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הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה 
ועל שובו

לפי חוק–יסוד: נשיא המדינה

אני  המדינה1,  נשיא  לחוק–יסוד:  24)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום כ"ג 
באלול התשע"ו )26 בספטמבר 2016( ועל שובו ביום כ"ה באלול 

התשע"ו )28 בספטמבר 2016(.

כ"ח בתשרי התשע"ז )30 באוקטובר 2016(
)חמ 3-1300-ה1(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

1  ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.

הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959, החליטה הממשלה למנות את רן ישי 

לתפקיד המנהל הכללי של משרד ירושלים ומורשת.

תוקף המינוי מיום ל' בתשרי התשע"ז )1 בנובמבר 2016(.

ב' בחשוון התשע"ז )3 בנובמבר 2016(
)חמ 3-56-ה1(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה כי - 

בהתאם לסעיפים 19 ו–21 לחוק שירות המדינה )מינויים(,  א. 
התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ועל פי הצעת ועדת שירות 
המדינה, החליטה הממשלה2 לפטור מחובת מכרז פומבי, 
את משרת ראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי במשרד 

הפנים, והרכבה יהיה כדלקמן:

ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד    )1(
הפנים - יושב ראש;

נציב שירות המדינה או נציגו;  )2(

המנהל הכללי של משרד המשפטים;  )3(

הרלוונטי,  בתחום  והיכרות  ידע  בעל  אקדמיה  איש   )4(
ראש  עם  בהתייעצות  המדינה  שירות  נציב  שימנה 
רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול ועם המועצה 

להגנת הפרטיות;

הרלוונטי,  בתחום  והיכרות  ידע  בעל  ציבור  נציג    )5(
שימנה ראש רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול 
המועצה  ועם  המדינה,  שירות  נציב  עם  בהתייעצות 

להגנת הפרטיות.

בהתאם לסעיף 21 לחוק ועל פי הצעת ועדת שירות המדינה,  ב. 
החליטה הממשלה לתקן את החלטתה כך שהרכב הוועדה 

המאגר  לניהול  הרשות  ראש  למשרת  מועמדים  לאיתור 
הביומטרי במשרד הפנים, בכל מקום שבו נאמר "ראש רשות 
יבוא  הפנים"  במשרד  הגבול  ומעברי  ההגירה  האוכלוסין, 

"המנהל הכללי של משרד הפנים".

כ"ח בתשרי התשע"ז )30 באוקטובר 2016(
)חמ 3-274(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

שירות  לחוק  ו–21   19 לסעיפים  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
המדינה )מינויים(, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ועל פי הצעת 
ועדת שירות המדינה, החליטה הממשלה2 לפטור מחובת מכרז 
פומבי, את משרת מנהל מינהלת השיטור העירוני, והרכבה יהיה 

כדלקמן:

המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים - יושב ראש;    )1(

נציב שירות המדינה או נציגו;   )2(

ראש רשות מקומית גדולה, מכהן או בדימוס, שימונה על     )3(
ידי נציב שירות המדינה, בהתייעצות עם המנהל הכללי של 
מרכז  ראש  יושב  פי המלצת  ועל  הפנים,  לביטחון  המשרד 

השלטון המקומי;

מפקד מחוז, מכהן או בדימוס, בדרגת ניצב, שימונה על ידי      )4(
המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים בהתייעצות עם  

נציב שירות המדינה;

המדינה,  שירות  נציב  ידי  על  שימונה  אקדמיה,  נציג     )5(
בהתייעצות עם המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים.

כ"ח בתשרי התשע"ז )30 באוקטובר 2016(
)חמ 3-274(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

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

2  י"פ התשס"ג, עמ' 400 ועמ' 712.

תיקון הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

שירות המדינה  לחוק   21 לסעיף  כי בהתאם  בזה,  מודיעים 
ועדת שירות המדינה  פי הצעת  ועל  )מינויים(, התשי"ט-11959, 
החליטה   ,)2026 )מס'   )2016 ביוני   1( התשע"ו  באייר  כ"ד  מיום 
על  הביקורת  נציב  למשרת  האיתור  ועדת  הרכב  כי  הממשלה 
מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות יוחלף בהרכב כדלקמן:

המנהלת הכללית של משרד המשפטים - יושבת ראש;  )1(

נציב שירות המדינה או נציגו - חבר;  )2(

היועץ  ידי  על  שימונה  לממשלה,  ליועץ המשפטי  משנה   )3(
המשפטי לממשלה;

הכללית  המנהלת  שתמנה  המשפט  בתחום  אקדמיה  איש   )4(
של משרד המשפטים, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה;

 
1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

2  י"פ התשע"ג, עמ' 558.

