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הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

לחוק   23 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף  כי  בזה,  מודיעים 
החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  )מינויים(,  המדינה  שירות 
לרשימת  משרה  הוספת  בדבר  ההודעה  את  הממשלה  תיקנה 
"55ג. ראש אגף בכיר  ולפיכך פרט  המשרות שבתוספת לחוק2, 
של  המשרות  שברשימת  לאומית("  מורשת  העצמת  )תכנית 

משרד ראש הממשלה - יימחק.

כ"ו בניסן התשע"ו )4 במאי 2016(
)חמ 3-1173-ה1(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

י"פ התש"ע, עמ' 3254.  2

הודעה על ביטול פטור ממכרז פומבי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
הצעת  פי  ועל  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  )מינויים(, 
במרס   22( התשע"ו  ב'  באדר  י"ב  מיום  המדינה  שירות  ועדת 
2016(, ובהמשך להחלטת הממשלה מס' 1656, מיום כ"ה באייר 
למשרת  פומבי  ממכרז  פטור  שעניינה   )2010 במאי   9( התש"ע 
ראש אגף בכיר מורשת )תכנית העצמת מורשת לאומית(2 )להלן 
- המשרה(, החליטה הממשלה לבטל את הפטור מחובת מכרז 

פומבי לפי סעיף 19 לחוק שנקבע ביחס למשרה.

כ"ו בניסן התשע"ו )4 במאי 2016(
)חמ 3-274(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשכ"ג, עמ' 110.  1

י"פ התש"ע, עמ' 3254.  2

מינוי שופט עמית
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 10א)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
גורפינקל,  צבי  את  בזה  ממנות  אנו  משולב[, התשמ"ד-11984, 
שופט בקצבה של בית משפט מחוזי, לכהונת שופט-עמית בבית 

המשפט המחוזי תל אביב.

תוקף המינוי לארבע שנים.

ט' באייר התשע"ו )17 במאי 2016(
)חמ 3-60-ה1(

             מרים נאור               איילת שקד
        נשיאת בית המשפט העליון        שרת המשפטים

_______
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ד, עמ' 326.  1

מינוי חברים לוועדות ערעור
 לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[,

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, 
]נוסח משולב[1 התשי"ט-1959 )להלן - החוק(, וסעיף 5 לחוק בתי 

מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשנ"ב-21992,  מינהליים,  דין 
לחברים בוועדות ערעור לפי החוק, כמפורט להלן:

מחוז ירושלים:
יעקב קובי אסף - רופא מוסמך3

צבי שטרן - רופא מוסמך

מחוז תל אביב:

יעקב קובי אסף - רופא מוסמך

יפתח סוכנבר - רופא מוסמך

חגי אורן - רופא מוסמך

רבקה שפרה ברגר - רופאה מוסמכת

מחוז מרכז:

יפתח סוכנבר - רופא מוסמך

חגי אורן - רופא מוסמך

רבקה שפרה ברגר - רופאה מוסמכת

רינה רחמני רבינוביץ

מחוז דרום:

יעקב קובי אסף - רופא מוסמך

קלרה שניידרמן - רופאה מוסמכת

מחוז חיפה:
דן בק - רופא מוסמך4

החוק  לפי  שמונו  וחברים  ושני  ראש  יושב  של  הרכב  כל 
ישמש ועדה, בכפוף להוראות סעיף 26 לחוק.

תוקף המינויים עד יום ו' בסיוון התשע"ח )20 במאי 2018(.

מינוים של צבי שטרן וקלרה שניידרמן הוא בנוסף למינוייהם 
הקיימים5 לצורך סיום דיון בתיקים תלויים ועומדים.

א' באייר התשע"ו )9 במאי 2016(
)חמ 3-323-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ב עמ' 90.  2

י"פ התשע"ד, עמ' 7694.  3

י"פ התשע"ב, עמ' 4922.  4

י"פ התשע"ו, עמ' 1945.  5

מינוי חברים לוועדות ערעור
לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954, ולפי חוק בתי דין 

מינהליים, התשנ"ב-1992

בנאצים,  המלחמה  נכי  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ד-11954 )להלן - החוק(, וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, 
התשנ"ב-21992, אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדות 

ערעור לפי החוק, כמפורט להלן:

מחוז ירושלים:

יעקב קובי אסף - רופא מוסמך

צבי שטרן - רופא מוסמך

 
ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשל"ט, עמ' 88.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2
_______

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התש"ן, עמ' 152.  1
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מחוז תל אביב:

יעקב קובי אסף - רופא מוסמך

יפתח סוכנבר - רופא מוסמך

חגי אורן - רופא מוסמך

רבקה שפרה ברגר - רופאה מוסמכת

מחוז מרכז:

יפתח סוכנבר - רופא מוסמך

חגי אורן - רופא מוסמך

רבקה שפרה ברגר - רופאה מוסמכת

מחוז דרום:

יעקב קובי אסף - רופא מוסמך

קלרה שניידרמן - רופאה מוסמכת

כל הרכב של יושב ראש ושני חברים שמונו לפי החוק ישמש 
ועדה, בכפוף להוראות סעיף 3 לחוק.

תוקף המינויים עד יום ו' בסיוון התשע"ח )20 במאי 2018(.

מינויה הקודם של קלרה שניידרמן3 - בטל.

א' באייר התשע"ו )99 במאי 2016(
)חמ 3-99-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

י"פ התשע"ד, עמ' 8194.  3

מינוי חברים לוועדות ערר
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, ולפי חוק בתי דין 

מינהליים, התשנ"ב-1992

הנאצים,  רדיפות  נכי  לחוק   16 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ז-11957 )להלן - החוק(, וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, 
התשנ"ב-21992, אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדות 

ערר לפי החוק, כמפורט להלן:

מחוז ירושלים:

יעקב קובי אסף - רופא מוסמך

צבי שטרן - רופא מוסמך

מחוז תל אביב:

יעקב קובי אסף - רופא מוסמך

יפתח סוכנבר - רופא מוסמך

חגי אורן - רופא מוסמך

רבקה שפרה ברגר - רופאה מוסמכת

מחוז מרכז:

יפתח סוכנבר - רופא מוסמך

חגי אורן - רופא מוסמך

רבקה שפרה ברגר - רופאה מוסמכת

 
ס"ח התשי"ז, עמ' 163.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

מחוז דרום:

יעקב קובי אסף - רופא מוסמך

קלרה שניידרמן - רופאה מוסמכת.

החוק  לפי  שמונו  חברים  ושני  ראש  יושב  של  הרכב  כל 
ישמש ועדה, בכפוף להוראות סעיף 16 לחוק.

תוקף המינויים עד יום ו' בסיוון התשע"ח )20 במאי 2018(.

מינויה הקודם של קלרה שניידרמן3 - בטל.

