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הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
בסמים  ללוחמה  היחידה  עובדי  את  בזה  מרשה  אני  )עדות(1, 
מפורטים  ששמותיהם  האוצר,  במשרד  ומע"מ  המכס  שבאגף 
החוקים  על  עבירות  לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך  להלן, 

הרשומים מטה והתקנות שלפיהם:

פקודת המכס2;

חוק סוכני המכס, התשכ"ה-31964;

פקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה(4;

פקודת הכהילים המפוגלים5;

פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-61979;

פקודת הטבק7;

חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-81961;

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-92007;

פקודת זכות יוצרים10;

פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-111972;

פקודת סימני סחורות12;

פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג-131973 - אגב 
כניסתו של החשוד לתחנת גבול או לנקודת כניסה לישראל 
האחריות  לתחומי  בהתאם  והכול  מהם  יציאה  אגב  או 
כקבוע בהחלטת ממשלה 3328 מיום 12 ביוני 1994 ולנוהל 
שיתוף פעולה שנקבע בין אגף המכס ומע"מ לבין משטרת 

ישראל.

יהודה יואב אביבי יניב 

יחזקאל יחזקאל אבידן-כהן שמואל 

יעקבי דוד אגסי עודד 

כהן יוסף אהרוני יניב 

כהן חן אוחיון דוד

כהן אברהם אוליאל מאיר 

לוי איל אורטל בוטל אהוד

לוי יורם אבגי נסים 

לוי שלמה איצקוביץ סופי 

לוי אברהם אלון תמיר 

לוי בנשטון יוסףאלמקייס פנחס 

לייזר מריוס אלקובי אבי 

לנצינו חיים אנואר רבקה 

מזרחי יום טוב חגי אפרתי ציון 

מינסטר אילן ארנסט עזרא 

מלטינסקי אורן אשוש אברהם רמי 

מלכה גלית ביטון סימונה 

מנחם אלישב בן אסולי דרור 

מעוז צבי בן–ישי עופר 

מצא תומר בן–אמרה חיים 

מרגלית רועי בן נפושי גדי 

סופר רן בנישו קטי 

סטי מרדכי בסון יחזקאל 

סים עידן בסון שלום 

סלם קרן בר–און שמואל 

סמרה דורון בראון רונן דוד

עזרא דני גטניו טיראן 

עמית דניאל גלבוע נתן 

פוטוריאנסקי גיל גרינפלד עמית 

פוטישמן ארטור דזורני ג'ורנו נתן 

פורץ יורי דימנט הראל 

פידרר זיוסימס וינשטיין רוני 

פרטוש מרדכי זרחיאני משה 

פרלמן גביחיים בני 

רוטבאום משה חיים אלירן

רז עמיהוד חמץ יונה 

 31( התשע"ח  בטבת  י"ג  יום  עד  זאת  הרשאה  של  תוקפה 
במשרתם  משמשים  ההרשאה  מקבלי  עוד  וכל   ,)2017 בדצמבר 

האמורה.

י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(
)חמ 3-279-ה1(

גלעד ארדן  
   השר לביטחון הפנים

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
)עדות(1 אני מרשה את עובדי הרשות לשמירת הטבע והגנים 
הלאומיים ששמותיהם מפורטים להלן, אשר נמנים עם היחידה 
לפיקוח על שטחים פתוחים ואשר מונו על ידי שר החקלאות 

  
חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.  2

ס"ח התשכ"ה, עמ' 16.  3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74.  4

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88.  5

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.  6

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 100.  7

ס"ח התשכ"א, עמ' 64.  8

ס"ח התשס"ח, עמ' 38.  9

חוקי א"י, כרך א', עמ' 364.  10

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511.  11

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 889.  12

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526.  13
 

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1
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 - )להלן  היערות2  פקודת  לפי  יערות  לפקידי  הכפר  ופיתוח 
לביצוע עבירות על הפקודה: הפקודה(, לערוך חקירות בקשר 

יניב צייגראורי מלכה

אילן שיפמןהלל עזרן

זיו בירמןיוחנן ששון

עזרא חדדחנוך סולימאן

עידן ידיד ווסרמןצור לביא

עודד שניצחי קופר

עודד נחמיהעזי לינדנר

יצחק שריקידניאל מטמון

לינקולן אברהםניב פלס

אהוד יונהאסף רון

מרום שליויצחק שבח

אהוד אביטבולטבי כרכום

יואב סופראורי ישעיהו

שניר אבלסליאל אלישע

אורן ציוןדוד עבדי

ישי בן ציוןמאיר אורבך

דקל אשרףבתיה פלד

צלוט אלון טשלה

 31( התשע"ז  בטבת  ב'  יום  עד  זאת  הרשאה  של  תוקפה 
בדצמבר 2016(, וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם 

האמורה.

כ"ד בשבט התשע"ו )3 בפברואר 2016(
)חמ 3-279-ה1(

גלעד ארדן  
   השר לביטחון הפנים

חוקי א"י, כרך א', עמ' )ע( 600 )א( 710.  2

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
הביטחון  על  הממונה  יחידת  עובדי  את  מרשה  אני  )עדות(1, 

במערכת הביטחון )להלן - מלמ"ב( המפורטים להלן:

וטרמן גד-גדליהו   

נדלר נח   

קרויצר יצחק  

יעקובי רועי    

לחקור חשד לביצוע עבירות פליליות של חשודים כמפורט 
להלן, אם החליטה כך על פי הנוהל הוועדה המשותפת או נציג 

הפרקליטות העומד בראשה:

עבירות שעבר בקשר למילוי תפקידו עובד או עובד לשעבר   )1(
של: 

משרד הביטחון בדרג נמוך מראש אגף, למעט עובדי מלמ"ב;    

יחידת סמך של משרד הביטחון;  

שעיקר  הממשלה,  ראש  משרד  של  סמך  ויחידות  יחידות   
פעילותן בתחום ביטחון המדינה;

תעשיות ביטחוניות;  

מהגופים  אחד  של  לשעבר  ספק  או  ספק  שעבר  עבירות   )2(
המנויים בפסקה )1( בקשר לקשריו עם אותו גוף;

לפי  כנכה  הוכר  או  בקשה  שהגיש  אדם  שעבר  עבירות     )3(
וכן אדם  ושיקום(, התשי"ט-21959;  )תגמולים  חוק הנכים 
חוק  לפי  שכולה  משפחה  כבן  הוכר  או  בקשה  שהגיש 
ושיקום(,  )תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות 
מכוח  ותגמולים  הטבות  לקבלת  בקשר  התש"י-31950, 

החוקים האמורים;

ביטחוני,  יצוא  על  הפיקוח  חוק  על  אדם  שעבר  עבירות   )4(
התשס"ז-42007, וכן עבירות בקשר לביצוע פעילות ייצוא 

ביטחוני;

עבירות על חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-51994;  )5(

המנויים  הגופים  באחד  לשעבר  עובד  שעבר  עבירות    )6(
ההגנה  בצבא  כחייל  משירות  שפרש  מי  וכן   )1( בפסקה 
לישראל, על חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, 

התשכ"ט-61969.