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

2  י"פ התשס"ג, עמ' 400 ועמ' 712.
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והבקרה  הביקורת  בתחום  והיכרות  ידע  בעל  ציבור  נציג   )5(
המנהלת  עם  בהתייעצות  המדינה,  שירות  נציב  שימנה 

הכללית של משרד המשפטים.

כ"ח בתשרי התשע"ז )30 באוקטובר 2016(
)חמ 3-274(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

תיקון הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959, ועל פי הצעת ועדת שירות המדינה, 
 10 מיום   433 מס'  החלטתה  את  לתקן  הממשלה  החליטה 
בספטמבר 2006, שעניינה פטור ממכרז )מינוי באמצעות ועדה 
עדים2,  על  להגנה  הרשות  מנהל  למשרת  מועמדים(  לאיתור 

ולשנות את הרכב ועדת האיתור כדלקמן:

אחרי המילים "נציב שירות המדינה" יבוא "או נציגו"; )א( 

במקום "הסניגורית הציבורית הארצית" יבוא "נציג ציבור  )ב( 
בעל ידע ומומחיות בתחומי פעולתה של הרשות להגנה 
עם  בהתייעצות  המדינה  שירות  נציב  שימנה  עדים,  על 

המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים."

כ"ח בתשרי התשע"ז )30 באוקטובר 2016(
)חמ 3-274(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

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

2  י"פ התשס"ז, עמ' 134.

הודעה על מינוי חברה במועצת מקרקעי ישראל
לפי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

רשות  לחוק  4א)א(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
מקרקעי ישראל, התש"ך-11960, החליטה הממשלה למנות את 
רותי פרום אריכא לחברה במועצת מקרקעי ישראל כנציגת שר 

החקלאות ופיתוח הכפר.

כ"ד בתשרי התשע"ז )26 באוקטובר 2016(
)חמ 3-394-ה1(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

1  ס"ח התש"ך, עמ' 57; התשס"ט, עמ' 318.

אצילת סמכויות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק   269 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
יצחקי,  לאביגדור  אוצל  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
את סמכותי לפי סעיף 197)ב( לחוק להאריך את המועד להגשת 

תביעה לפיצויים לפי סעיף 197)א( לחוק.

י"ג בחשוון התשע"ז )14 בנובמבר 2016(
)חמ 3-715-ה2(

  משה כחלון
שר האוצר  

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.

הודעה על מינוי קצינת תגמולים
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, 

התש"י-1950

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק משפחות חיילים שנספו 
במערכה )תגמולים ושיקום(, התש"י-11950, מיניתי את אוסנת 

שרעבי לקצינת תגמולים לעניין החוק האמור.

מען: מחוז משפחות רחובות - רח' פקריס 3, פארק ת.מ.ר, 
בית רורברג, רחובות 7670203.

ט' בחשוון התשע"ו )10 בנובמבר 2016(
)חמ 3-321-ה2(

  אביגדור ליברמן
שר הביטחון  

1  ס"ח התש"י, עמ' 162.

הודעה בדבר ביטול מינוי קצינת תגמולים
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, 

התש"י-1950

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק משפחות חיילים שנספו 
במערכה )תגמולים ושיקום(, התש"י-11950, ביטלתי את מינויה 

של אורנה פוליטי לקצינת תגמולים2.

ט' בחשוון התשע"ו )10 בנובמבר 2016(
)חמ 3-321-ה2(

  אביגדור ליברמן
שר הביטחון  

1  ס"ח התש"י, עמ' 162.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 6410.

הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן
לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987

מינימום,  שכר  לחוק   )1(6 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
 )3(1 בסעיף  שהוחלו  כפי  החוק(,   - )להלן  התשמ"ז-11987 
הוראת   - המינימום  שכר  סכומי  )העלאת  מינימום  שכר  לחוק 
התשע"ז  בטבת  ג'  מיום  כי  מודיע  אני  התשע"ה-22015,   שעה(, 
)1 בינואר 2017( שכר המינימום לחודש הוא 5,000 שקלים חדשים.

ו' בכסלו התשע"ז )6 בדצמבר 2016(
)חמ 3-2068-ה1(

                                                     חיים כץ
                          שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

2  ס"ח התשע"ה, עמ' 152.

מינוי ממלא מקום הרשם לענייני מדבירים
לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק הסדרת העיסוק בהדברה 
תברואית, התשע"ו-12016, אני ממנה, את עובד המשרד להגנת 
הסביבה, שגיא גבריאל, לממלא מקום הרשם לענייני מדבירים 

בהעדרו.

 
1  ס"ח התשע"ו, עמ' 548.
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מונחים:  הגדרות   - המידע  טכנולוגיית   -  21 חלק   1080 ת"י 
ממשק מחוות, מאוקטובר 2016;

שתייה,  מי  עם  במגע  הבאים  מוצרים  בדיקת   -  5452 ת"י 
מאוקטובר 2016 בא במקום המהדורה מפברואר 2016;

ושל  גרפיים  אלמנטים  לתצוגה של  מנחים  קווים   -  5858 ת"י 
טקסט נלווה בסביבה עברית, מאוקטובר 2016;

ת"י 61980 חלק 1 - מערכות להעברה אלחוטית של הספק לרכב 
חשמלי )WPT(: דרישות כלליות, מאוקטובר 2016.

כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 2016(
)חמ 3-96-ה1(

פנחס שחר  
המנהל הכללי של  

מכון התקנים הישראלי  

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 1556 - גגות קלים עם סיכוך רעפים, מאוקטובר 2016 בא 
במקום המהדורה מדצמבר 2005;

סדרת   - למדידת חשמל  נתונים  חילוף   -  4.7 חלק   62056 ת"י 
 DLMS/XOSEM העברה  שכבת   :DLMS/COSEM

בעבור רשתות IP, מאוקטובר 2016;

סדרת   - למדידת חשמל  נתונים  חילוף   -  5.3 חלק   62056 ת"י 
 ,DLMS/XOSEM יישומי  שכבת   :DLMS/COSEM

מאוקטובר 2016;

סדרת   - למדידת חשמל  נתונים  חילוף   -  6.1 חלק   62056 ת"י 
 ,)OBIS( מטרות  זיהוי  מערכת   :DLMS/XOSEM

מאוקטובר 2016;

סדרת   - למדידת חשמל  נתונים  חילוף   -  6.2 חלק   62056 ת"י 
 ,COSEM של  ממשקים  מחלקות   :DLMS/COSEM

מאוקטובר 2016;

לצורך  נתונים  חילוף   - חשמל  מדידת   -  21 חלק   62056 ת"י 
ובקרת  תעריף  עומסים:  ובקרת  תעריף  מונים,  קריאת 

עומסים: חילוף נתונים מקומי, מאוקטובר 2016;

לצורך  נתונים  חילוף   - חשמל  מדידת   -  42 חלק   62056 ת"י 
קריאת מונים, תעריף ובקרת עומסים: שירותים ונהלים של 
מוכוון  אסינכרוני  נתונים  חילוף  בעבור  הפיזית  השכבה 

קישור, מאוקטובר 2016;

לצורך  נתונים  חילוף   - חשמל  מדידת   -  46 חלק   62056 ת"י 
קריאת מונים, תעריף ובקרת עומסים: שכבת מקשר נתונים 

המשתמשת בפרוטוקול HDLC, מאוקטובר 2016.

י"ד באלול התשע"ז )16 באוקטובר 2016(
)חמ 3-96-ה1(

פנחס שחר  
המנהל הכללי של  

מכון התקנים הישראלי  
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד הממונה משמש בתפקידו 
במשרד להגנת הסביבה.

ל' בתשרי התשע"ז )1 בנובמבר 2016(
)חמ 3-5264(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

הסמכה לממונה
לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

התשס"ח-  נקי,  אוויר  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, אני מסמיך, בהמלצת ראש אגף איכות   12008
וייץ, שי מושנברג ושמואל  אוויר, את מייסא ענבתאוי, יפעת 
הסמכויות  לעניין  הסביבה,  להגנת  המשרד  עובדי  אייכלר, 

בסעיפים 15, 16, 41)א( ו–43)א(.

הסמכות אלה יעמדו בתוקפן כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.

ח' בחשוון התשע"ז )9 בנובמבר 2016(
)חמ 3-4167(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 752.

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 900 חלק 2.75 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
מכירות  ולאוטומטי  למנפקים  מיוחדות  דרישות  דומים: 
מסחריים, מספטמבר 2016 בא במקום המהדורה מיוני 2012;

ת"י 6153 חלק 1 - מבנים ארעיים - אוהלים: בטיחות )למעט 
דרישות בטיחות אש(, מספטמבר 2016;

ת"י 6153 חלק 2 - מבנים ארעיים - אוהלים: דרישות בטיחות 
אש, מספטמבר 2016;

ת"י 1847 חלק 16 - סולמות: סולמות תלת–רגליים, מספטמבר 
2016 בא במקום ת"י 1847 חלק 6 מדצמבר 2015.

כ"ז באלול התשע"ו )30 בספטמבר 2016(
)חמ 3-96-ה1(

פנחס שחר  
המנהל הכללי של  

מכון התקנים הישראלי  
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

 
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.
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ספורט  אגודת  רח'  היא:  המסחר  סימני  לשכת  כתובת 
קבלת   .96951 ירושלים   ,5 מס'  בניין  הטכנולוגי,  הגן   ,1 הפועל 
קהל בימים א' עד ה' בין השעות 8:30 עד 13:30. בימי ו' וערבי 

חגים אין קבלת קהל.

CUBA
Appellation No. 1010 מספר כינוי

Application date 28/04/15 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33

Rum.