א' באייר התשע"ו )9 במאי 2016(
)חמ 3-100-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

י"פ התשע"ד, עמ' 6815.  3

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

הניקוז  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הניקוז  שתכנית  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני   וההגנה 
85", שהחליטה עליה רשות  - קטע כביש  נחל שגור   1-9113"
ניקוז גליל מערבי הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה 
רשות  בתחום  הנכללות  המקומיות  הרשויות  במשרדי  הונח 

הניקוז.

ניקוז  לרשות  להגיש  ניתן  האמור  החוק  פי  על  התנגדות 
גליל מערבי, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

מערבי,  גליל  ניקוז  רשות  הוא:  התנגדות  להגשת  המען 
ד"נ אשרת 25209.

י"ב בניסן התשע"ו )20 באפריל 2016(
)חמ 3-71-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח, עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.  1

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

הניקוז  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-11957, שתכנית עדכון מפעל 
ניקוז 11-9154 נחל ערבה קטע 0.0-8.8, שהחליטה עליה רשות 
ניקוז ערבה, הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה הונח 

במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

ניקוז  לרשות  להגיש  ניתן  האמור  החוק  פי  על  התנגדות 
ערבה, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז ערבה, ד"נ ערבה 
תיכונה 86825, מרכז ספיר.

י"ד באייר התשע"ו )22 במאי 2016(
)חמ 3-71-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח, עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.  1
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בקשה מספר: 4612/16 
שם המבקש: SELECTION NEW PLANT Sarl, צרפת

שם המטפח: Thomas G. Ranney, Ph.D, ארה"ב
שם הגידול: אלביציה ורודה
תאריך הבקשה: 22/02/2016

NCAJ1 :השם המוצע לזן
תיאור הזן ותכונותיו: צמח: אופי הצימוח - בכות; עלה: סידור 
מעט;   - עלעלים  מספר  בעלה:  מרכזית  נוצה  סירוגי;   -
עלעל צעיר: צבע צד עליון - ירוק בינוני; עלעל בוגר: צבע 
סוכך,  אשכול   - סוג  תפרחת  בינוני;  ארגמן   - עליון  צד 
מספר פרחים - מעט; זיר אבקן: צבע - אדום ארגמן; פרי: 

אורך - קצר.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה מספר: 4615/16 
שם המבקש: אורי קושניר, גבעתיים
שם המטפח: אורי קושניר, גבעתיים

שם הגידול: גויאבה
תאריך הבקשה: 29/02/2016

)SHIMONY( השם המוצע לזן: שמעוני
רוחב  פרי: צורה בצד העוקץ - מעוגל,  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
צבע  צוואר,  אין   - הפרי  של  מרבי  לרוחב  ביחס  צוואר 
קליפה - צהוב כהה, מרקם פני השטח - חלק, צבע ציפה 

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

מבקשה מס' 4619/16 עד בקשה מס' 4621/16
שם המבקש: אוריג'ין זרעים בע"מ, רחובות

שם המטפח:  ד"ר אייל ורדי, רחובות
שם הגידול: אבטיח

תאריך הבקשות: 13/03/2016

מספר הבקשה: 4619/16
WE2 :השם המוצע לזן

משקל  פרי:  טריפלואיד;   - פלואידיות  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
)פרי בשל ראשון( -  נמוך  עד בינוני, צורה בחתך אורכי - 
אליפטי רחב, צבע עיקרי של הקליפה - צהוב, פסים - יש, 
רוחב פסים - רחב, צבע עיקרי של הציפה - אדום, מספר 

זרעים - אין או מעט.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4620/16
ORKALIA :השם המוצע לזן

תיאור הזן ותכונותיו: פלואידיות - טריפלואיד; פרי: משקל )פרי 
בשל ראשון( - גבוה, צורה בחתך אורכי - אליפטי, צבע 
עיקרי של הקליפה - צהוב, פסים - יש, רוחב פסים - רחב, 
צבע עיקרי של הציפה - אדום, מספר זרעים - אין או מעט.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4621/16
ORKUMERAN :השם המוצע לזן

תיאור הזן ותכונותיו: פלואידיות - טריפלואיד; פרי: משקל )פרי 
בשל ראשון( -  גבוה, צורה בחתך אורכי - אליפטי רחב, צבע 
עיקרי של הקליפה - צהוב, פסים - יש, רוחב פסים - רחב, 

צבע עיקרי של הציפה - אדום, מספר זרעים - אין או מעט.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה 
מפני שיטפונות, התשי"ח-11957, שתכנית הניקוז 1-9260 "נחל 
בצת קטע 70 - ים", שהחליטה עליה רשות ניקוז גליל מערבי, 
במשרדי  הונח  ממנה  והעתק  הניקוז  רשות  במשרדי  הונחה 

הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

ניקוז  לרשות  להגיש  ניתן  האמור  החוק  פי  על  התנגדות 
גליל מערבי, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

מערבי,  גליל  ניקוז  רשות  הוא:  התנגדות  להגשת   המען 
ד"נ אשרת 2.

י"ב בניסן התשע"ו )20 באפריל 2016(
)חמ 3-71-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח, עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.  1

היתר כללי לגילוי ידיעות
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, לפי חוק מס קנייה )טובין 
ושירותים(, התשי"ב-1952, לפי פקודת המכס, לפי חוק מס רכוש 

וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח 
ורכישה(, התשכ"ג-1963, ולפי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[

מוסף,  ערך  מס  לחוק  142)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)טובין  קנייה  מס  לחוק  19ב)א()1(  סעיף  התשל"ו-11975, 
ושירותים(, התשי"ב-21952, סעיף 231א לפקודת המכס3, סעיף 
סעיף  התשכ"א-41961,  פיצויים,  וקרן  רכוש  מס  לחוק  50)א( 
התשכ"ג-51963,  ורכישה(,  )שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק  105)א( 
התשכ"א-61961  חדש[,  ]נוסח  הכנסה  מס  לפקודת   234 וסעיף 
)להלן - החוקים(, שאצל לי שר האוצר7, אני מתיר בזה לעובדי 
רשות המסים בישראל לגלות מידע שהגיע אליהם אגב ביצוע 
המסים  ברשות  מטבע  שירות  נותני  יחידת  לראש  החוקים, 
זה, בתקופה שמיום  לעניין  למי שהוא שהסמיכו  או  בישראל 

הפרסום עד יום י"ז בסיוון התשע"ח )31 במאי 2018(.