בהרשאה זו - 

 ,)2005 במאי   24( התשס"ה  באייר  ט"ו  מיום  נוהל  "הנוהל" - 
מזמן  בנוסחו המעודכן  היועץ המשפטי לממשלה,  שקבע 

לזמן;

"ועדה משותפת" - ועדה שמונתה על פי הנוהל בראשות נציג 
פרקליטות המדינה; 

תעשיה  בע"מ,  הצבאית  התעשייה   - ביטחוניות"  "תעשיות 
אווירית בע"מ, רפא"ל - מערכות לחימה מתקדמות בע"מ, 

התקני מצב מוצק )המ"מ( בע"מ.

תוקפה של הרשאה זאת עד יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 
בדצמבר 2018(, וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים בתפקידם 

האמור.

י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(
)חמ 3-279-ה1(

גלעד ארדן  
   השר לביטחון הפנים

ס"ח התשי"ט, עמ' 276.  2

ס"ח התש"י, עמ' 162.  3

ס"ח התשס"ז, עמ' 398.  4

ס"ח התשנ"ד, עמ' 132.  5

ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.  6

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות( 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
)עדות(1, אני מרשה בזה את עובדי הרבנות הראשית, המפורטים 

 
חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

 
חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1
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הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

הפלילית  הפרוצדורה  לפקודת   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)עדות(1 אני מרשה את עובדי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, 
ששמותיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות 

על החיקוקים שלהלן:

בפקודת  השני  לפרק  ו–ה'  ג'1  סימנים  לפי  עבירות   -
התעבורה2 )להלן - הפקודה(;

עבירות לפי תקנה 84א לתקנות התעבורה, התשכ"א-31961   -
)להלן - התקנות(;

עבירות לפי חלק ה' לתקנות - למעט פרק חמישי;  -

עבירות לפי חלק ו' לתקנות - למעט פרק רביעי.   -

דוד יוסף  

מירב פלור 

שרונה קרסגי 

סלי עופר נוח 

מרדכי אסל

יאיר בונן

אבראהים סויטאת 

בת שבע אוגרן 

עיסאם עדוי 

בסאם ווהבי

לימור אוחנה 

ענת חן 

רונית הראלי 

ציבור הנוסעים באוטובוסים ובמוניות שלגביהם ניתן רישיון 
העבירות  בביצוע  כחשודים  ייחקרו  לא  והתקנות,  הפקודה  לפי 

האמורות.

תוקף הרשאה זאת עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 
2017( וכל עוד מקבלי ההרשאה עובדים במשרד האמור.

י"ג בטבת התשע"ו )25 בדצמבר 2015(
)חמ 3-279-ה1(

גלעד ארדן  
   השר לביטחון הפנים

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  2

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשנ"ב, עמ' 742.  3

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
לאומי  לביטוח  המוסד  עובדי  את  בזה  מרשה  אני  )עדות(1, 
לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך  להלן,  מפורטים  ששמותיהם 
עבירות על חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-21995:

המינהליות,  העבירות  חוק  פי  על  למפקחים  מונו  ואשר  להלן 
התשמ"ו-21985, לגבי עבירות לפי חוק איסור הונאה בכשרות, 
מינהליות  כעבירות  שנקבעו  החוק(,   - )להלן  התשמ"ג-31983 
הונאה  איסור   - מינהלי  )קנס  המינהליות  העבירות  בתקנות 
בכשרות(, התשנ"ב-41992, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות 

על פי החוק. 

יעקב סבאג

ליאור ניסים כהן 

עקיבא לונדון 

אדיריה פנחס 

חגי בר גיורא 

חיים מלכה 

כדורי אורי חנייא. 

 31( י"ג בטבת התשע"ח  יום  תוקפה של הרשאה זאת עד 
בדצמבר 2017(, וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם 

האמורה.

י"ג בטבת התשע"ו )25 בדצמבר 2015(
)חמ 3-279-ה1(

גלעד ארדן  
   השר לביטחון הפנים

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  2

ס"ח התשמ"ג, עמ' 128.  3

ס"ח התשנ"ב, עמ' 990.  4

הרשאה 
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
טכנולוגיה  למשפט  הרשות  עובדי  את  מרשה,  אני  )עדות(1, 
ומידע שבמשרד המשפטים ששמותיהם מפורטים להלן, לערוך 
ו–31א לחוק   16  ,5 חקירות בקשר לביצוע עבירות על סעיפים 
הגנת הפרטיות, התשמ"א-21981, וסעיפים 49 ו–50 לחוק שירות 

נתוני אשראי, התשס"ב-32002:

מילי בך שטרום 

אפרת חשן מנדל 

דנית דינה ליבוביץ שטי 

פנחס כהן 

אורן בושמיץ

אסף לנסקי

 31( התשע"ח  בטבת  י"ג  יום  עד  זאת  הרשאה  של  תוקפה 
בדצמבר 2017(, וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים בתפקידם.

י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(
)חמ 3-279-ה1(

גלעד ארדן  
   השר לביטחון הפנים

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

ס"ח התשמ"א, עמ' 128.  2

ס"ח התשס"ב, עמ' 104.  3 
חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  2



4235 ילקוט הפרסומים 7224, כ"ח באדר א' התשע"ו, 8.3.2016 

דליה קלדסמקונן דסטה

עומר ישראל קלדרוןאיריס דרי

לי-אור קן דרורמרדכי הרש

אמנון קסורלהאיתמר הראל

חגי קציריוסף וקנין

דוד קריספיןזאב ורמוט

ליאור רחמיםוליד זאהר

ראויה רוקדוד זייד

יעקב שגביעקב זילברמן

ירון שדהאסנת זעירא

אמיר שהרבנייוסי חדד

מיכל יוספה שוורץיאיר חזן

גלעד שורקימרדכי חימוביץ

אלון שחםענבל חן

רועי שטרןאמיתי חרזי

אוריאל שלוםמשה טהר

נתנאל שלוםאברהם אליהו טולידנו

כרמלה שמשדורון טל

גיא שניאוררועי יהלום

אליאב שרעביאברהם יהלומי

גיל שרעבירונן יניב

שי שרעבישמשון יצחק

אדיר ששוןחיותה יקיר

עמוס ששוןאמיתי ישראל

יעקב תורג'מןאודי יהודה כהן

משה כהן

 31( התשע"ח  בטבת  י"ג  ליום  עד  זאת  הרשאה  של  תוקפה 
במשרתם  משמשים  ההרשאה  מקבלי  עוד  וכל   )2017 בדצמבר 

האמורה.