Producing area                                                אזור ייצור

The area of production includes the territory of Cuba, the 
largest island of the Greater Antilles, located south of 
Florida, north of Jamaica, east of the Yucatan Peninsula 
and west of the Bahamas and Hispaniola.

Owners בעלים

Name: שם

Corporación Cuba Ron S.A.                                                                                                      
Address: Calle 200 No. 1708 E / 17 y 19, Atabey, Playa, La 
Habana, Cuba

כ"ו בחשוון התשע"ז )27 בנובמבר 2016(
)חמ 3-973-ה1(

אסא קלינג  
רשם הפטנטים המדגמים  

וסימני מסחר                                         

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   2 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה המועצה האזורית חבל אילות את רחל חרפוף, גזברית 

המועצה, למנהלת הארנונה.

ח' בתשרי התשע"ז )10 באוקטובר 2016(
)חמ 3-265-ה2(

חנן גינת  
                                         ראש המועצה האזורית חבל אילות

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

נמסרת בזה את הודעה, כי בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשויות 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה המועצה האזורית נחל שורק בישיבתה מיום י"א בתמוז 

הודעה בדבר שינוי בתקן
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקן הישראלי שלהלן:

ת"י 1220 חלק 11 - מערכות גילוי אש: תחזוקה, גיליון תיקון 
ולגיליונות   1995 מאוקטובר  למהדורה   2016 מאוקטובר   4 מס' 

התיקון מדצמבר 2002, מדצמבר 2006 ומיולי 2009.

כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 2016(
)חמ 3-96-ה1(

פנחס שחר  
המנהל הכללי של  

מכון התקנים הישראלי  
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"א-11961, אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות2, 
כך שבסעיף 2 שכותרתו "לגבי דרכים כמפורט בטור ב':", בסופו, 

אחרי פסקה )20( יבוא:

"טור א'
שם או תפקיד

טור ב'
תחום הדרך

")21( מנהל מפעל בית 
זיקוק אשדוד בע"מ

)א( דרכים שבתחום מפעל פז בית 
זיקוק אשדוד בע"מ, כפי שהן 
שנחתמה  במפה  מסומנות 
בידי ביום י"ט בתמוז התשע"ו 
ומופקדת   ,)2016 ביולי   25(
במשרדי החברה, רחוב הנפט, 
אזור תעשייה צפוני, אשדוד"

כ"ו בחשוון התשע"ו )27 בנובמבר 2016(
)חמ 3-766-ה1(

מאיר חן  
   המפקח הארצי על התעבורה

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  1

י"פ התש"ע, עמ' 2302; התשע"ה, עמ' 6305.  2

הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור
לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה-1965

וציונים  מקור  כינויי  הגנת  לחוק   8 לסעיף  בהתאם 
בקשה  התקבלה  כי  מודיע  אני  התשכ"ה-11965,  גאוגרפיים, 

לרישום כינוי מקור מס' 1010, שפרטיה להלן.

בתוך  רשאי,  המקור  כינוי  לרישום  להתנגד  המעוניין  כל 
שלושה חודשים מתאריך פרסום זה, להגיש לרשם סימני המסחר 
הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 4 לתקנות כינויי מקור 
חוץ(,  ארץ  היא  מקורם  שארץ  מקור  כינויי  של  רישום  )סדרי 
התשכ"ז-21967, ותקנה 14 לתקנות כינויי מקור )סדרי רישום של 

כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל(, התשכ"ו-31966. 

                              
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 186.

2  ק"ת התשכ"ז, עמ' 1446.

3  ק"ת התשכ"ו, עמ' 2206.

                             
1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.
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ארנונה  למנהל  דאובה  אריק  את   ,)2016 ביולי   17( התשע"ו 
במקומו של יעקב רוט.

כ"ג באלול התשע"ו )26 בספטמבר 2016(
)חמ 3-265-ה2(

  אלי אסקוזידו
                                         ראש המועצה האזורית נחל שורק

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976
נמסרת בזאת הודעה, כי בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשויות 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מיום  בישיבתה  יערים  קריית  המקומית  המועצה   מינתה 
רוטנברג  שמואל  את   )2016 באפריל   5( התשע"ו  ב'  באדר  כ"ו 

למנהל הארנונה לעניין החוק האמור.

ל' בתשרי התשע"ז )1 בנובמבר 2016(
)חמ 3-265-ה2(

אברהם רוזנטל  
                                            ראש המועצה המקומית קריית יערים

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

 הודעה על הסמכת פקחים עירוניים בעיריית 
באקה אלגרבייה

לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות 
)הוראת שעה(, התשע"א-2011

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק לייעול 
)הוראת  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והפיקוח  האכיפה 
את  בזה,  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשע"א-12011  שעה(, 
להלן,  מפורטים  ששמותיהם  אלגרבייה  באקה  עיריית  עובדי 
לעניין  עירוניים  לפקחים  לכך,  מתאימה  הכשרה  קיבלו  אשר 
החוק, שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 4)א( לחוק, לשם 

פיקוח על ביצוע חוקי עזר בתחום עיריית באקה אלגרבייה.