כ"ד באייר התשע"ו )1 ביוני 2016(
)חמ 3-2535(

משה אשר  
מנהל רשות המסים בישראל  

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשנ"ח, עמ' 185.  1

ס"ח התשי"ב, עמ' 344; התשנ"ח, עמ' 185.  2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39; התשע"ד, עמ' 592.  3

ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשל"ט, עמ' 96.  4

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.  5

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

י"פ התשס"ה, עמ' 3497.  7

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

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

מטפחים שלהלן:
 

ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.  1
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 הודעה בדבר בקשה לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים 
החלטתי  החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973  צמחים,  זני  של 
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשה לרישום זכות 

מטפחים שלהלן:

בקשה מספר: 4626/16 
שם המבקש: .Inochio Seikoen Inc, יפן )על ידי ליאור נאמן, נטעים(

שם המטפח: Toru Miyaguchi , יפן
שם הגידול: חרצית

תאריך הבקשה: 01/05/2016
SEIGANZA :השם המוצע לזן

סימון הזן: 11.002428
שיחי;  לא   - סוג  נמוך,   - גובה  צמח:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
קרקפת: סוג - מלא )מרכז פרחים צינוריים לא נראה באף 
בינוני עד   - ניצנים(  )בצמחים שבהם הוסרו  קוטר  שלב(, 
גדול, סוג עיקרי של הפרחים הלשוניים - דמוי כפית; פרח 
לשוני: מספר צבעים בצד הפנימי -  אחד, צבע עיקרי בצד 

.White NN155D הפנימי
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250. 

מסירת  בדבר  מסירה  אישור  לצרף  יש  להתנגדות  לבקשה 
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות זכות מטפחים של 

זני צמחים, התשל"ד-21974.

ט' באייר התשע"ו )17 במאי 2016(
)חמ 3-235-ה1(

מיכל גולדמן  
    רשמת זכויות מטפחים

ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.  1

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  2

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות 
לרישום זכות מטפחים

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

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 98 לחוק זכות מטפחים של 
למחיקת ההודעה  בקשה  הוגשה  צמחים, התשל"ג-11973,  זני 
הבקשה(,   - )להלן  מטפחים2  זכות  לרישום  בקשה  בדבר 

שמספרה 4547/14.

המבקש מודיע כי אין לו עוד עניין ברישום הזן נשוא הבקשה.

לפיכך אנו מודיעים כי הבקשה תימחק.

יגיש  האמור,  לסעיף  בהתאם  להודעה  להתנגד  המבקש 
לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו  את 
זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ד-31974, לידי ציפי רצבי 
ופיתוח  החקלאות  משרד  מטפחים,  לזכויות  היחידה  במשרד 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

כ"ז בניסן התשע"ו )5 במאי 2016(
)חמ 3-361-ה2(

מיכל גולדמן  
    רשמת זכויות מטפחים

ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 1091.  2

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  3

מבקשה מס' 4622/16 עד בקשה מס' 4625/16
שם המבקש: זרעי ישראל אגודה שיתופית בע"מ, מפעלי גרנות

שם המטפח: עידו טל, שפיים
שם הגידול: כותנה

תאריך הבקשות: 27/03/2016

מספר הבקשה: 4622/16
)MOHAR( השם המוצע לזן: מוהר

V2 :סימון הזן
תיאור הזן: פרח: צבע עלי כותרת - קרם; עלה: צורה - דמוי כף 
יד, צופנים - יש; הלקט: צורה בחתך אורכי - ביצי, מועד 
פתיחה )כאשר ל–50% מהצמחים לפחות הלקט אחד פתוח( 

- מוקדם עד בינוני; סיב: אורך - ארוך מאוד.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4623/16
)KEYNAN( השם המוצע לזן: קינן

V70 :סימון הזן
תיאור הזן: פרח: צבע עלי כותרת - צהוב; עלה: צורה - דמוי כף 
יד עד מאוצבע, צופנים - יש; הלקט: צורה בחתך אורכי - 
ביצי, מועד פתיחה )כאשר ל–50% מהצמחים לפחות הלקט 

אחד פתוח( - בינוני עד מאוחר; סיב: אורך - ארוך מאוד.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4624/16
)IRAD( השם המוצע לזן: עירד

V74 :סימון הזן
תיאור הזן: פרח: צבע עלי כותרת - צהוב; עלה: צורה - דמוי כף 
יד עד מאוצבע, צופנים - יש; הלקט: צורה בחתך אורכי - 
ביצי, מועד פתיחה )כאשר ל–50% מהצמחים לפחות הלקט 

אחד פתוח( - בינוני עד מאוחר; סיב: אורך - ארוך מאוד.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4625/16
)HEFFER( השם המוצע לזן: חפר

V31 :סימון הזן
תיאור הזן: פרח: צבע עלי כותרת - קרם; עלה: צורה - דמוי כף 
יד, צופנים - יש; הלקט: צורה בחתך אורכי - ביצי, מועד 
פתיחה )כאשר ל–50% מהצמחים לפחות הלקט אחד פתוח( 

- בינוני עד מאוחר; סיב: אורך - ארוך מאוד.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250. 

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
זכות מטפחים  מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות 

של זני צמחים, התשל"ד-21974.

ט' באייר התשע"ו )17 במאי 2016(
)חמ 3-235-ה1(

מיכל גולדמן  
    רשמת זכויות מטפחים

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  2



ילקוט הפרסומים 7282, ח' בסיוון התשע"ו, 14.6.2016  7714

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות 
לרישום זכות מטפחים

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

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 98 לחוק זכות מטפחים של 
למחיקת ההודעה  בקשה  הוגשה  צמחים, התשל"ג-11973,  זני 
הבקשה(,   - )להלן  מטפחים2  זכות  לרישום  בקשה  בדבר 

שמספרה 4462/13.

נשוא  הזן  ברישום  עניין  עוד  לו  אין  כי  מודיע  המבקש 
הבקשה.

לפיכך אנו מודיעים כי הבקשה תימחק.

יגיש  האמור,  לסעיף  בהתאם  להודעה  להתנגד  המבקש 
לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו  את 
זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ד-31974, לידי ציפי רצבי 
ופיתוח  החקלאות  משרד  מטפחים,  לזכויות  היחידה  במשרד 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

כ"ז בניסן התשע"ו )5 במאי 2016(
)חמ 3-361-ה2(

מיכל גולדמן  
    רשמת זכויות מטפחים

ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 1097.  2

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  3

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

התשכ"ט-1969

אני מודיע כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 12512, 
נפת חיפה,  10809/חיפה(,  )חלק מגוש שומה מס'  12514/חיפה 
 30 למשך   ,)2016 במאי   31( התשע"ו  באייר  כ"ג  ביום  הוצגו 
רח'  חיפה,  אזור  המקרקעין  הסדר  פקיד  בלשכת  לעיון   ימים, 
חיפה  בעיריית  חיפה,   ,14 קומה  קריית הממשלה,  15א,  פלי"ם 

ובלשכת הממונה על מחוז חיפה, קריית הממשלה, חיפה.

