברית  ליתנועה הנוצרית הליברהת ינ
אבנאא אלעהד( בראשות רב חובל 

 בשארה שליאן

610 

 542 כבוד האדם כבוד האדם ףי
 497 יהתנ"כגוש  –מפלגת גה''ת  יכ"התנמפלגת הגוש  יק
אלוחדה  –האחדות העממית  כי 

אלשעביה בראשות פרופ' אסעד 
 גאנם

אלוחדה  –האחדות העממית 
 שעביהאל

5,946 

עוצמה יהודית בראשות איתמר  כף 
 בן גביר

 83,609 חזית יהודית לאומית

ישראל ביתנו בראשות אביגדור  ל
 ליברמן

 310,154 ישראל ביתנו

הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו  מחל 
 לראשות הממשלה

 תנועה לאומית ליברלית –הליכוד 
 בראשות משה כחלון –כולנו 

1,113,617 

    

                                                        
 .100עמ'  ,; התשנ''ו69ס"ח התשי"ח, עמ'  1
 .103ס"ח התשכ"ט, עמ'  2
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המחנה הדמוקרטי בהנהגת  מרצ
 ביץ, שפיר וברקהורו

 מרצ
המפלגה  –מפלגת התנועה הירוקה 

 הסביבתית חברתית
 מפלגת העצמאות

192,495 

מפלגה מתקדמת ליברלית  מתקדמת נ
 דמוקרטית

1,033 

 1,545 כבוד ושוויון –כראמה ומוסאוא  כבוד ושוויון נך
כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר  פה

 לפיד
 בראשות יאיר לפיד –ד יש עתי

 חוסן לישראל
תנועה לאומית ממלכתית  –תל''ם 

 בהנהגת משה )בוגי( יעלון

1,151,214 

כי כולנו באותה  –טים הפירא ףז
 סירה והכל אותו שייט

 1,236 הפיראטים

מפלגה יהודית  –ארץ ישראל שלנו  צדק בראשות אבי ילאו צ
מאוחדת לשלמות התורה העם 

 והארץ

3,053 

 725 ברית עולם פוןצ צן 
כלכלה ירוקה מדינה  –דעם  ץ

 אחת
 592 דע''ם –ארגון הפעולה הדמוקרטי 

לחיים  –זכויותינו בקולנו  ק
 בכבוד

 1,473 זכויותינו בקולנו

לשינוי שיטת  –סדר חדש  קך 
 הבחירות

 928 לשינוי שיטת הבחירות –סדר חדש 

 994 רטקמ''ה קידום מעמד הפ קידום מעמד הפרט –קמ"ה  קץ 
הימין החילוני  –רון קובי  רק

 נלחמים בכפיה החרדית
 2,395 בראשות רון קובי –הימין החילוני 

התאחדות הספרדים שומרי  שס
תורה תנועתו של מרן הרב 

 עובדיה יוסף זצ"ל

התאחדות הספרדים  –ש''ס 
 העולמית שומרית תורה

330,199 

 
 

 הקולות הכשרים  כל סך
  

4,436,806 
 

 .126,704 :הקולות שנמצאו פסולים מספר. 2
 
 :בהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדיםשמספר המנדטים . 3
 

 מספר המנדטים מפלגותמטעם  כינוי הרשימה הרשימה יותאות
גשר בראשות עמיר  –העבודה  אמת

 פרץ ואורלי לוי אבקסיס 
 מפלגת העבודה הישראלית

 גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס
6 

והשבת אגודת  יהדות התורה ג
 דגל התורה –ישראל 

 דגל התורה –אגודת החרדים 
הסתדרות אגודת ישראל בארץ 

 ישראל

7 

הרשימה המשותפת חד"ש,  ודעם
 ד''רע"מ, תע"ל, בל

 הישראלית תהמפלגה הקומוניסטי
 רשימת האיחוד הערבי

 התנועה הערבית להתחדשות
 אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי

 

13 

של עוצמה כלכלית קולם  ז
 העסקים בישראל 

 נ נח –כולנו חברים 
 

מפלגה להגשמת  – דמוקראטורה מפלגת הדמוקראטורה זכ
 הדמוקראטורההציונות וערכי 
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 התנועה לציונות מתחדשת –צומת  התיישבות וחקלאות  –צומת  זץ
 