עוקבה ביאדסי

אחמד מחאג'נה

תוקפו של המינוי של עוקבה ביאדסי כל עוד הוא משמש 
בתפקידו בעיריית באקה אלגרבייה.

בניסן  י"ד  עד  מחאג'נה  אחמד  של  המינוי  של  תוקפו 
בתפקידו  משמש  הוא  עוד  וכל   ,)2017 באפריל   10( התשע"ז 

בעיריית אלגרבייה.

ט"ו בתשרי התשע"ז )17 באוקטובר 2016(
)חמ 3-4343-ה2(

מורסי אבו–מוך  
ראש עיריית באקה אלגרבייה  

1  ס"ח התשע"א, עמ' 1057.

הודעה על הסמכת פקח עירוני במועצה המקומית 
בני עי"ש

לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות 
)הוראת שעה(, התשע"א-2011

לייעול  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
)הוראת  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והפיקוח  האכיפה 

ביום  הסמכתי  החוק(,   - )להלן  התשע"א-12011   שעה(, 
כ"ט באלול התשע"ו )2 באוקטובר 2016(, את סיגל צור, עובדת 
)להלן - המועצה(, אשר קיבלה  בני עי"ש  המועצה המקומית 
הכשרה לעניין מילוי תפקידה לפקחית עירונית, שיהיו נתונות 
לה הסמכויות לפי החוק, לשם פיקוח על ביצוע חוקי העזר של 

המועצה בתחום המועצה בני עי"ש.

משמשת  המוסמכת  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידה במועצה.

ל' בתשרי התשע"ז )1 בנובמבר 2016(
)חמ 3-4343-ה2(

אריה גארלה  
 ראש המועצה המקומית בני עי"ש

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 12078-12-16

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

ובעניין פירוק חברת אלבדר למיזוג בע"מ, ח"פ 51-442815-0,

והמבקש: יעקוב קוואסמי, ע"י ב"כ עו"ד מוחמד יונס, מרח' 
צלאח א–דין 22, ירושלים, טל' 02-6266900, נייד 058-6266900.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.12.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.2.2017 בשעה 10.45.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.20.2.2017

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

מוחמד יונס, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 12115-12-16

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

בע"מ,  מלון  בתי  הוטל-ניהול  פטרא  פירוק חברת  ובעניין 
ח"פ 51-280820-5,

והמבקש: אסעיד חאזם, ע"י ב"כ עו"ד מוחמד יונס, מרח' 
צלאח א–דין 22, ירושלים, טל' 02-6266900, נייד 058-6266900.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.12.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.2.2017 בשעה 10.30.

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

 
1  ס"ח התשע"א, עמ' 1057.
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לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.20.2.2017

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

מוחמד יונס, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 12145-12-16

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

ובעניין פירוק חברת אלפטרא - אירוח תיירים בע"מ, ח"פ 
,51-445007-1

והמבקש: שוויקי עלאא, ע"י ב"כ עו"ד מוחמד יונס, מרח' 
צלאח א–דין 22, ירושלים, טל' 02-6266900, נייד 058-6266900.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.12.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.2.2017 בשעה 10.30.

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   13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.20.2.2017

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

מוחמד יונס, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 68923-03-16

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

ח"פ בע"מ,   2015 ישראל  בנדורה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-528696-1

עו"ד  ב"כ  ע"י  יעקב אלייב,   .2 אורי עטיה.   .1 והמבקשים: 
א"נ ורדי ו/או ר' בנין ו/או ת' קדם ו/או מ' מרו ו/או צ' אברג'יל, 
מדרך בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1, רמת גן, טל' 03-7526633, פקס' 

.03-7526888

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.2.2017 בשעה 11.30.

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 מיום 15.1.2017.

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

אביחי נ' ורדי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 5713-11-16

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

 ובעניין פירוק חברת בית חלקה 67 בגוש 6154 בע"מ, ח"פ
,51-014613-7

והמבקש: קובי לבקוביץ, ע"י ב"כ עו"ד עמית בן גל, מרח' 
ז'בוטינסקי 7, רמת גן.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.11.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.1.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.1.1.2017

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

עמית בן גל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 59264-11-16

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

ח"פ בע"מ,  ואורגני  בריא  ביפוד  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-491579-2

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד אלי סומך, מרח' 
הירקון 14, ת"ד 2457, בני ברק 51267207, טל' 03-6096002, פקס' 

.03-6092120

בקשה  הוגשה   27.11.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 5.2.2017 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 
 10.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 22.1.2017.
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המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אלי סומך, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 60780-11-16

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

ובעניין פירוק חברת ש.ב. קריספי בע"מ, ח"פ 51-348339-6,

והמבקשת: איחוד ארגזי ישראל בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד אביב 
פריצקי, ממשרד טישמן, פריצקי, לוין, צדוק ושות', משרד עורכי 
דין, רח' הארבעה 10, ת"ד 20609, תל אביב 61205, טל' 03-5620563, 

פקס' 03-5620565.