כ"ג באייר התשע"ו )31 במאי 2016(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה  

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

התשכ"ט-1969

 -  18875 מס'  רישום  גוש  של  זכויות  לוח  כי  מודיע  אני 
)31 במאי  תרשיחא, נפת עכו, הוצג ביום כ"ג באייר התשע"ו 
2016(, למשך 30 ימים, לעיון בלשכת סגן פקיד הסדר המקרקעין 
נצרת   ,16 המלאכה  רח'  העסקים,  לב  בניין  עכו,  הסדר  אזור 
עילית, בעיריית מעלות תרשיחא ובלשכת ממונה הרשויות, מחוז 

הצפון, בית הממשלה, נצרת עילית.

כ"ג באייר התשע"ו )31 במאי 2016(
עדנאן זידאן  

סגן פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר עכו  

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

התשכ"ט-1969

אני מודיע כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 21055, 
21057, 21060 - סח'נין, נפת עכו, הוצגו ביום כ"ג באייר התשע"ו 
)31 במאי 2016(, למשך 30 ימים, לעיון בלשכת סגן פקיד הסדר 
המקרקעין אזור הסדר עכו, בניין לב העסקים, רח' המלאכה 16, 
מחוז  הרשויות,  ממונה  ובלשכת  סח'נין  בעיריית  עילית,  נצרת 

הצפון, בית הממשלה, נצרת עילית.

כ"ג באייר התשע"ו )31 במאי 2016(
עדנאן זידאן  

סגן פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר עכו  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 32652-05-16

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

ח"פ בע"מ,  לאונג'  ריוויירה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-426361-5

קרן  מרח'  סבג,  עמית  עו"ד  ב"כ  ע"י  כרייף,  זיו  והמבקש: 
היסוד 38, ירושלים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.5.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.9.2016 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 15.9.2016.

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

עמית סבג, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 28751-02-16

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

ופרויקטים  אדם  כח  עובדים  וורקה  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ )בפירוק זמני(, ח"פ 51-461596-2,

 ,GEBREHIWOY YONAS KIFLE  .1 והמבקשים: 
דרכון אריתראה מס' TSEGAY HANUK .2 .08c08996, דרכון 
אריתראה מס' 4628/114408, ע"י ב"כ עו"ד רוני רובין ו/או עו"ד 
פקס'  ,03-5184861 טל'  תקווה,  פתח   ,2578 ת"ד  רובין,   בנימין 

.03-5184556

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.2.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 



7715 ילקוט הפרסומים 7282, ח' בסיוון התשע"ו, 14.6.2016 

ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 
13.7.2016 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

עבודה לפני תאריך הדיון  עד השעה 12.00.

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

בנימין רובין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 37386-03-16

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

ובעניין פירוק חברת קפה בי-אין בע"מ ח"פ 51-453758-8,

והמבקשים: דניאל שטרית וזאק קריס, ע"י ב"כ עו"ד חלים 
מח'ול ואח', מרח' וייצמן 47, נהריה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.7.2016 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 29.6.2016.

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

עמיד מח'ול, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 22716-04-16

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

ובעניין פירוק חברת מגזרים תקשורת שיווקית בע"מ, ח"פ 
51-196204-5, מרח' אנילביץ' 50, תל אביב,

עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  ויינרב  שבע  בת  פנינה  והמבקשים: 
איתן פישמן,  מרח' נירים 3, תל אביב 67060, טל' 03-6880303, 

פקס' 03-6880010.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.7.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 

לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה.

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

איתן פישמן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 38700-03-16

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

ע"ר שמואל,  קרית  המלך  מעונות  עמותת  פירוק   ובעניין 
.58-050735-8

המבקשת: רותי אזולאי, ע"י ב"כ עו"ד נדב מאיוסט, מרח' 
2721315, טל' 03-8400040, פקס' 45, קריית ביאליק   קרן היסוד 

.03-8752525

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.7.2016 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 26.6.2016.

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

נדב מאיוסט, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 16378-04-16

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

ובעניין פירוק חברת "בית באטה" בית חולים סיעודי בע"מ, 
ח"פ 51-358525-7,

ו/או  חן  יאיר  עו"ד  ב"כ  ע"י  עמליתו,  זלקה  והמבקשת: 
 עו"ד רפאל ג'רבי, מרח' צבי פרנק 2, ראשון לציון 7566051, טל'

03-9506716, פקס' 03-9508447.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.7.2016 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 23.6.2016.

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

רפאל ג'רבי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פש"ר 25390-04-16

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

ח"פ בע"מ,   )2015( יוון  של  הטעם  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-525202-1

ממשרד  כרמי,  אביב  עו"ד  ב"כ  ע"י  זומר,  דור  והמבקש: 
כהנוב, כרמי ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל אביב 6423902, 

טל' 03-5545570, פקס' 03-5545590.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.7.2016 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.11.7.2016

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

אביב כרמי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 30703-04-16

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

 ובעניין פירוק חברת יעדים שירותים משפטיים בע"מ, ח"פ
,51-363024-4

חלמיש,  אילן  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מרח' מוטה גור 9, בניין B, קומה 4, ת"ד 7666, פתח תקווה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.7.2016 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 21.6.2016.

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

אילן חלמיש, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

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

מזרח רחוק ניהול )פ.א.מ( בע"מ 
 )ח"פ 514053255(

)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 
גלעד  תיק  אצל   ,10:00 בשעה   24/07/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
קינן בלחרסקי, משרד עורכי דין, רח' דרך בגין 132, 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.

בועז רעם, מפרק

נ.ב. ניר נהוטל מסעדות בע"מ 
 )ח"פ 511519399(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24/07/2016 בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
נחלת יצחק 8, 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.

אושרי רונן, עו"ד, מפרק

חאג' קפה 
 )ח"פ 513467456(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24/07/2016 בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
נחלת יצחק 8, 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.

אושרי רונן, עו"ד, מפרק

פרי הנדסת בניין בע"מ 
 )ח"פ 514997733(

)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 



7717 ילקוט הפרסומים 7282, ח' בסיוון התשע"ו, 14.6.2016 

חיסומים בע"מ 
 )ח"פ 512667825(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/06/2016 התקבלה החלטה 
קריית  מרח'  לאב,  לארי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המדע 3, אריאל, טל' 03-5102033, 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.

לארי לאב, מפרק 

פוליתריס בע"מ 
 )ח"פ 512787342(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 01/06/2016 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את לארי לאב, מרח' 

קריית המדע 3, אריאל, טל' 03-5102033, 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.

לארי לאב, מפרק

אביבר אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 513689067(

)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 08/06/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביגיל 
 ,03-6415019 טל'  תל–אביב-יפו,    ,5 אשי  רב  מרח'  טננבאום, 

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.

אביגיל טננבאום, מפרקת 

הנ"ל תתכנס ביום 31/07/2016 בשעה 10:00, אצל ארא חברה 
לשם  הרצליה,   ,71 הנדיב  רח'  בע"מ,  ובניין  הנדסה  לעבודות 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

ערן הלר, עו"ד, מפרק

יריד ההלבשה יבוא ושיווק בע"מ 
 )ח"פ 513703421(

)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 
התקבלה   08/06/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים 
למפרק   ,02-6234587 טל'  פינה,  ראש   ,38 התורמוס  מרח'  גיגי, 

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 09/10/2016 
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.   