י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(
)חמ 3-279-ה1(          גלעד ארדן

   השר לביטחון הפנים

הרשאה 
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
למשפט  הרשות  עובד  חסיסי,  סמואל  מרשה,  אני  )עדות(1, 
בקשר  חקירות  לערוך  ומידע שבמשרד המשפטים,  טכנולוגיה 
לביצוע עבירות על סעיפים 5, 16 ו–31א לחוק הגנת הפרטיות, 

שי כהןמגדי אבו חדיר

שי ברוך כהןעבדללה אבו רוקן

שלמה כהןגלית אביטבול

דורון כספיןאיריס אבי

ישראל כספין כספייהודה אביגל

רונן כפרישמחה אברגל 

אמיתי לויאורי גד אדרי

עדי לוייניב אדרי

ולרי ליסיאנסקיישראל-שי אוחיון

יואל מוזסשני אוחנונה

משה מורדאמל אחמד

עמוס מזוזמאור איבגי

עירית מיכאלעדי אינצה

אברהם מלכהמשה אלבוים

יוסף מקמלשמעון אליאס

אסף משה גונןיחזקאל אלמסי

מיכאל נאורטל ברוך אמיתי

יריב ציון נבוןקדיה קתי אמסלם

אירינה נוסוייברפאל אמסלם

יהודה נירמשה אריאלי

אדיב סאלחחיים אשכנזי

יוסף סיגלרעילי בדר

אהרון-אורון סמוןתומר ביטון

יהושע סרגניטליאור בן אור

מוחמד אחמד עבדאללהגלית בן שבו

נזיר עואדאנטון בקל

מנסור עזהמאיר בר

דוד עזריאלפרץ ברק

וסים עטילהלירון ברקן

שלמה פנחסג'מאל ברכאת

וסים פרויוסף גדבאן

השאם פראג'יצחק גואטה

אליהו פאראנגייאיר גולדפייז

יצחק פרץאלכסנדרה גנדל

גלעד צעיריורד גרבי

יעקב קדושחגי דאהן

דרור קדםקירה דבורין

גיל קובאץעמנואל דוידוף

 
חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1
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התשמ"א-21981, וסעיפים 49 ו–50 לחוק שירות נתוני אשראי, 
התשס"ב-32002.

 31( התשע"ח  בטבת  י"ג  יום  עד  זאת  הרשאה  של  תוקפה 
בדצמבר 2017( וכל עוד מקבל ההרשאה משמש בתפקידו.

י' בשבט התשע"ו )20 בינואר 2016(
)חמ 3-279-ה1(

גלעד ארדן  
   השר לביטחון הפנים

ס"ח התשמ"א, עמ' 128.  2

ס"ח התשס"ב, עמ' 104.  3

הסמכה 
לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, 

התשכ"א-1961, ולפי חוק מיסוי  מקרקעין )שבח ורכישה(, 
התשכ"ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לפקודת מס הכנסה1, סעיף 
וסעיף 97  וקרן פיצויים, התשכ"א-21961,  48א לחוק מס רכוש 
אני  התשכ"ג-31963,  ורכישה(,  )שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק 
מסמיך את עובדי משרד האוצר המפורטים להלן, שהם פקידי 
שומה המועסקים בביצוע הפקודה והחוקים האמורים, לערוך 
חקירות או חיפושים לשם מניעת עבירות על אותם חיקוקים 
יהיו רשאים להשתמש בסמכויות  ולצורך כך  גילוין,  או לשם 

שבאותם חיקוקים:

רונן אברהם

אהובה אהרוני

ליאת אילוז

אמיר אלחנתי

יעקב אלמלך

איריק אמסלם

נורית אמסלם

יפה אפריאט

אריה אקס

מירי בוגנים ביטון 

גלית בכר

דוד בן–עוזיאל

אליזבט בן חמו

מיריי בר זיו

יונה חוה גז

רחל גיאת

יאיר גרונר

ליאורה גרשוני

חפצי דהן

נאוה דוד

ישראל דוידאשוילי

אנדרי לוז
אילנה לוי

רות לוי

צבי ליבוביץ

נטלי לסרי

זוהר מורי

יפית מזרחי

אלי משה

שירה משה

עדי נגה גדמו

רות נעים

אילה הילה סבג

פזית סגל

שולמית סיני

איריס עזרא

 31( י"ג בטבת התשע"ח  יום  עד  זאת  תוקפה של הסמכה 
בדצמבר 2017( וכל עוד מקבלי ההסמכה משמשים בתפקידם.

י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2849(

גלעד ארדן  
   השר לביטחון הפנים

הסמכה וצו הענקת סמכויות
לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, 
התשכ"א-1961, לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, 

התשכ"ג-1963, ולפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 
- מעצרים(, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לפקודת מס הכנסה1, סעיף 
וסעיף 97  וקרן פיצויים, התשכ"א-21961,  48א לחוק מס רכוש 
)להלן  התשכ"ג-31963  ורכישה(,  )שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק 
)סמכויות  הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 וסעיף  המס(,  חיקוקי   -
אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-41996 )להלן - החוק(, אני מסמיך 
שומה  פקיד  שהוא  האוצר,  משרד  עובד  פדר,  אבישי  את 
חיפושים  או  חקירות  לערוך  המס,  חיקוקי  בביצוע  המועסק 
לשם מניעת עבירות על חיקוקי המס או לשם גילוין, ולצורך כך 
יהיה רשאי להשתמש בסמכויות האמורות בחיקוקי המס וכן 

בסמכויות על פי החוק כדלקמן:

לעכב  סמכות  למעט  לחוק   67 סעיף  לפי  עיכוב  סמכויות   )1(
אדם העומד לעבור עבירה; סעיף 68 לחוק;

23)ב(  וסעיף  ו–)6(   )3( 23)א()2(,  סעיף  פי  על  סמכות מעצר   )2(
לחוק.

 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1

ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשכ"ד, עמ' 91.  2

ס"ח התשע"ג, עמ' 156.  3

אהובה דוק

עדי דרי

לירון הרשקוביץ

אילונה ורמן

מאיר חגבי

יוסף חן

סיגלית חרזי

גיל חריף

אורית טבק יחזקאל

רויטל טויזר

דורית רם

יוכבד יוסף

יחיאה אטיאס

חגית ייני

אשר יצחק

טלי יצחקי

שלומית ישראלי

יעקב כהן

ליאת כהן

ראם כהן

שרה כהן

רבקה רויטל ענבר

סמי ערד

מאיה פורת

אילנה סוהילה פטילון

יפה צאיג

יוסף קדם

יצחק קוסטו

שרי קלפא

זאב קציר

מטי קראוס

רונית רג'ואן

לילך רוימי

אביבה רום

ליאור שפנר

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

2  ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשכ"ד, עמ' 91.

3  ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

4  ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.
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 31( י"ג בטבת התשע"ח  יום  עד  זאת  תוקפה של הסמכה 
בדצמבר 2017( וכל עוד מקבל ההסמכה משמש בתפקידו.

ב' בשבט התשע"ו )12 בינואר 2016(
)חמ 3-2849(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

ערך  מס  לחוק  47א  בסעיף  הנקוב  הסכום  כי  מודיע  אני 
מוסף, התשל"ו-11975 )להלן - החוק(, תואם כאמור בסעיף 126 
לחוק, ולפיכך מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( הסכום 

הוא 307 שקלים חדשים.

ג' בשבט התשע"ו )13 בינואר 2016(
)חמ 3-518(

משה כחלון   
שר האוצר  

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 52; י"פ התשע"ד, עמ' 4178.

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

אני מודיע כי הסכום הנקוב בהגדרה "עוסק פטור" שבסעיף 
)להלן - החוק(, תואם  1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-11975 
כאמור בסעיף 126)א( לחוק, ולפיכך מיום כ' בטבת התשע"ו )1 

בינואר 2016( הסכום הוא 99,006 שקלים חדשים.

ג' בשבט התשע"ו )13 בינואר 2016(
)חמ 3-518(

משה כחלון   
שר האוצר  

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשס"ט, עמ' 279; התשע"ב, עמ' 147.