ימינה בראשות אילת שקד  טב
 האיחוד הלאומי – הבית היהודי

 הימין החדש  –

 נות ליברליות ושוויוןציו –צל''ש 
הבית היהודי, מיסודה של המפד"ל 

המפלגה הדתית לאומית המזרחי  –
 הפועל המזרחי בארץ ישראל

 תקומה –האיחוד הלאומי 

7 

 מורשת אבות מנהיגות חברתית  י
 

לגליזציה לקנביס,  –אדום לבן  יז
שוויון לאתיופים, ערבים 

 ומקופחים

 הבלתי משוחדים –אדום לבן 
 

)איתיחאד  –איחוד בני הברית  ועה הנוצרית הליבראלית התנ ינ
אבנאא אלעהד( בראשות רב חובל 

 בשארה שליאן

 

 כבוד האדם כבוד האדם  ףי
 

 גוש התנ"כי –מפלגת גה''ת  כי"מפלגת הגוש התנ יק
 

אלוחדה  –האחדות העממית  כי 
אלשעביה בראשות פרופ' אסעד 

 גאנם

אלוחדה  –האחדות העממית 
 אלשעביה

 

עוצמה יהודית בראשות איתמר  כף 
 בן גביר

 חזית יהודית לאומית
 

ישראל ביתנו בראשות אביגדור  ל
 ליברמן

 8 ישראל ביתנו

הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו  מחל 
 לראשות הממשלה 

 תנועה לאומית ליברלית –הליכוד 
 בראשות משה כחלון –כולנו 

32 

המחנה הדמוקרטי בהנהגת  מרצ
 ר וברק ביץ, שפיהורו

 מרצ
המפלגה  –מפלגת התנועה הירוקה 

 הסביבתית חברתית
 מפלגת העצמאות

5 

מפלגה מתקדמת ליברלית  מתקדמת  נ
 דמוקרטית

 

 כבוד ושוויון –כראמה ומוסאוא  כבוד ושוויון  נך
 

כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר  פה
 לפיד

 בראשות יאיר לפיד –יש עתיד 
 חוסן לישראל

אומית ממלכתית תנועה ל –תל''ם 
 בהנהגת משה )בוגי( יעלון

33 

כי כולנו באותה  –טים הפירא ףז
 סירה והכל אותו שייט

 הפיראטים
 

מפלגה יהודית  –ארץ ישראל שלנו  צדק בראשות אבי ילאו  צ
מאוחדת לשלמות התורה העם 

 והארץ

 

 ברית עולם צפון  צן 
 

 דע''ם –וקרטי ארגון הפעולה הדמ כלכלה ירוקה מדינה אחת  –דעם  ץ
 

לחיים  –זכויותינו בקולנו  ק
 בכבוד  

 זכויותינו בקולנו
 

לשינוי שיטת  –סדר חדש  קך 
 הבחירות 

 לשינוי שיטת הבחירות –סדר חדש 
 

  קמ''ה קידום מעמד הפרט קידום מעמד הפרט  –קמ"ה  קץ 
הימין החילוני  –רון קובי  רק

 נלחמים בכפיה החרדית 
  אשות רון קוביבר –הימין החילוני 
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התאחדות הספרדים שומרי  שס
תורה תנועתו של מרן הרב 

 עובדיה יוסף זצ"ל

התאחדות הספרדים  –ש''ס 
 העולמית שומרית תורה

9 

 
 

 סך כל המנדטים
  

120 
 
 :ושתיים העשרים הכנסת חברי שמות האנשים שנבחרו. 4
 

 :לי לוי אבקסיסגשר בראשות עמיר פרץ ואור –העבודה  –אמת  מרשימת (א)
 

 מירבמיכאלי   4 יצחקשמולי   3 אורלילוי אבקסיס   2  ארמונד עמירפרץ   1
      רויטלסויד דהאן  6 ישראלבר לב עמר   5
 

 :התורה דגל – ישראל אגודת והשבת התורה דותהי –ג  מרשימת (ב)
 