חיים גיגי, מפרק

יואל שרותי נקיון 2012 בע"מ 
 )ח"פ 514722826(

)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 
התקבלה   31/05/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל 

גפן, מרח' האצ"ל 1, אשדוד, טל' 08-8520218, 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 05/10/2016 
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.   

יואל גפן, מפרק 
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תבור טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-508430-9(

)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 
רח'  המפרקת,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,15.7.2016 ביום  תתכנס 
הטייסים 18, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאלה פרץ, מפרקת  

סי.די.פי פיתוחים רפואיים בע"מ
)ח"פ 51-284175-0(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 26.7.2016, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
סופי של המפרקת,  דוח  לשם הגשת  תקווה,  פתח   ,7 התנופה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אנדראה סיט-לוי, עו"ד, מפרקת  

סטטוס אריזות בע"מ
)ח"פ 51-501642-6(

)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 25.7.2016, בשעה 10.00, במשרד נשיץ, ברנדס, אמיר 
ושות', רח' תובל 5, קומה 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיורא אשר רוטמן, מפרק  

קומפיילוט מחשבים וציוד היקפי 2008 בע"מ
)ח"פ 51-418846-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.7.2016, בשעה 11.00, אצל עו"ד דורון ברקוביץ, רח' 
שבזי 24, יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קובי )יעקב( כהן, מפרק  

מיראל קונסלטינג בע"מ 
 )ח"פ 514404425(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 09/06/2016 התקבלה החלטה 
מרח'  קבלו,  סימון  רפאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ז'בוטינסקי 35, תל–אביב-יפו, טל' 054-7007472, 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.

רפאל סימון קבלו, מפרק 

קארגז ישראל בע"מ 
 )ח"פ 513233031(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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 09/06/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אריה סאמרלי, מרח' תל חי 1, נתניה 4240324, טל' 09-8844878, 

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.

אריה סאמרלי, עו"ד, מפרק 

בר-קומפ אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-348751-2(

)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 לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, 
סופי של המפרק, המראה  דוח  48, צפת, לשם הגשת  י"א  רח' 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

)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 
העובדים  חברת  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,4.8.2016 ביום  תתכנס 
השתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ, רח' ארלוזורוב 93, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

דניאל רביץ, עו"ד, מפרק  

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

)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 
העובדים  חברת  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,4.8.2016 ביום  תתכנס 
השתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ, רח' ארלוזורוב 93, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

דניאל רביץ, עו"ד, מפרק  

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

)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 
העובדים  חברת  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,4.8.2016 ביום  תתכנס 
השתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ, רח' ארלוזורוב 93, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

דניאל רביץ, עו"ד, מפרק  

ביפרר בע"מ
)ח"פ 51-496789-2(

)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 
רח'  המפרקת,  במשרד   ,11.00 בשעה   ,7.8.2016 ביום   תתכנס 
בן גוריון 2, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיה בר–און, עו"ד, מפרקת  

אומניקלאוד בע"מ
)ח"פ 51-462173-9(

)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 31.7.2016, בשעה 12.30, במשרדי לאמעי, סידר, רהט, 
צידון, פינק, עורכי דין ונוטריונים, רח' דרך השלום 53, בית הורד, 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גבעתיים,   ,23 קומה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון פוגל, עו"ד, מפרק  

ט.מ מוס אינגנרוב בע"מ
)ח"פ 51-053047-0(

)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 31.7.2016, בשעה 10.00, אצל המפרקת, שד' שאול 
המלך 35, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרון עזרא, עו"ד, מפרקת  

אס.טי.גיי. עבודות מתכת בע"מ
)ח"פ 51-461216-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,19.00 בשעה   ,1.8.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
סופי של המפרק,  דוח  יגאל, לשם הגשת  צור   ,17 עמק האלה 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שאול גרימברג, מפרק  

מעונות חלקה 435 בגוש 10035 בע"מ
)ח"פ 51-057030-2(

)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 
העובדים  חברת  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,4.8.2016 ביום  תתכנס 
השתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ, רח' ארלוזורוב 93, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

דניאל רביץ, עו"ד, מפרק  
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בית פלורנטין 59 בע"מ
)ח"פ 51-384829-1(

)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 10.8.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' אשכנזי 8, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מנחם-אבי ינקו, מפרק  

מינצסהיימר בע"מ
)ח"פ 51-202650-1(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,10.8.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שמריהו,  כפר   ,2 היסוד  קרן 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זאב מנצסהיימר, מפרק  

מגן שירותים לוגיסטיים בע"מ
)ח"פ 51-354569-9(

)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 
רח' שוהם 13,  ביום 10.8.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק,  תתכנס 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  לשם הגשת  רעות, 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

משה רכס, מפרק  

י.ש. הכל לבית בע"מ
)ח"פ 51-172845-3(

)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 
פתחיה  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,10.8.2016 ביום  תתכנס 
מורגנשבורג 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שחר יצחק, מפרק  

וידאוקודס בע"מ
)ח"פ 51-356668-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,19.00 בשעה   ,7.8.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,054-4820299 טל'  נתניה,   ,7 זמנהוף 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף צאיג, מפרק  

טכנורוב 1 בע"מ
)ח"פ 51-096617-9(

)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 
שד'  החברה,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,8.8.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
דוח  רוטשילד 46, מגדל אלרוב, קומה 16, תל אביב, לשם הגשת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר אלחכם, מפרק  

קניה בטוחה בע"מ
)ח"פ 51-443098-2(

)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 8.8.2016, בשעה 16.00, במשרד שבלת ושות', עורכי 
דין ונוטריונים, רח' ברקוביץ 4, תל אביב 6423806, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר שפירא, עו"ד, מפרק  

רנדום ריל אסטייט בע"מ
)ח"פ 51-483915-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.8.2016, בשעה 10.00, במשרד עו"ד ציון נחום, רח' 
צפניה 5, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אנג'לו קביליה, מפרק  
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ספיר ג'ובס בע"מ
)ח"פ 51-174178-7(

)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 10.8.2016, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' קלאוזנר 15, 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ענת ספיר, מפרקת  

פרנקו ובניו, מרכז לשיווק בע"מ
)ח"פ 51-138085-9(

)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 
אוהד,  מושב  אצל המפרק,  ביום 10.8.2016, בשעה 20.30,   תתכנס 
ד"נ הנגב 8545000, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו פרנקו, מפרק  

ביוטי קליניק לייזר בע"מ
)ח"פ 51-463522-6(

)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 
רח'  ביום 23.8.2016, בשעה 17.30, במשרדי המפרק,   הנ"ל תתכנס 
הנרקיס 1, לוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה אברמוביץ, מפרק  