תמצית תקציב רגיל של עיריית באר שבע - עירייה 
איתנה - לשנת הכספים 2016

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(,  
אני מודיע, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ב( לפקודה, אישרה 
מועצת עיריית באר שבע את תקציבה הרגיל לשנת הכספים 2016, 

שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
719,629,000ארנונה כללית

500,000מפעל המים
11,183,000עצמיות חינוך
3,970,000עצמיות רווחה

193,109,000עצמיות אחר
928,391,000סך הכול עצמיות

270,066,000תקבולים ממשרד החינוך
154,022,000תקבולים ממשרד הרווחה

בשקלים חדשיםצד ההכנסות

29,318,000תקבולים ממשלתיים אחרים
   -מענק כללי לאיזון

884,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
454,290,000סך הכול תקבולי ממשלה

   -תקבולים אחרים
5,100,000הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

1,387,781,000

115,000,000הנחות בארנונה
   -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

1,502,781,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

   -הכנסה מותנה
1,502,781,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
279,275,000שכר כללי

357,832,000פעולות כלליות
   -מפעל המים

637,107,000סך הכול הוצאות כלליות

241,492,000שכר עובדי חינוך
196,530,000פעולות חינוך
438,022,000סך הכול חינוך

38,279,000שכר עובדי רווחה
200,696,000פעולות רווחה
238,975,000סך הכול רווחה

2,658,000פירעון מלוות מים וביוב
52,625,000פירעון מלוות אחר

55,283,000סך הכול פירעון - מלוות

3,366,000הוצאות מימון
   -הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

15,028,000רזרבה כללית
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
1,387,781,000

115,000,000הנחות בארנונה
   -הוצאות לכיסוי גירעון נצבר

1,502,781,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

   -הוצאה מותנה
1,502,781,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

כ"ח בשבט התשע"ו )7 בפברואר 2016(
)חמ 3-360-ה1(

רוביק דנילוביץ'  
ראש עיריית באר שבע  

תמצית תקציב רגיל של עיריית נשר - עירייה איתנה
לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(,  
אני מודיע, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ב( לפקודה, אישרה 

 __________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

 __________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; התשע"ד, עמ' 296.
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 ,2016 הכספים  לשנת  הרגיל  תקציבה  את  נשר  עיריית  מועצת 
שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
93,400,000ארנונה כללית

12,130,000מפעל המים
1,068,000עצמיות חינוך
608,000עצמיות רווחה

12,963,600עצמיות אחר
120,169,000סך הכול עצמיות

29,932,000תקבולים ממשרד החינוך
והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 

החברתיים
11,981,500

1,444,800תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

30,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
43,388,300סך הכול תקבולי ממשלה

4,000,000תקבולים אחרים
6,842,323הכנסות חד פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
174,400,223

12,450,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

186,850,223סך הכול הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
186,850,223סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
24,332,761שכר כללי

48,927,147פעולות כלליות
1,880,000רזרבה להוצאות 1%

11,050,000מפעל המים
86,189,908סך הכול הוצאות כלליות

35,445,580שכר עובדי חינוך
28,969,735פעולות חינוך
64,415,315סך הכול חינוך

3,113,000שכר עובדי רווחה
16,314,000פעולות רווחה
19,427,000סך הכול רווחה

    -פירעון מלוות מים וביוב
223,000פירעון מלוות אחר

223,000סך הכול פירעון - מלוות

3,741,000הוצאות מימון
404,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
174,408,223

12,450,000הנחות בארנונה

    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
186,850,223סך הכול הוצאות בלא מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות

    -הוצאה מותנה
186,850,223סך הכול הוצאות כולל מותנה

י"ד בשבט התשע"ו )24 בינואר 2016(
)חמ 3-360-ה1(

אברהם בינמו  
ראש עיריית נשר  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית רעננה - עירייה איתנה
לשנת הכספים 2016
לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(,  
206)ב( לפקודה, אני  אני מודיע, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 
מאשר את התקציב הרגיל של עיריית רעננה לשנת הכספים 2016, 

שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
281,000,000ארנונה כללית

   -מפעל המים
53,327,000עצמיות חינוך
1,904,200עצמיות רווחה

143,166,700עצמיות אחר
479,398,600סך הכול עצמיות

111,002,700תקבולים ממשרד החינוך
והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 

החברתיים
29,474,800

3,215,500תקבולים ממשלתיים אחרים
   -מענק כללי לאיזון

66,400מענקים אחרים ממשרד הפנים
143,759,400סך הכול תקבולי ממשלה

2,714,000תקבולים אחרים
1,128,000הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

627,000,000

32,600,000הנחות בארנונה
   -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

   -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
659,600,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

   -הכנסה מותנה
659,600,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
152,526,200שכר כללי

141,453,100פעולות כלליות
   -מפעל המים

293,979,300סך הכול הוצאות כלליות

160,068,000שכר עובדי חינוך
81,312,600פעולות חינוך
241,380,600סך הכול חינוך

 __________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; התשע"ד, עמ' 296.
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בשקלים חדשיםצד ההכנסות

157,000,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

4,520,000,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
4,520,000,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
1,574,293,000שכר כללי

1,169,880,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

2,744,173,000סך הכול הוצאות כלליות

387,157,000שכר עובדי חינוך
480,750,000פעולות חינוך
867,907,000סך הכול חינוך

83,550,000שכר עובדי רווחה
366,370,000פעולות רווחה
449,920,000סך הכול רווחה

8,490,000פירעון מלוות מים וביוב
216,510,000פירעון מלוות אחר

225,000,000סך הכול פירעון - מלוות

56,000,000הוצאות מימון
    -הוצאות בגין בחירות

    -הוצאות חד פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
4,343,000,000

157,000,000הנחות בארנונה
20,000,000הוצאות לכיסוי גירעון נצבר

4,520,000,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
4,520,000,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

ט"ז בשבט התשע"ו )26 בינואר 2016(
)חמ 3-360-ה1(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

תמצית תקציב רגיל של עיריית אופקים לשנת 
הכספים 2015

לפי פקודת העיריות
)להלן  העיריות1  לפקודת   209 סעיף  לפי  מודיעה  אני 
לפקודה,  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  הפקודה(,   -
שנאצלה לי2, אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית אופקים 

לשנת הכספים 2015, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
34,500,000ארנונה כללית

500,000מפעל המים
1,589,000עצמיות חינוך

בשקלים חדשיםצד ההוצאות

15,639,400שכר עובדי רווחה
35,901,800פעולות רווחה
51,541,200סך הכול רווחה

1,800,000פירעון מלוות מים וביוב
32,955,200פירעון מלוות אחר

34,755,200סך הכול פירעון - מלוות

3,054,100הוצאות מימון
2,289,600הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

   -הוצאות בגין בחירות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
627,000,000

32,600,000הנחות בארנונה
   -הוצאות לכיסוי גירעון נצבר

659,600,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

   -הוצאה מותנה
659,600,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

ח' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2015(
)חמ 3-360-ה1(

זאב בילסקי  
ראש עיריית רעננה  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית תל–אביב-יפו - 
עירייה איתנה