 ישראל מאיר אורימקלב  4 פרוש מאיר  3 משה רפאלגפני  2 יעקבליצמן   1
   אייכלר ישראל יצחק  7 יעקב אשר  6  יואל יעקבסלר ט  5

 
 :בל''ד, תע''ל, מ"רע, ש"חד המשותפת הרשימה –ודעם  מרשימת (ג)

 

 עבאס מנסור   4 טיבי אחמד   3 שחאדה אנטאנס  2 עודה איימן  1
 יזבק היבה  8 כסיף עופר   7 טאהא ווליד  6 תומא סלימאן עאידה  5
 עסאקלה ג'אבר  12 אלחרומי סעיד   11 רין יוסףג'בא  10 סעדיה אוסאמה   9

       שחאדה סמי אבו  13
        

 :הימין החדש – האיחוד הלאומי – ילת שקד הבית היהודיימינה בראשות א –טב  מרשימת (ד)
 

 בנט נפתלי   4 סמוטריץ בצלאל יואל   3 פרץ רפאל 2 לת אישקד   1
    מתןכהנא   7 סופר אופיר   6 יוגב מרדכי   5
 

 :ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן –ל  מרשימת (ה)
 

 אבידר אלי   4 סובה יבגני 3 פורר עודד   2 ליברמן אביגדור   1
 איפראימוב מרק  8 קושניר אלכסנדר 7 עמאר חמד 6 מלינובסקי קונין יוליה  5
        

 :הממשלה לראשות נתניהו בנימין בהנהגת הליכוד –מחל  מרשימת )ו( 
 

 ארדן גלעד מנשה  4 כץ ישראל  3 אדלשטיין יולי יואל  2 נתניהו בנימין  1
 לוין יריב גדעון 8 רגב מרים 7 סער גדעון משה 6 כחלון משה  5
 דיכטר אברהם משה 12 גמליאל דמרי גילה 11 ברקת ניר 10 גלנט יואב 9

 הנגבי צחי 16 כהן אליהו 15 כץ חיים 14 אלקין זאב 13
 אמסלם דוד 20 חוטובלי צפורה 19 שטייניץ יובל 18 אופיר אקוניס 17
 קיש יואב 24 עטייה חוה 23 כץ אופיר 22 אוחנה אמיר 21
 זוהר מכלוף 28 קרעי שלמה 27 ברק קרן 26 ביטן דוד 25
 שיטרית קטרין 32 שיר סגמן מיכל 31 השכל שרן מרים 30 שאשא ביטון יפעת 29
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.10.2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

רונן יגרמן, מפרק

לייף מדיקל סרויסיס בע"מ
)ח"פ 51-345322-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 17.6.2019, התקבלה החלטה 

 
 :הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברקהמחנה  –מרצ  מרשימת (ז)

 

 זנדברג תמר 4 גולן יאיר 3 שפיר סתיו 2 הורוביץ ניצן  1
       גיל און אילן 5
 

 :לפיד יאירבני גנץ ו בראשותכחול לבן  –פה  מרשימת (ח)
 

 אשכנזי גבריאל 4 יעלון משה 3 לפיד יאיר 2 גנץ בנימין  1
 שלח עפר 8 ימוביץ מיקי מיכלחי 7 כהן מאיר 6 ניסנקורן אברהם דניאל 5
 טרופר יחיאל משה 12 ביטון מיכאל מרדכי 11 ברביבאי אורנה 10 הנדל יועז 9

 אלהרר הרטשטיין קארין 16 הכהן אורית-פרקש 15 האוזר צבי 14 גרמן יעל 13
 שי יזהר ניצן 20 זמיר אסף 19 רזבוזוב יואל 18 כהן מירב 17
 תמנו פנינה )פנחש( 24 לביץ עומר שינהינק 23 לוי מיקי 22 שטרן אלעזר 21
 סגלוביץ יואב 28 שוסטר אלון נתן 27 בן ברק רם 26 כמאל מריח ע'דיר 25
 גינזבורג איתן 32 פרומן אורלי  31 טופורובסקי בועז 30 שפע רם 29
       יברקן דסטה 33
        