פיקס איי 2 בע"מ
)ח"פ 51-371985-6(

)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 4.9.2016, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' דרך ששת 
דוח  הגשת  לשם  ברק,  בני   ,26 קומה  צ'מפיון,  מגדל   ,30 הימים 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צחי פייס, עו"ד, מפרק  

בלוסקיור בע"מ
)ח"פ 51-308156-2(

)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 
 ,34 יעקב  זכרון  רח'  9.00, אצל המפרק,  10.8.2016, בשעה  ביום 
פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהושע עברון, מפרק  

אל-טרנס לניהול תיאום וייעוץ )2000( בע"מ
)ח"פ 51-293362-3(

)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 
ביום 10.8.2016, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' ישראל בן ציון 21, 
בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל שושנה דומניץ', מפרקת  

תג ר.ס.ק בע"מ
)ח"פ 51-018428-6(

)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 
9.00, אצל המפרקת, רח' סמטת יערה 6,  10.8.2016, בשעה   ביום 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יהודה,  אבן 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חגית שעיה, מפרקת  

וודסטייל פלוס בע"מ
)ח"פ 51-521925-1(

)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 10.8.2016, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' היצירה 4, 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יוספה דגן, מפרקת  
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אלפריד - חברה לבנין בע"מ
)ח"פ 51-171844-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  במשרד   ,13.00 בשעה   ,31.7.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
חטין 1, ת"ד 1440, סח'נין 3081000, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

והיב וחיד ח'טיב, עו"ד, מפרק  

ע.ד.מ. חברה לפרסום שיווק והפצה בע"מ
)ח"פ 51-256569-8( 

)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 26.5.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  ח'טיב,  והיב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

חטין 1, ת"ד 1440, סח'נין 3081000, 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.

והיב וחיד ח'טיב, עו"ד, מפרק

ע.ד.מ. חברה לפרסום שיווק והפצה בע"מ
)ח"פ 51-256569-8(

)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 
רח'  המפרק,  במשרד   ,13.00 בשעה   ,24.7.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
חטין 1, ת"ד 1440, סח'נין 3081000, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

והיב וחיד ח'טיב, עו"ד, מפרק  

מ.ש.ב. מוניס שרותי הפצה בע"מ
)ח"פ 51-324565-4(

)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   ,6.6.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר שלמה, מרח' 

הלויתן 25, ראשון לציון, למפרק החברה.

ברוך רוזנווסר אדריכלים בע"מ
)ח"פ 51-441666-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.9.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' מוטה גור 7, 
פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דקל קרבר, עו"ד, מפרק  

פירסט פלאש בע"מ
)ח"פ 51-343759-0(

)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 
מטרי,  דין  עורכי  במשרד   ,16.00 בשעה   ,29.9.2016 ביום  תתכנס 
מאירי ושות', רח' מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קרן וכט, מפרקת  

ג'י.טי. פורקס בע"מ
)ח"פ 51-372897-2(

)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 העסקים הראשון, שלאחר חלוף 30 ימים מיום פרסום 
זו, בשעה 10.30, אצל המפרק, רח' השלושה 2, תל אביב,  הודעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אריאל שפר, עו"ד, מפרק  

אדגים אדגים בע"מ
)ח"פ 51-164986-5(

)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 
רח'  המפרק,  במשרד   ,13.00 בשעה   ,24.7.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
חטין 1, ת"ד 1440, סח'נין 3081000, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

והיב וחיד ח'טיב, עו"ד, מפרק  
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צבי גרינגליק נאמנות בע"מ
)ח"פ 51-273899-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.6.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
דרך  מרח'  גרינגליק,  צבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מנחם בגין 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.

צבי גרינגליק, מפרק

צבי גרינגליק נאמנות בע"מ
)ח"פ 51-273899-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.9.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דרך מנחם 
בגין 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי גרינגליק, מפרק  

גוני הנדסה אילת 1993 בע"מ
)ח"פ 51-181348-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
23.5.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל פלד, מרח' 

הוברמן 10, תל אביב, טל' 03-5326990, 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.

גיל פלד, עו"ד, מפרק

גוני הנדסה אילת 1993 בע"מ
)ח"פ 51-181348-7(

)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 

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.

יאיר שלמה, מפרק

מ.ש.ב. מוניס שרותי הפצה בע"מ
)ח"פ 51-324565-4(

)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 1.9.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הלויתן 25, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יאיר שלמה, מפרק  

בי. אפ. אר. די בע"מ
)ח"פ 51-320575-7(

)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 
החלטה  התקבלה   ,6.6.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  גולדשטיין,  משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

חבצלת החוף 6, יבנה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה גולדשטיין, מפרק

בי. אפ. אר. די בע"מ
)ח"פ 51-320575-7(

)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 1.9.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' חבצלת 
החוף 6, יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה גולדשטיין, מפרק  
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חהש תו בע"מ
)ח"פ 51-443441-4(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,13.30 בשעה   ,11.8.2016 ביום  תתכנס   הנ"ל 
הבונים 32א, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד שאול, מפרק  

מעלות נוה נפתלי בע"מ
)ח"פ 51-038508-1(

)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 31.5.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי אקרלינג למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 
זו, למשרדי בא כוח החברה, עו"ד צור ושות', רח' מנחם בגין 7, 

בית גיבור ספורט, רמת גן.

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

צבי אקרלינג, מפרק

מעלות נוה נפתלי בע"מ
)ח"פ 51-038508-1(

)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 1.8.2016, בשעה 10.00, במשרדי בא כוח החברה, עו"ד 
גן, לשם הגשת דוח סופי של  צור ושות', רח' מנחם בגין 7, רמת 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי אקרלינג, מפרק  

אפיקים חדשים א.ר
)ח"פ 51-496388-3(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,30.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

תתכנס ביום 1.8.2016, בשעה 15.00, במשרד המפרק, רח' הוברמן 10, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל פלד, עו"ד, מפרק  

גוני הנדסה - עידן בע"מ
)ח"פ 51-207924-5(

)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 
23.5.2016, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל פלד, מרח' 

הוברמן 10, תל אביב, טל' 03-5326990, 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.

גיל פלד, עו"ד, מפרק

גוני הנדסה - עידן בע"מ
)ח"פ 51-207924-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.8.2016, בשעה 15.00, במשרד המפרק, רח' הוברמן 10, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל פלד, עו"ד, מפרק  

חהש תו בע"מ
)ח"פ 51-443441-4(

)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   ,1.6.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
דוד שאול, מרח'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון   החלטה 

הבונים 32א, חדרה, 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.

דוד שאול, מפרק
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יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, 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.

יגאל טביב, עו"ד, מפרק

פרזנטי מור ניהול נכסים בע"מ
)ח"פ 51-310875-3(

)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   ,30.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

שרה פרזנטי-מור, מרח' אדני פז 50, חדרה, 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.