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(,  
אני מודיע, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ב( לפקודה, אישרה 
מועצת עיריית תל–אביב-יפו את תקציבה הרגיל לשנת הכספים 

2016, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
2,943,000,000ארנונה כללית

2,000,000מפעל המים
52,025,000עצמיות חינוך
6,260,000עצמיות רווחה

574,565,000עצמיות אחר
3,577,850,000סך הכול עצמיות

410,340,000תקבולים ממשרד החינוך
והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 

החברתיים
269,400,000

19,520,000תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

15,740,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
715,000,000סך הכול תקבולי ממשלה

3,000,000תקבולים אחרים
67,150,000הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
4,363,000,000

 __________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; התשע"ד, עמ' 293.

 __________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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תמצית תקציב רגיל של עיריית הוד השרון לשנת 2015
לפי פקודת העיריות

 - )להלן  העיריות1  לפקודת   209 סעיף  לפי  מודיעה  אני 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה, שנאצלה 
לי2, אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית הוד השרון לשנת 

הכספים 2015, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
190,800,000ארנונה כללית

200,000מפעל המים
11,457,000עצמיות חינוך
325,000עצמיות רווחה

77,538,000עצמיות אחר
280,320,000סך הכול עצמיות

78,332,000תקבולים ממשרד החינוך
19,523,000תקבולים ממשרד הרווחה

855,000תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

170,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
98,880,000סך הכל תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
    -הכנסות חד פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

379,200,000

12,000,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

    -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
391,200,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

6,500,000הכנסה מותנה
397,700,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
74,003,000שכר כללי

105,241,000פעולות כלליות
   -מפעל המים

179,244,000סך הכול הוצאות כלליות

73,821,000שכר עובדי חינוך
68,138,000פעולות חינוך
141,959,000סך הכול חינוך

5,476,000שכר עובדי רווחה
26,831,000פעולות רווחה
32,307,000סך הכול רווחה

1,270,000פירעון מלוות מים וביוב
22,970,000פירעון מלוות אחר

24,240,000סך הכול פירעון - מלוות

1,450,000הוצאות מימון
   -הוצאות בחירות

   -הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
379,200,000

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
526,000עצמיות רווחה

6,466,000עצמיות אחר
43,581,000סך הכול עצמיות

21,718,000תקבולים ממשרד החינוך
והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 

החברתיים
18,150,000

4,485,000תקבולים ממשלתיים אחרים
34,520,000מענק כללי לאיזון

1,402,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
80,275,000סך הכול תקבולי ממשלה

4,376,000תקבולים אחרים
1,900,000כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות

    -הכנסות חד פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
130,132,000

10,250,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

140,382,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

700,000הכנסה מותנה
141,082,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
32,149,000שכר כללי

27,633,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

59,782,000סך הכול הוצאות כלליות

13,441,000שכר עובדי חינוך
23,140,000פעולות חינוך
36,581,000סך הכול חינוך

5,156,000שכר עובדי רווחה
20,288,000פעולות רווחה
25,444,000סך הכול רווחה

    -פירעון מלוות מים וביוב
6,910,000פירעון מלוות אחר

6,910,000סך הכול פירעון - מלוות

1,140,000הוצאות מימון
525,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
130,382,000

10,000,000הנחות בארנונה
    -הוצאות לכיסוי גירעון נצבר

140,382,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

700,000הוצאה מותנה
141,082,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-360-ה1(

אורנה הוזמן בכור  

הממונה על מחוז הדרום   __________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; התשע"ד, עמ' 293.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות

17,133,000שכר עובדי חינוך
25,793,000פעולות חינוך
42,926,000סך הכול חינוך

6,097,000שכר עובדי רווחה
20,571,000פעולות רווחה
26,668,000סך הכול רווחה

    -פירעון מלוות מים וביוב
12,727,000פירעון מלוות אחר

12,727,000סך הכול פירעון - מלוות

3,290,000הוצאות מימון
12,500,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

184,856,000

22,153,000הנחות בארנונה
11,500,000הוצאות לכיסוי גירעון נצבר

218,509,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

8,850,000הוצאה מותנה
227,359,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-360-ה1(    אורנה הוזמן בכור

הממונה על מחוז הדרום  

הודעה לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר הפקדת תכנית תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה יבנה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 

המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' 404-0141465".

 ,3516 גוש   - יבנה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקות 24, 42, 43 בשלמותן, ח"ח 26, 41-37, 46-44, 172, 173, 

178, 185; גוש 5133, ח"ח 14, 17, 19.

מטרות התכנית: א( הרחבת דרכים; ב( שינוי בקו בנייה.

עיקרי הוראות התכנית: א( המרה משב"צ )חניה( בתא שטח 
ב( המרה מאזור  )חניה(;  נ  מגורים  בייעוד   400 200 לתא שטח 
מגורים ג בתא שטח 100 לדרך חדשה )חניה( בתאי שטח 400, 
רכישתו  וביטול  משותף  כרכוש  מכונות  חדר  הגדרת  ג(   ;401
כמחסן פרטי; ד( שינוי בקו בניין של שטח מגורים שהומר לחניה 
ה(  בתשריט;  כמסומן  החניה  באזור  מ'   5 שיהיה  כך  ציבורית, 
כך  למגורים,  שהומר  ציבור  למבני  שטח  של  בניין  בקו  שינוי 

שיהיה 13 מ' כמסומן בתשריט.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 

בשקלים חדשיםצד ההוצאות

12,000,000הנחות בארנונה
   -הוצאות לכיסוי גירעון נצבר

391,200,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

6,500,000הוצאה מותנה
397,700,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 2015(
)חמ 3-360-ה1(

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית שדרות 
לשנת הכספים 2015
לפי פקודת העיריות

)להלן  העיריות1  לפקודת   209 סעיף  לפי  מודיעה  אני 
לפקודה,  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  הפקודה(,   -
שנאצלה לי2, אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית שדרות 

לשנת הכספים 2015, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
32,338,000ארנונה כללית

11,806,000מפעל המים
3,964,000עצמיות חינוך
767,000עצמיות רווחה

7,605,000עצמיות אחר
56,480,000סך הכול עצמיות

26,394,000תקבולים ממשרד החינוך
18,190,000תקבולים ממשרד הרווחה

3,894,000תקבולים ממשלתיים אחרים
28,319,000מענק כללי לאיזון

51,210,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
128,007,000סך הכול תקבולי ממשלה

19,000תקבולים אחרים
350,000הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

184,856,000

22,153,000הנחות בארנונה
11,500,000הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

218,509,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

8,850,000הכנסה מותנה
227,359,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
32,749,000שכר כללי

38,096,000פעולות כלליות
15,900,000מפעל המים

86,745,000סך הכול הוצאות כלליות

 __________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 
של החברה.

דוד לוי, מפרק  

מדיאטק טלקוד בע"מ
)ח"פ 51-320440-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.5.2016, בשעה 9.00, אצל טלקוד מחשבים בע"מ, רח' 
הברזל 32, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בן ציון הבר, מפרק  

שיא ש.ר. בע"מ
)ח"פ 51-378432-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.5.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הזית 71, חמד, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