 :ל"זצ יוסף בדיהעו הרב מרן של תנועתו תורה שומרי הספרדים התאחדות –שס  מרשימת (ט)
 

 מרגי יעקב  4 נהרי משולם  3 כהן יצחק  2 דרעי אריה מכלוף  1
 אזולאי ינון 8 ארבל משה 7 מלכיאלי מיכאל משה 6 בן צור יואב 5
       אבוטבול משה 9

 

 (2019 רבספטמב 25) תשע"טה אלולב ה"כ

 (6ה–3–16 )חמ

 חנן מלצר, שופט

 

 המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
 הבחירות ועדת ראש יושב

 22-המרכזית לכנסת ה
 

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

ברוקוקו בע"מ
)ח"פ 51-388933-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 17.6.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן יגרמן, מרח' 

יהודה הלוי 11, רמת השרון, 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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להט שירותי תעופה בע"מ
)ח"פ 51-134327-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה 

חורב, מרח' יוחנן בדר 4, 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.

 ,10.10.2019 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.

אריה חורב, מפרק

ביממא אשרוב מס הפקות בע"מ
)ח"פ 51-049431-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בלהה 

מס אשרוב, מרח' מרדכי אלחנן 13, תל אביב, למפרקת החברה.

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

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

 ,10.10.2019 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.

בלהה מס אשרוב, מפרקת

ליאור שמר 1999 בע"מ
)ח"פ 51-279449-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור 

שמר, משילת 1, למפרק החברה.

במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר סעדה, מרח' 
מבצע חירם 1, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

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

 ,10.10.2019 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.

ניר סעדה, מפרק

בנטוניט טרייד בע"מ
)ח"פ 51-285458-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
רון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אהרון בתקיליו, מרח' רבבים 31, 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.

 ,10.10.2019 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.

רון אהרון בתקיליו, מפרק

יעקב כהן נטף 49 עו"ד
)ח"פ 51-441979-5(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה 
הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 17.6.2019, התקבלה החלטה במניין חוקי 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב כהן, מנטף 49, 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.

 ,10.10.2019 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.

יעקב כהן, מפרק
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א. מחאגנה - סוכנות ביטוח )1997( בע"מ
)ח"פ 51-250092-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 8.8.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עאדל מוסטפא 

מחאג'נה, מרח' מוסמוס 32, מעלה עירון, למפרק החברה.

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

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

 ,30.10.2019 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.

עאדל מוסטפא מחאג'נה, מפרק

פמה סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-254827-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.8.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
קרן עודד, מרח' סטימצקי 18/98, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

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

 ,30.10.2019 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.

קרן עודד, מפרקת

איחוד הפקות בע"מ
)ח"פ 51-369550-2(

)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 
התקבלה   ,25.8.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מישל-

מאיר בן חמו, מרח' עין ציון 2, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

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

 ,10.10.2019 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.

ליאור שמר, מפרק

בלו - סילבר בע"מ
)ח"פ 51-298264-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 

ברלב, מרח' מאיר פיינשטיין 4, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.10.2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יעקב ברלב, מפרק

מעין נגרות
)ח"פ 51-313187-0(

)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   ,17.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל 

שוקר, מרח' קזושנר 4, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.10.2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יחיאל שוקר, מפרק
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ב. הצבי ישראל 2003 בע"מ
)ח"פ 51-344073-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 4.7.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי ביליצה, מרח' 

רבי עקיבא 1, לוד, למפרק החברה.

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

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

 ,30.10.2019 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.

צבי ביליצה, מפרק

א.י.ס טרייד אין ישראל ושות' בע"מ
)ח"פ 51-432075-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.8.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם 

הרוש, מרח' גרשון שופמן 2, 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.

 ,30.10.2019 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.

מנחם הרוש, מפרק

א.ס. פארק החיות בע"מ
)ח"פ 51-236810-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.8.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סילביה 

ורטנשטיין, מרח' הראשונים 95, חיפה, למפרקת 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 30.10.2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מישל-מאיר בן חמו, מפרק

יזרעאלי - נכסים השקעות ונדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-429031-1(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 25.8.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריק כנר, מרח' 

הרקפת 2, קדימה, למפרק החברה.