 ,30.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרה פרזנטי-מור, עו"ד, מפרקת

אל-עוז הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-118231-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,19.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של   כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 ,050-6000675 טל'  חיפה,   ,11 הגליל  מרח'  ורשבסקי,  משה  את 

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 5.8.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה ורשבסקי, מפרק

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 
זבולוני, מרח' יהודית 4, טל' 052-7000006, 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.

 ,14.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל מש' זבולוני, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק זבולוני, מפרק

דיליאן סולאר בע"מ
)ח"פ 51-459661-8(

)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 
התקבלה   ,21.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ניר ארליך, מרח' דרך היסמין 159, בית נחמיה, טל' 054-4432037, 

למפרק החברה.

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

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

 ,15.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, 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 ארליך, עו"ד, מפרק

דו קרב בע"מ
)ח"פ 51-223903-9(

)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   ,6.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  מודיעין-מכבים-רעות,   ,6 ברוש  מרח'  טביב,  יגאל  עו"ד 

050-6979296, למפרק החברה.

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



ילקוט הפרסומים 7282, ח' בסיוון התשע"ו, 14.6.2016  7726

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 1.9.2016, בשעה 
10.00, אצל המפרק, רח' העוגן 13, יבנה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתי אלמגור, מפרק

צים שירותים גלובליים בע"מ
)ח"פ 51-506962-3(

)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   ,1.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אנדרי  רח'  דין,  עורכי  ושות',  פרידמן  ש'  ממשרד  נישליס,  ניצן 

סחרוב 9, חיפה, 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.

 ,25.9.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.30, 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.

ניצן נישליס, עו"ד, מפרקת

ספורטקארס. סיאו. אייאל. בע"מ
)ח"פ 51-349792-5(

)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   ,25.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק   ,03-6420777 טל'  גנות,   ,78 מרח' האתרוג  כהן,  יובל 

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.

 ,25.9.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יובל כהן, מפרק

ברניס מערכות אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-478129-3(

)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   ,20.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שירי 

ברנשטיין, מרח' קדמה 6, פרדס–חנה-כרכור, 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.

 ,21.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, 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.

שירי ברנשטיין, מפרקת

גיליו-גו
)ח"פ 51-520381-8(

)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 
התקבלה   ,3.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את נעם  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
דניאל רותם, מרח' כרמל 11, דירה 35, רחובות 7630511, 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.

 ,30.8.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נעם דניאל רותם, מפרק

א.ד. אלמגור בע"מ
)ח"פ 51-460784-5(

)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   ,6.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי 

אלמגור, מרח' הגיתית 5, ראשון לציון, למפרק החברה.
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ח"פ בע"מ,  באתגל  כללי  שותף  מתחדשת  אנרגיה   ובינוי 
מתחדשת  אנרגיה  ובינוי  שיכון  מכך,  כתוצאה   .51-465398-9
שותף כללי באתגל בע"מ מחליפה את שיכון ובינוי פרויקטים 

פוטו וולאטיים בייזום בע"מ כשותף כללי בשותפות.
עדי בר דגן, עו"ד
בא כוח השותפות

פרוייקט סולארי בית הגדי - שותפות מוגבלת )2014(
)ש"מ 55-025537-6(

הודעה על המחאת זכות משותף כללי

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
שיכון  חברת  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
51- ח"פ  בע"מ,  בייזום  וולאטיים  פוטו  פרויקטים  ובינוי 

והתחייבויותיה  זכויותיה  מלוא  את  העבירה   ,514990-4
שיכון  לחברת  חדש,  שקל   1 של  בסך  בשותפות  כללי  כשותף 
ח"פ בע"מ,  באתגל  כללי  שותף  מתחדשת  אנרגיה   ובינוי 

מתחדשת  אנרגיה  ובינוי  שיכון  מכך,  כתוצאה   .51-465398-9
שותף כללי באתגל בע"מ מחליפה את שיכון ובינוי פרויקטים 

פוטו וולאטיים בייזום בע"מ כשותף כללי בשותפות.
עדי בר דגן, עו"ד
בא כוח השותפות

פרוייקט סולארי שחר - שותפות מוגבלת )2014(
)ש"מ 55-025541-8(

הודעה על המחאת זכות משותף כללי

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
שיכון  חברת  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
51- ח"פ  בע"מ,  בייזום  וולאטיים  פוטו  פרויקטים  ובינוי 

והתחייבויותיה  זכויותיה  מלוא  את  העבירה   ,514990-4
שיכון  לחברת  חדש,  שקל   1 של  בסך  בשותפות  כללי  כשותף 
ח"פ בע"מ,  באתגל  כללי  שותף  מתחדשת  אנרגיה   ובינוי 

מתחדשת  אנרגיה  ובינוי  שיכון  מכך,  כתוצאה   .51-465398-9
שותף כללי באתגל בע"מ מחליפה את שיכון ובינוי פרויקטים 

פוטו וולאטיים בייזום בע"מ כשותף כללי בשותפות.
עדי בר דגן, עו"ד
בא כוח השותפות

פרוייקט סולארי גבעולים - שותפות מוגבלת )2014(
)ש"מ 55-025536-8(

הודעה על המחאת זכות משותף כללי

 60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
חברת  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ח"פ בע"מ,  בייזום  וולאטיים  פוטו  פרויקטים  ובינוי   שיכון 

והתחייבויותיה  זכויותיה  מלוא  את  העבירה   ,51-514990-4
שיכון  לחברת  חדש,  שקל   1 של  בסך  בשותפות  כללי  כשותף 
ח"פ בע"מ,  באתגל  כללי  שותף  מתחדשת  אנרגיה   ובינוי 

מתחדשת  אנרגיה  ובינוי  שיכון  מכך,  כתוצאה   .51-465398-9
שותף כללי באתגל בע"מ מחליפה את שיכון ובינוי פרויקטים 

פוטו וולאטיים בייזום בע"מ כשותף כללי בשותפות.

עדי בר דגן, עו"ד
בא כוח השותפות

אוהד אטיה בע"מ
)ח"פ 51-483945-5(

)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   ,26.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אוהד אטיה, מרח' אבא הלל סילבר 42, חיפה, טל' 052-8240445, 

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.

 ,27.9.2016 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.

אוהד אטיה, מפרק

ק.מ.ס סחר )1988( בע"מ
)ח"פ 51-128663-5(

)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   ,29.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

טל מייק, מת"ד 5805, 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.