שמואל רוזנמן, מפרק  

אגד נכסים 2002 בע"מ
)ח"פ 51-326900-1(

)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 6.6.2016, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' מנחם בגין 
5, בית דגן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן משה, עו"ד, מפרק  

מוניות אגדה בע"מ
)ח"פ 51-362160-7(

)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 6.6.2016, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' מנחם בגין 
5, בית דגן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 

התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
העתק   .08-9433383 טל'  יבנה,   ,3 דואני  שד'  יבנה,  ולבנייה 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 

המרכז, קריית הממשלה, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

צבי גוב ארי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה יבנה  

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

יניש בע"מ
)ח"פ 51-525029-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10.4.2016, בשעה 17.00, אצל המפרקת, רח' 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,24 השיירות 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רבקה בש, מפרקת

אייהם וגואד לעבודות בנייה ושירותים בע"מ
)ח"פ 51-400555-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
כביש  המפרק,  במשרדי   ,10.30 בשעה  תתכנס ביום 10.4.2016, 
24 דרומי, ליד מרכז הרפואי לילדים, טייבה המשולש  ראשי 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,40400
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חג' יחיא ראמי נגיב, עו"ד, מפרק  

סימיקי בע"מ
)ח"פ 51-365898-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 2.5.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' נחשון 8, רעננה, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
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גולומב, מרח'  ולמנות את דליה מינץ  לפרק את החברה מרצון 
לבונטין 18, תל אביב, 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.

דליה מינץ גולומב, מפרקת

מינץ את זילברמינץ מהנדסים קבלנים ויועצים 
)2000( בע"מ

)ח"פ 51-041757-9(

)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 
תתכנס ביום 20.4.2016, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' לבונטין 18, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דליה מינץ גולומב, מפרקת  

זירקוביט בע"מ
)ח"פ 51-511426-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שניר מדר, מרח' ויצמן 133, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שניר מדר, מפרק

זירקוביט בע"מ
)ח"פ 51-511426-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.4.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' ויצמן 133, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
שניר מדר, מפרק  

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

רונן משה, עו"ד, מפרק  

גטריל פלטפורמס בע"מ
)ח"פ 51-482659-3(

)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 
רח'  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,16.6.2016 ביום  תתכנס 
יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,  זכרון   ,20 היסמין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרת ונקרט, עו"ד, מפרקת  

הייסטקז בע"מ
)ח"פ 51-514644-7(

)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 
זו, במשרדי המפרק,  ימים מיום פרסום הודעה  תתכנס לאחר 30 
רח' דרך המלך 25, רמות השבים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רן ויגדור, מפרק  

דולב, סופר שירותים לישראל בע"מ
)ח"פ 51-305277-9(

)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 
זו, במשרדי המפרק,  ימים מיום פרסום הודעה  תתכנס לאחר 30 
רח' מסילת ישרים 16, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלישר סולימן, מפרק  

מינץ את זילברמינץ מהנדסים קבלנים ויועצים 
)2000( בע"מ

)ח"פ 51-041757-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.2.2016, התקבלה החלטה 
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רח' האילן 14,  ביום 20.4.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק,   תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עקיבא,  אור 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר בן אוליאל, מפרק  

ג'ינג'רביט בע"מ
)ח"פ 51-328040-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילון תירוש, מרח' חורשת 

האקליפטוס 25, בני ציון, 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.

אילון תירוש, מפרק

ג'ינג'רביט בע"מ
)ח"פ 51-328040-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
חורשת  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,20.4.2016 ביום  תתכנס 
האקליפטוס 25, בני ציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילון תירוש, מפרק  

זירוב טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
)ח"פ 51-122089-9(

)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 22.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר ציחנר, מרח' מעלה 

הצופים 13, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אליעזר ציחנר, מפרק

רגב ב.ר. סחר ופרוייקטים בחקלאות בע"מ
)ח"פ 51-241917-7(

)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 22.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב בלום, מרח' השזיף 8, 

ראש פינה, 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 בלום, מפרק

רגב ב.ר. סחר ופרוייקטים בחקלאות בע"מ
)ח"פ 51-241917-7(

)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 
 ,8 השזיף  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,20.4.2016 ביום   תתכנס 
ראש פינה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב בלום, מפרק  

הול אופטיק בע"מ
)ח"פ 51-292958-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  אליאל,  בן  אליעזר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

האילן 14, אור עקיבא, 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.

אליעזר בן אוליאל, מפרק

הול אופטיק בע"מ
)ח"פ 51-292958-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

שושן הנדלר, מפרק

טופ דרייב בע"מ
)ח"פ 513972349(

)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 08/05/2016 בשעה 10:00, במשרדי דנהירש ושות', 
משרד עורכי דין, רח' אלון יגאל 88, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

שבעד השקעות בע"מ
)ח"פ 512388489(

)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 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 03/03/2016 התקבלה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל' רחובות,   ,10 פלאוט  מנחם  מרח'  דלמדיגוס,   שבתאי 

08-9477080, 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 יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/05/2016  
לשם  הנ"ל,  בכתובת  פריד,  רונן  עו"ד  במשרדי   ,12:00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.         

שבתאי דלמדיגוס, מפרק 

ד.ר.ש.ק. הנדסה בע"מ
)ח"פ 512913567(

)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 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 03/03/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה   של 

זירוב טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
)ח"פ 51-122089-9(

)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 
מעלה  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,20.4.2016 ביום  תתכנס 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  הצופים 13, רמת 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר ציחנר, מפרק  

ארט פיש אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-374604-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.11.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רואי פרץ, מקיבוץ נחשולים 

30815, טל' 054-6644573, 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.

רואי פרץ, מפרק

ארט פיש אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-374604-0(

)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 
קיבוץ  ביום 1.5.2016, בשעה 9.00, במשרד המפרק,  הנ"ל תתכנס 
סופי של המפרק, המראה  דוח  30815, לשם הגשת  נחשולים 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רואי פרץ, מפרק  

יוריקה יו.אס.אי בע"מ
)ח"פ 512519950(

)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 
לב  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה   05/05/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
יצחק, רח' שד' שאול המלך 39, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רותי שמחוני, מפרקת 

מסעדת ברברלה בע"מ
)ח"פ 513685834(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 06/03/2016  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכל לב 

שבתאי, מרח' דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  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.

מיכל לב שבתאי, עו"ד, מפרקת 

גליל סופט פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-449879-9(

)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 29.7.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניר לובטקין, מרח' לוטם 8, 

כפר ורדים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יניר לובטקין, מפרק

בוטיק העודפים בע"מ
)ח"פ 51-325176-9(

)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 21.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהודה בן יהודה, מרח' 

הרצל 13, ראשון לציון, טל' 03-9671666, 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.

מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
 ולמנות את בן ציון קורמן, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, טל'

08-9477080, 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 יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/05/2016  
לשם  הנ"ל,  בכתובת  פריד,  רונן  עו"ד  במשרדי   ,12:00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.         
בן ציון קורמן, מפרק 

איזיטיבי סוכנויות בע"מ
)ח"פ 515275154(

)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 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 03/03/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה   של 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
טל' רחובות,   ,10 מנחם  פלאוט  מרח'  חדד,  יניב   את   ולמנות 

08-9477080, 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 יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/05/2016  
לשם  הנ"ל,  בכתובת  פריד,  רונן  עו"ד  במשרדי   ,12:00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.         
יניב חדד, מפרק

רותי וגלי שמחוני
 )ח"פ 514402684(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28/02/2016 
רותי   את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
שמחוני, מרח' שמוליק סגל 14, תל–אביב-יפו, טל 03-6076211, 

למפרקת החברה.