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

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

 ,30.10.2019 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.

אריק כנר, מפרק

קבוצת ביליצה בע"מ
)ח"פ 51-379639-1(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 4.7.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי ביליצה, מרח' 

רבי עקיבא 1, לוד, למפרק החברה.

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

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

 ,30.10.2019 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.

צבי ביליצה, מפרק

25/09/1914:50



ילקוט הפרסומים 8454, כ"ה באלול התשע"ט, 25.9.2019  15086

איציק שרון מוצרי פרסום בע"מ
)ח"פ 51-225488-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 4.7.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורנה אשכנזי, 

מרח' מצפה 14, שוהם, למפרקת החברה.

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

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

 ,30.10.2019 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.

אורנה אשכנזי, מפרקת

אופק אמין בע"מ
)ח"פ 51-364988-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 18.8.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוטי דביר, מרח' 

קול התור 22/1, מעלה אדומים, למפרק החברה.

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

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

 ,30.10.2019 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.

מוטי דביר, מפרק

נט גרופ יזמות ופיתוח מערכות בע"מ
)ח"פ 51-434154-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 4.7.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוטי דביר, מרח' 

קול התור 22, מעלה אדומים, למפרק החברה.

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

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

 ,30.10.2019 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.

סילביה ורטנשטיין, מפרקת

אמ. איי.אן.סי. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-313291-0(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 18.8.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף קריקוב, מרח' 

מבצע חירם 27, אריאל, למפרק החברה.

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

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

 ,30.10.2019 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.

אסף קריקוב, מפרק

ב.א.ת.א.ס. בע"מ
)ח"פ 51-307374-2(

)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 
התקבלה   ,4.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 

טורג'מן, מרח' בת גלים 5, אשקלון, למפרק החברה.

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

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

 ,30.10.2019 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.

אברהם טורג'מן, מפרק
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מוצרים ארומטיים טבעיים - ארומה לייט בע"מ
)ח"פ 51-288260-6(

)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   ,25.8.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל 

בן שושן, מרח' גלבוע 60, נופית, למפרק החברה.

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

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

 ,30.10.2019 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.

שמואל בן שושן, מפרק

מ.ח. רעיונות בע"מ
)ח"פ 51-280180-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.8.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון 

דרניף, מרח' בר כוכבא 9, 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.

 ,30.10.2019 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.

שמעון דרניף, מפרק

א.ש. כאן בע"מ
)ח"פ 51-264581-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.8.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל 

בן שושן, מרח' גלבוע 60, נופית, למפרק החברה.

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

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

 ,30.10.2019 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.

מוטי דביר, מפרק

א.ג.י מים ייזום והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-345176-5(

)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   ,18.8.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביחי 

בוארון, מרח' בית הדפוס 27, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.10.2019, 
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.

אביחי בוארון, מפרק

דרבי ב.י. יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-339179-7(

)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   ,18.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור 

יינון, מרח' הגלעד 27, כפר יונה, 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 30.10.2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דרור יינון, מפרק
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 ,30.10.2019 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.

עזרא לוי, מפרק

אדוונס מדיק בע"מ
)ח"פ 51-515604-0(

)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   ,8.8.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

דוד ביניאשוילי, מרח' געתון 19, נהריה, למפרק החברה.

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

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

 ,30.10.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד ביניאשוילי, מפרק

ב.א בוני הכפר בע"מ
)ח"פ 51-345148-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דוד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 

ביניאשוילי, מרח' געתון 19, נהריה, למפרק החברה.

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

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

 ,30.10.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד ביניאשוילי, מפרק

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

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

 ,30.10.2019 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.

שמואל בן שושן, מפרק

ל.ש.ע. חברה לעבודות חשמל בע"מ
)ח"פ 51-265575-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 4.7.2019, התקבלה החלטה 
לוי, מרח'  עדי  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין 

רוטשילד 35, חדרה, למפרק החברה.

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

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

 ,30.10.2019 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.

עדי לוי, מפרק

מישמש הכפר בע"מ
)ח"פ 51-161335-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 8.9.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזרא לוי, מרח' 

משק 51, מלכיש, 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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