בקשה  הוגשה   27.11.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 5.2.2017 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 
ימי  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

אביב פריצקי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 65967-11-16

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

ובעניין פירוק חברת גולן טלקום בע"מ, ח"פ 51-453804-0,

ע"י   ,51-193012-5 ח"צ  בע"מ,  ישראל  סלקום  והמבקשת: 
דין,  עורכי  ושות',  מאירי  מטרי,  ממשרד  מטרי,  רונן  עו"ד  ב"כ 
מרח' מנחם בגין 7, רמת גן, טל' 03-6109000, פקס' 03-6109009.

בקשה  הוגשה   30.11.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 29.1.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 22.1.2017.

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

רונן מטרי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 14715-12-16

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

ובעניין פירוק חברת גנסורט בע"מ, ח"פ 51-496843-7,

הורנשטיין נ'  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי   והמבקשים: 
ו/או ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין, מרח' אבן גבירול 121, 
ת"ד 22242, תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.12.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.2.2017 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 13.00 

ביום 25.1.2017.

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

אלון הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 4864-11-16

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

 ובעניין פירוק חברת ס.ע.ק תחזוקה ופרויקטים בע"מ, ח"פ
,51-439500-3

נסאר,  אבו  י'  מארון  עו"ד  ב"כ  ע"י  מטר,  חביב  והמבקש: 
מרח' 5017/53, נצרת.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.11.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.2.2017 בשעה 10.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   16.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.31.1.2017

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

מארון י' אבו נסאר, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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שגיב  עו"ד  ב"כ  ע"י  אח',  ו–12  ביטון  רחלה  והמבקשים: 
עזרא ואח', מרח' הגדוד העברי 10, ת"ד 79, אשקלון 7859507.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.11.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.1.2017 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 עד השעה 12.00.

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

שגיב עזרא, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בנצרת
פר"ק 59948-11-16

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

ע"ר החינוך,  לקידום  אלאסאלה  עמותת  פירוק   ובעניין 
,58-060651-5

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

בקשה  הוגשה   27.11.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

16.1.2017, בשעה 12.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.2.1.2017

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2.1.2017.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 14017-12-16

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

בע"מ,  ושירותי ספא  בריכות  ים  פירוק חברת אבי  ובעניין 
ח"פ 51-415526-6,

והמבקש: אלכסנדר גלינה, ע"י ב"כ עו"ד מיכאל שמואל, 
מרח' הדסה 78, באר שבע.

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 47234-11-16

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

ובעניין פירוק חברת נ.ד.נ. מתכות בע"מ, ח"פ 51-448140-7,

סינה  אבו  אליאס  עו"ד  ב"כ  ע"י  שיתי,  ברהום  והמבקש: 
ואח', מרח' המגינים 58, ת"ד 9516, חיפה, טל' 04-6821813, פקס' 

.04-6821816

בקשה  הוגשה   21.11.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

29.1.2017 בשעה 9.45.

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 

.22.1.2017

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

אליאס אבו סינה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 69219-09-16

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

ח"פ בע"מ,  נכסים  רואי  ר.ח  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-384587-5

והמבקשים: סרגיי גלימוב ואח', ע"י ב"כ עו"ד דניאל חנה, 
מדרך מנחם בגין 88, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.9.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.1.2017 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 8.30 

ביום 8.1.2017.

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

דניאל חנה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 8255-11-16

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

ח"פ בע"מ,  א.ד.  פרינט  אקסטרה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-472460-8
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הנ"ל תתכנס ביום 1.2.2017, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' 
היצירה 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפי שפטר, עו"ד, מפרק

ארץ ישראל מ.ר. ניירות ערך בע"מ
)ח"פ 51-102294-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קרליבך  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,8.2.2017 ביום  תתכנס 
7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איציק שפירא, מפרק

ברטינה ב יעוץ והשקעות )2000( בע"מ
)ח"פ 51-298768-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קרליבך  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,8.2.2017 ביום  תתכנס 
7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איציק שפירא, מפרק

ש.א.את ש.ש. בע"מ
)ח"פ 51-130274-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קרליבך  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,8.2.2017 ביום  תתכנס 
7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איציק שפירא, מפרק

מ.ל.ד.סחר ושרותי רכב בע"מ
)ח"פ 51-300710-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.12.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2.3.2017 בשעה 10.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