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

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

גיני סיומה, מפרק

ר.י. שפירא יועצים בע"מ
)ח"פ 51-355252-1(

)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 10.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  גוטמן,  גיורא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

אבא הלל סילבר 12, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיורא גוטמן, עו"ד, מפרק

אהבה תנצח בע"מ
)ח"פ 51-337312-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם יהודה, מרח' 
למפרק   ,03-5100848 טל'  אביב,  תל   ,29557 ת"ד   ,9 העם  אחד 

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.

אברהם יהודה, עו"ד, מפרק

בניני אולפינר בע"מ
)ח"פ 51-075527-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שגיא וקסלמן, מרח' 

הסיבים 24, פתח תקווה, טל' 072-2507572, 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.

יהודה בן יהודה, עו"ד, מפרק

אופנת צנקל - הלבשה והנעלה 1996 בע"מ
)ח"פ 51-231308-1(

)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 21.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהודה בן יהודה, מרח' 

הרצל 13, ראשון לציון, טל' 03-9671666, 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.

יהודה בן יהודה, עו"ד, מפרק

ג'יי בי אי סופטוור סרויסס בע"מ
)ח"פ 51-283360-9(

)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 21.1.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  שטיין,  יואל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שמעון, בית שמש 9954312, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יואל שטיין, עו"ד, מפרק

אדרים בטחון שירותים וכח אדם בע"מ
)ח"פ 51-283708-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,1.2.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיני סיומה, מרח' 

החלמונית 29, ראשון לציון, טל' 054-7554035, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רונית רוזנצביג, מפרקת

אילבנטין אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-486606-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מושיקו מלכה, מרח' 

התע"ש 20, כפר סבא, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מושיקו מלכה, עו"ד, מפרק

מקס מואושן בע"מ
)ח"פ 51-432985-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוטי ג'דע ואת עמי אברהם, 
רחובות 7670609, למפרקי   ,10 רח' פלאוט  פריד,  רונן  עו"ד  אצל 

החברה.

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

זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

מוטי ג'דע       עמי אברהם
מ פ ר ק י ם

וידאוקודס בע"מ
)ח"פ 51-356668-7(

)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 22.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף צאיג, מרח' זמנהוף 3, 

נתניה, טל' 054-4820299, 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.

שגיא וקסלמן, עו"ד, מפרק

בית ש. פרידמן ושות' בע"מ
)ח"פ 51-194809-3(

)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 17.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל שחר, אצל 
למפרק  אביב,  תל   ,2 ויצמן  רח'  דין,  עורכי  ושות',  פרידמן  ש. 

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.

אריאל שחר, עו"ד, מפרק

אס - בן ש.ז.ן בע"מ
)ח"פ 51-269573-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול שחר, מרח' טופז 16, 

שוהם, 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.

שאול שחר, מפרק

6 צפון )תפעול ואחזקה( בע"מ
)ח"פ 51-487753-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  רוזנצביג,  רונית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הירדן 1א, קריית שדה התעופה, 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.



4249 ילקוט הפרסומים 7224, כ"ח באדר א' התשע"ו, 8.3.2016 

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

דניאלה פרץ, מפרקת

בניוס הזהב בע"מ
)ח"פ 51-376960-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  סובול,  ירון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, קומה 17, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון סובול, עו"ד, מפרק

בניוס חולון
)ח"פ 51-376961-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  סובול,  ירון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, קומה 17, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון סובול, עו"ד, מפרק

בניוס ראשל"צ בע"מ
)ח"פ 51-376958-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  סובול,  ירון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, קומה 17, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף צאיג, מפרק

פרוטוציון בע"מ
)ח"פ 51-529238-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
22.2.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאלה פרץ, מרח' 

הטייסים 18, ירושלים, 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.

דניאלה פרץ, מפרקת

תבור טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-508430-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
22.2.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאלה פרץ, מרח' 

הטייסים 18, ירושלים, 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.

דניאלה פרץ, מפרקת

מופטק בע"מ
)ח"פ 51-512182-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
22.2.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאלה פרץ, מרח' 

הטייסים 18, ירושלים, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

סטיבן קנטור, מפרק

נידיקס שיווק והפצה בע"מ
)ח"פ 51-170564-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד בבאי, מרח' החרש 8, 

הוד השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד בבאי, מפרק

איי. כארד בע"מ
)ח"פ 51-491778-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,23.2.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
מרח'  גיל,  עמירן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק   החלטה 

נחל אלכסנדר 15, צור יצחק 4580800, 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.

עמירן גיל, מפרק

טלעד אבטחה בע"מ
)ח"פ 51-418420-9(

)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 24.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  שרף,  איתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אבא הלל 7, רמת גן, טל' 03-6122772, 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.

ירון סובול, עו"ד, מפרק

נתנאל ד.נ.א.א. בנייה בע"מ
)ח"פ 51-488533-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  סובול,  ירון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, קומה 17, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון סובול, עו"ד, מפרק

אם.ג'י.טי.אף ניהול קרנות גידור בע"מ
)ח"פ 51-494240-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
22.2.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את סטיבן קנטור, מרח' 

הנחושת 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

סטיבן קנטור, מפרק

אם.ג'י.טי.אף ניהול השקעות בע"מ
)ח"פ 51-494239-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  קנטור,  סטיבן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הנחושת 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.
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לאחר   ,17.2.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  ויתרו על  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את אסטלה סילביה בר ניר, מרח' השלום 8, כפר סבא, למפרקת 

החברה

אסטלה סילביה בר ניר, מפרקת

מילאנו עיצובים בע"מ
)ח"פ 51-448525-9(

)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 10.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח חיים וורמברנד, מרח' 

המלך ג'ורג' 31, ירושלים, טל' 02-6335555, 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.

חיים וורמברנד, רו"ח, מפרק

אסיהו האלה תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-447152-3(

)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 7.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז לבנון, מ"ר 11220, 

מרח' החילזון 6, רמת גן 52522, 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.

ארז לבנון, עו"ד, מפרק

מעונות חלקות 656 657 658 בגוש 6213 בע"מ
)ח"פ 51-027045-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  רביץ,  דניאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

מאנה 21, תל אביב 64363, טל' 052-2785877, למפרק החברה.

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

איתי שרף, עו"ד, מפרק

מועדוני כ.נ.ס. בע"מ

)ח"פ 51-090584-7(

)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 24.2.2016, התקבלה החלטה 
עו"ד צבי פישר, ממשרד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 
עורכי דין לוין פישר, רח' דרך בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר 2, בני ברק, 

5120149, טל' 03-6887330, פקס' 03-6887333, למפרק החברה.

צבי פישר, עו"ד, מפרק

סבנה מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-432729-5(

)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 28.2.2016, התקבלה החלטה 
למפרק  גולדווסר,  בנעד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
גרוס,  אצל  ברש,  אלי  עו"ד  לידי  הוכחותיו  בצירוף  תביעותיו 
קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות', מרכז עזריאלי 1, הבניין 

העגול, תל אביב, בתוך 10 ימים מיום פרסום הודעה זו.