 ,29.9.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.30, אצל המפרק, רח' ברקוביץ 4, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק

אנרגיה מתחדשת גגות פוטוולאטים בייזום
)ש"מ 55-025535-0(

הודעה על המחאת זכות משותף כללי

 60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
חברת  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ח"פ בע"מ,  בייזום  וולאטיים  פוטו  פרויקטים  ובינוי   שיכון 
והתחייבויותיה  זכויותיה  מלוא  את  העבירה   ,51-514990-4
שיכון  לחברת  חדש,  שקל   1 של  בסך  בשותפות  כללי  כשותף 
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הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון וסופי

בבית המשפט המחוזי מרכז, בתיק פר"ק 4270-08-12

שם החייבת: ד.הדר - השקעות וניהול פרויקטים ונכסים בע"מ, 
ח"פ 51-353634-2 )בפירוק(.

גוריון  בן  דרך  מרח'  חדש,  ליזה  עו"ד  ומענה:  המפרקת  שם 
פקס'   ,03-6197688 טל'   ,52573 גן  רמת   ,1 ב.ס.ר  מגדל   ,2 

.03-6498196

החייבת  נושי  שהם  הטוענים  לכל  הודעה  בזה  ניתנת 
ביססו  לא  ו/או  למפרקת  חוב  תביעות  הגישו  שטרם  הנ"ל 
ימים מיום פרסום   7 את טענותיהם, שאם לא יעשו כך בתוך 
הודעה זו, תחלק המפרקת את הדיבידנד הראשון והסופי לנושי 
החייבת כפי שאושר על ידי בית המשפט ביום 19.5.2016 ועל פי 
דין, וזהו בלי להתחשב בטענותיהם, יובהר כי המפרקת אינה 

מתחייבת לקבל את תביעות החוב ולאשרן.

ליזה חדש, עו"ד, מפרקת

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי

בבית המשפט המחוזי מרכז, בתיק פש"ר 24828-07-15, ובתיק 
פש"ר 24849-07-15

שם החייבים: לימור תמיד ונדב תמיר.

שם הנאמן: עו"ד אופיר יצחק.

ניתנת בזה הודעה, על ידי הנאמן להסדר נושים לחייבים 
נושי החייבים  וסופי לכל  הנ"ל, בדבר חלוקת דיבידנד ראשון 

הנ"ל שהגישו תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.

סוג הדיבידנד ושיעורו: נושה בדין רגיל - 30%.

הדיבידנד יחולק בחלוף 14 ימים ממועד פרסום הודעה זו 
ובכפוף לכל דין.

לאחר חלוקת הדיבידנד לא תהיה לכל נושה של החייבים 
זכות לקבלת דיבידנד או סכומי כסף כלשהם מהחייבים ו/או 

מבעל התפקיד במסגרת תיק הסדר הנושים או בכלל.

אופיר יצחק, עו"ד, נאמן

איליאסי בע"מ
)ח"פ 51-151880-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על חלוקת דיבידנד ביניים

ניתנת בזאת הודעה, כי בהתאם לסמכותי מכוח הוראות 
חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת  ו–307)ב(   )4(330 סעיפים 
קודם  ביניים  דיבידנד  לחלק  בחברה  בכוונת  התשמ"ג-1983, 
למועד סיום הליכי הפירוק, ובמסגרתו ישולם לבעלת המניות 
היחידה של החברה סכום של 260 מיליון שקלים חדשים. למען 
לפקודת   130 סעיף  להוראות  בהתאם  כי  יצוין,  הטוב  הסדר 
פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980, ייוותרו בידי החברה 

הסכומים הנחוצים לכיסוי הוצאות הניהול והוצאות אחרות.

אליעזר וסלי, מפרק

פרוייקט סולארי שיבולים - שותפות מוגבלת )2014(
)ש"מ 55-025542-6(

הודעה על המחאת זכות משותף כללי

 60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
חברת  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ח"פ בע"מ,  בייזום  וולאטיים  פוטו  פרויקטים  ובינוי   שיכון 
והתחייבויותיה  זכויותיה  מלוא  את  העבירה   ,51-514990-4
שיכון  לחברת  חדש,  שקל   1 של  בסך  בשותפות  כללי  כשותף 
ח"פ בע"מ,  באתגל  כללי  שותף  מתחדשת  אנרגיה   ובינוי 
מתחדשת  אנרגיה  ובינוי  שיכון  מכך,  כתוצאה   .51-465398-9
שותף כללי באתגל בע"מ מחליפה את שיכון ובינוי פרויקטים 

פוטו וולאטיים בייזום בע"מ כשותף כללי בשותפות.
עדי בר דגן, עו"ד
בא כוח השותפות

פרוייקט סולארי אורים - שותפות מוגבלת )2014(
)ש"מ 55-025539-2(

הודעה על המחאת זכות משותף כללי

 60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
חברת  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ח"פ בע"מ,  בייזום  וולאטיים  פוטו  פרויקטים  ובינוי   שיכון 
והתחייבויותיה  זכויותיה  מלוא  את  העבירה   ,51-514990-4
שיכון  לחברת  חדש,  שקל   1 של  בסך  בשותפות  כללי  כשותף 
ח"פ בע"מ,  באתגל  כללי  שותף  מתחדשת  אנרגיה   ובינוי 
מתחדשת  אנרגיה  ובינוי  שיכון  מכך,  כתוצאה   .51-465398-9
שותף כללי באתגל בע"מ מחליפה את שיכון ובינוי פרויקטים 

פוטו וולאטיים בייזום בע"מ כשותף כללי בשותפות.
עדי בר דגן, עו"ד
בא כוח השותפות

אנטהיל
)ש"מ 55-024957-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,1.6.2016 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
 ,51-350487-8 ח"פ  בע"מ,  ניהול  ג'ייקייאם  המוגבל  השותף 
מזכויותיו   22.5% כדלקמן:  בשותפות  מזכויותיו  חלק  העביר 
לסטרטפי ישראל בע"מ, ח"פ 51-284936-5, מרח' רציף העלייה 
השנייה 1, דירה 9, תל–אביב-יפו, כך שלאחר ההעברה תחזיק 
שקלים   1,011,447.90 של  בהשקעה  מהשותפות  ב–22.275% 
מרח'  ושות',  עברון  להמבורגר  מזכויותיו   22.5% חדשים; 
ברקוביץ 4, תל אביב, כך שלאחר ההעברה תחזיק ב–22.275% 
 10% חדשים;  שקלים   1,011,447.90 של  בהשקעה  מהשותפות 
 ,51-434793-9 ח"פ  בע"מ,  אחזקות  שיימן  לשאול  מזכויותיו 
מרח' הזמר העברי 92, הרצליה ב', כך שלאחר ההעברה תחזיק 
ב–9.90% מהשותפות בהשקעה של 449,532.40 שקלים חדשים.

לאחר ההעברה השותף המוגבל הנוכחי, ג'ייקייאם ניהול 
בע"מ, יחזיק ב–44.45% מהשותפות בהשקעה של 2,022,895.80 

שקלים חדשים.
מרסל ג'ולייט שאול שיימן, עו"ד
באת כוח השותפות