שמואל מיכאל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

טד אינטראקטיב בע"מ
)ח"פ 51-523706-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
9.00, אצל עו"ד אתי סמל, רח'  תתכנס ביום 30.1.2017, בשעה 
מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ערן הלפט, מפרק

תבליני מרום שבת ש.א. בע"מ
)ח"פ 51-431873-2(

)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 
המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,1.2.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' המחתרות 1, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניסים בן שלוש, מפרק

קלבסה מדיה ותוכן בע"מ
)ח"פ 51-539513-5(

)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 



1577 ילקוט הפרסומים 7402, י"ח בכסלו התשע"ז, 18.12.2016 

תתכנס ביום 15.2.2017, בשעה 10.00, במשרד עו"ד צור ושות', 
דוח סופי של המפרק,  גן, לשם הגשת  7, רמת  בגין  רח' מנחם 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז כהן, מפרק

קלין בילדינג בע"מ
)ח"פ 51-372370-0(

)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 15.2.2017, בשעה 11.30, במשרד החברה, רח' 
אח"י מבטח 19, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פועה שחר יששכר, מפרק

ניו קליפ בע"מ
)ח"פ 51-380306-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 25.3.2017, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' זד"ל 
1, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רובי רוקח, רו"ח, מפרק

ע.ג. פרויקטים בבניה 2014 בע"מ
)ח"פ 51-500278-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 25.3.2017, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' זד"ל 
1, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רובי רוקח, רו"ח, מפרק

אי.טי.טי. אינטרנשיונל טורס אנד טרנספורטיישן בע"מ
)ח"פ 51-344711-0(

)בפירוק מרצון(

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

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

קרליבך  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,8.2.2017 ביום  תתכנס 
7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה שלום שפירא, מפרק

מעמקים שרותים ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-382461-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קרליבך  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,8.2.2017 ביום  תתכנס 
7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה שלום שפירא, מפרק

סל פרי תקשורת סלולרית בע"מ
)ח"פ 51-468806-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 8.2.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הגלבוע 51, 
כיצד  המפרק, המראה  סופי של  דוח  הגשת  לשם  יאיר,  כוכב 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורן מרקוביץ, מפרק

פלטפורמט בע"מ
)ח"פ 51-451766-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 8.2.2017, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' שמאי 
14, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גילעד רוגל, עו"ד, מפרק

פרו טרייד )כ.ה.ב.( בע"מ
)ח"פ 51-304288-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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 ,20.4.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שי רשף, עו"ד, מפרק

ש.א. נהריה - לוחמי הגטאות )2004( בע"מ
)ח"פ 51-352346-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.11.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6005777 טל'  גן,  רמת   ,12 סילבר  הלל  אבא  מרח'  רשף,  שי 

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.

 ,20.4.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שי רשף, עו"ד, מפרק

שמואל אהרוני ספירים השקעות )2005( בע"מ
)ח"פ 51-369420-8(

)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   ,21.11.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6005777 טל'  גן,  רמת   ,12 סילבר  הלל  אבא  מרח'  רשף,  שי 

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.

 ,20.4.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שי רשף, עו"ד, מפרק

התקבלה   ,11.12.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל' 02-6266900,  ירושלים,   ,22 א–דין  יונס, מרח' סלאח  מוחמד 

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.

 ,20.4.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
מוחמד יונס, עו"ד, מפרק

ש.א. נכסי הזוהרים בע"מ
)ח"פ 51-359671-8(

)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   ,21.11.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
גן 5250606, טל'  עו"ד שי רשף, מרח' אבא הלל סילבר 12, רמת 

03-6005777, 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.

 ,20.4.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שי רשף, עו"ד, מפרק

ש.א. ארמון בע"מ
)ח"פ 51-386767-1(

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.11.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6000777 טל'  גן,  רמת   ,12 סילבר  הלל  אבא  מרח'  רשף,  שי 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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התקבלה   ,8.12.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
רון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק   ,077-4527778 טל'  קריית אתא,   ,17 מרח' שטנד  דוידוב, 

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.

 ,20.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
רון דוידוב, מפרק

ליה שיווק מוצרי קוסמטיקה בע"מ
)ח"פ 51-367454-9(

)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   ,6.12.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,050-9933441 טל'  יבנה,   ,90 הנגב  מרח'  מירוביץ,  אסף 

החברה.

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

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

 ,6.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
אסף מירוביץ, עו"ד, מפרק

ספורט אקספו בע"מ 
 )ח"פ 514555135(

)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   05/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

שמואל לוי, מרח' גן השקמים 13, נווה אילן, 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. 

ראוי קייטרינג
)ח"פ 51-413916-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.11.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהיה 

חיר, מדלית אל כרמל 300056, 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.

 ,20.4.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,1 קומה  כרמל,  גרנד  בניין  חוסייסי,  אמון  אצל   ,15.00 בשעה 
דליאת אל כרמל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זהיר חיר, מפרק

בולד קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-472982-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.11.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
יניב  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
הראל, מרח' דרך הטייסים 94, תל אביב, טל' 054-4871601, 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.