בנעד גולדווסר, מפרק

י.ד. שיווק שמני מנוע בע"מ
)ח"פ 51-227672-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.1.2016, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

דב יעקובוביץ', מרח' ל"ה 25, גבעתיים, למפרק החברה.

דב יעקובוביץ', מפרק

מחייכים בגדול בע"מ
)ח"פ 51-358330-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

גדעון נפתלי, מפרק

זיזו 2006 בע"מ
)ח"פ 51-377024-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2016, התקבלה החלטה 
 ,8 הגפן  מרח'  כהן,  יזהר  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

רמת גן, טל' 03-7516462, 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.

יזהר כהן, מפרק

מירב רשף בע"מ
)ח"פ 51-197712-6(

)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 21.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורנית פירוס-רשף, 

מרח' השבעה 440/6, צפת, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  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.

אורנית פירוס-רשף, עו"ד, מפרקת

שרונית ארועים בע"מ
)ח"פ 51-184558-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גל עינב, מקיבוץ עין 

חרוד מאוחד, 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.

דניאל רביץ, עו"ד, מפרק

מעונות חלקה 660 בגוש 6213 בע"מ
)ח"פ 51-027043-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  רביץ,  דניאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

מאנה 21, תל אביב 64363, טל' 052-2785877, 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.

דניאל רביץ, עו"ד, מפרק

מעונות חלקה 659 בגוש 6213 בע"מ
)ח"פ 51-027044-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  רביץ,  דניאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

מאנה 21, תל אביב 64363, טל' 052-2785877, 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.

דניאל רביץ, עו"ד, מפרק

קודאתיקס בע"מ
)ח"פ 51-359361-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2016, התקבלה החלטה 
בן  מרח'  נפתלי,  גדעון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

גוריון 15, רעננה, למפרק החברה.



4253 ילקוט הפרסומים 7224, כ"ח באדר א' התשע"ו, 8.3.2016 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  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.

דלית טייכמן מלול, מפרקת

קאופמן אריה )סרביס( בע"מ
)ח"פ 51-160896-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.2.2016, התקבלה החלטה 
למפרק  קאופמן,  אריה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

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.

אריה קאופמן, מפרק

יוסף כפול בע"מ
)ח"פ 51-448009-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק בוכבינדר, מרח' 

תש"ח 2, תל אביב 6209311, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 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 בוכבינדר, עו"ד, מפרק

צבי בר - ים השקעות בע"מ
)ח"פ 51-075810-5(

)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 29.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבירם רוזנברג, מרח' לסל 

16, תל אביב, 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.

גל עינב, עו"ד, מפרק

בן יהודה 184 בע"מ
)ח"פ 51-456155-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד הורוביץ, מרח' מיכה 

3, תל אביב 6311107, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד הורוביץ, מפרק

וואן פרייס סטורס )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-234124-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לידיה גינו, ממשרד 
זהבי בלאו ושות', רח' יגאל אלון 96, תל אביב 67891, למפרקת 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  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.

לידיה גינו, עו"ד, מפרקת

ע.י. חלמיש בע"מ
)ח"פ 51-270684-7(

)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 22.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דלית טייכמן מלול, 

מרח' היצירה 29, רמת גן 52521, למפרקת החברה.
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.2.2016, התקבלה פה אחד 
יונגר  אריה  רו"ח  מפרק החברה  להחליף את  מיוחדת  החלטה 
המנוח, ולמנות במקומו את עו"ד רועי מילר, מרח' ז'בוטינסקי 
לעו"ד הנ"ל את כל הסמכויות  ולהקנות   ,5251107 גן  33, רמת 

בנוגע לפירוק 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.

רועי מילר, עו"ד, מפרק

פונטיפקס 4 ג'י.פי.
)ש"מ 55-026337-0(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותף  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
 SHANGHAI QIGUANG INVESTMENT המוגבל 
חברה  מס'   ,MANAGEMENT COMPANY LIMITED
בשותפות  שלו  האינטרס  את  העביר   ,310115001730448  זרה 
 ,Shanghai Qi Guang Inevestment Management Co. ltd –ל

מס' חברה זרה 310225000576955.
קרן קניר, עו"ד
באת כוח השותפות

בקשה להחייאת חברה בבית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק 5026-12-15

ח"פ  בע"מ,   6632 בגוש  א'   6 חלקה  חברה  החייאת   בעניין: 
.51-032458-5

המבקש: נושה החברה, ע"י ב"כ עו"ד תום מדן, מ"ר 67421, מרח' בני 
ברמן 9/13, נתניה, טל' 074-7032493, פקס' 153-74-7032493.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 369 לפקודת החברות 
הוגש  הנ"ל  המשפט  בבית  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
גביית  לצורך  והחייאתה  הנ"ל  מחיקת החברה  לביטול  בקשה 

חוב החברה כלפי המבקש.

כל אדם המעוניין להביע את עמדתו רשאי לפנות בתוך 30 
ימים מיום פורסם הודעה זאת לבית המשפט.

תום מדן, עו"ד
בא כוח המבקש

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי

 ,1049-01-14 פש"ר  בתיק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט   בבית 
פ"ר 40446.

שם החייבת: פזית לוי.

ניתנת בזה הודעה לכל נושי החייבת על ידי הנאמן לנכסי 
אשר  החייבת  נושי  לכל  סופי  דיבידנד  חלוקת  בדבר  החייבת 

הגישו תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.

אופיר יצחק, עו"ד, נאמן

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

אבירם רוזנברג, מפרק

ארגון למען זכויות תושבי ישראל שעבדו באיטליה 
)ע"ר 58-050670-7(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 21.9.2014, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
אביב,  תל   ,44 בגין  מנחם  מרח'  אליה,  לביא  את  ולמנות  מרצון 

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.
לביא אליה, מפרק

אייל ולנסי בע"מ
)ח"פ 51-264592-0(

)בפירוק מרצון(

 הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק 
)בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

הנ"ל,  כי באסיפה כללית של החברה  בזה הודעה  ניתנת 
שהתכנסה ביום 15.2.2016, התקבלה החלטה במניין חוקי לבטל 
את הבקשה לפירוק החברה מרצון ולבטל את מינויו של עו"ד 
אורי ברימר, מרח' מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1, תל אביב, 

למפרק החברה.
אורי ברימר, עו"ד, מפרק

נורית ייבוא ושיווק רהיטים בע"מ
)ח"פ 51-403804-1(

הודעה על ביטול החלטה בדבר פירוק מרצון

הנ"ל,  כי באסיפה כללית של החברה  בזה הודעה  ניתנת 
חוקי  במניין  החלטה  התקבלה   ,16.2.2016 ביום  שהתכנסה 
את  ולבטל  החברה  פירוק  בדבר  החלטה  ביטול  על  להורות 

סמכויות המפרק.
נורית רשקובצקי, בעלת מניות

לייכטר הקרנת סרטים בע"מ
)ח"פ 51-121361-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרק

לפקודת החברות   332 לסעיף  הודעה בהתאם  בזה  ניתנת 
המיוחדת   הכללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 