 ,20.4.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יניב הראל, מפרק

א.גייד - עזרה טבעית בע"מ
)ח"פ 51-464287-5(

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

של החברה. 
אברהם אוסקר, מפרק 

חשמל דוידסון מאיר בע"מ 
 )ח"פ 512863911(

)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   14/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אביב סמוכה, מרח' כצנלסון 51, גבעתיים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,13:10 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אביב סמוכה, עו"ד, מפרק 

גילדן שירותים פיננסים בע"מ 
 )ח"פ 514606334(

)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   13/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון 

רונן, מרח' אבא אחימאיר 13, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/03/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אלון רונן, מפרק 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/02/2017 
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. 
שמואל לוי, מפרק 

אושר גרופ בע"מ 
 )ח"פ 515280543(

)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   10/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,3 המאור  מנורת  מרח'  אואקנין,  אסף 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אסף אואקנין, עו"ד, מפרק

א.י. סנטר פירזול ובנין בע"מ 
 )ח"פ 514070598(

)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   11/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אברהם אוסקר, מרח' צפצפה 8, דימונה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/04/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
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התקבלה   14/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי 

יחזקאל, מרח' שדה משה 79, שדה משה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/02/2017 
אור   ,16 החרושת  רח'  קוריאט,  אדר  עו"ד  אצל   14:00 בשעה 
יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 
אבי יחזקאל, מפרק

אדיר טובבין שרותי הובלה 
 )ח"פ 511914913(

)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 14/12/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
איל ברנדט, מרח' שדרות רוטשילד 136, תל–אביב-יפו 6527212, 

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.

איל ברנדט, עו"ד, מפרק

קסם ירוק א.ס בע"מ 
 )ח"פ 514468966(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  אביטל,  עו"ד  אצל   ,17:00 בשעה   30/01/2017 ביום  תתכנס 
יוסף לישנסקי 27, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דוד סימנה, מפרק

אורקט שיווק ישיר בע"מ 
 )ח"פ 514146489(

)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 

די.טי.סי. תוכנה בע"מ 
 )ח"פ 512602954(

)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   12/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון 

טל, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/12/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
דורון טל, מפרק 

לה-טראס יבוא ושיווק בע"מ 
 )ח"פ 514235878(

)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   14/12/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אור 

ורנר, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 14/02/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, 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. 
אור ורנר, מפרק 

ש.שלי חברה לעיבודים חקלאיים בע"מ 
 )ח"פ 514095728(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אופיר לוי, מפרק

טופ אור-נדל"ן ונכסים )2003( בע"מ 
 )ח"פ 513408948(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23/02/2017 בשעה 18:30, אצל המפרק, רח' חברון 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  ברק, לשם הגשת  בני   ,7
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ישי שלמה ארליך, עו"ד, מפרק

דיגיטל קופל בע"מ 
 )ח"פ 513860999(

)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 
קריית  המפרק,  אצל   ,10:10 בשעה   29/01/2017 ביום  תתכנס 
שלמה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.
טל שרם, עו"ד, מפרק

א. אשטמקר אחזקות והשקעות בנכסים בע"מ 
 )ח"פ 515087625(

)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 15/12/2017 בשעה 11:00, אצל עו"ד יורם פלץ, רח' 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  34, רמת  תובל 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
איתן אשטמקר, מפרק 

איציק 100 ניהול ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-308792-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החלטה  התקבלה   ,11.12.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי להפסיק את הליכי הפירוק מרצון של החברה הנ"ל 

ולבטל את מינוי המפרק וכן כל סמכות שהוקנתה למפרק.

יצחק נחום, מנהל

תתכנס ביום 15/02/2017 בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' יוסף 
13, מודיעין-מכבים-רעות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דוד בנימין, מפרק

ש.מ.מ. מהנדסים וניהול פרויקטים )2002( בע"מ 
 )ח"פ 513322388(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  החברה,  במשרדי   ,10:00 בשעה   26/02/2017 ביום  תתכנס 
14, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  קרליבך 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

משה ממון, מפרק

סייף פלייס בע"מ 
 )ח"פ 514136779(

)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 22/02/2017 בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' 
העצמאות 55, יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ראובן בורוקובסקי, עו"ד, מפרק

מעבדת אנימציה בע"מ 
 )ח"פ 513788901(

)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 02/02/2017 בשעה 11:00, אצל טולצ'ינסקי שטרן 
מרציאנו כהן לויצקי ושות', רח' קרן היסוד 38, ירושלים, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

אסף כהן בנמלך, עו"ד, מפרק 

ביואסוסייאט ייעוץ וניהול בע"מ 
 )ח"פ 514583087(

)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 29/01/2017 בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' 
אחד העם 84, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 




