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הסמכה בסמכויות של רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

המקרקעין,  לחוק  116)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ט-11969, אני מסמיכה את מורן עזרא, בסמכויות של רשם 
מקרקעין לאזור הפעולה של לשכות רישום מקרקעין בירושלים, 
תל אביב, חיפה, פתח תקווה, חולון, רחובות, נתניה, נצרת ובאר 
ולביטול  משכנתאות  רישום  לביטול  הנוגע  בכל  וזאת  שבע, 
התשכ"ז-21967,  לפועל,  ההוצאה  חוק  לפי  עיקול  של  רישום 
71)ב()2(  תקנות  לפי  מקרקעין  לרשם  הנתונה  לסמכות  בהתאם 

ו–32 לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, התשע"ב-32011.

ד' בתשרי התשע"ח )24 בספטמבר 2017(
)חמ 3-295-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 259; התשל"ד, עמ' 135.  1

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.  2

ק"ת התשע"ב, עמ' 74.  3

הסמכה בסמכויות של רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

המקרקעין,  לחוק  116)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בכור, בסמכויות של  אני מסמיכה את אריאל  התשכ"ט-11969, 
המקרקעין  רישום  לשכת  של  הפעולה  לאזור  מקרקעין  רשם 

בחולון.

י"ב באלול התשע"ז )3 בספטמבר 2017(
)חמ 3-295-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.  1

מינוי נשיא
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

לעבודה,  הדין  בית  לחוק   6 סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ט-11969, ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה, אנו 
ממנים בזה את השופט מירון שורץ, לנשיא של בית הדין האזורי 
לעבודה בנצרת, מיום י"ט באלול התשע"ז )10 בספטמבר 2017( 

עד יום ו' באלול התשפ"ד )9 בספטמבר 2024(.

כ"ד באב התשע"ז )16 באוגוסט 2017(
)חמ 3-1563-ה2(

                          חיים כץ               איילת שקד
                         שר העבודה הרווחה     שרת המשפטים

                       והשירותים החברתיים
ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 303.  1

מינוי נשיא
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

לעבודה,  הדין  בית  לחוק   6 סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ט-11969, ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה, אנו 
ממנים בזה את השופט שמואל טננבוים, לנשיא של בית הדין 

האזורי לעבודה בבאר שבע, מיום י' באלול התשע"ז )1 בספטמבר 
2017( עד יום כ"ט בשבט התשפ"ג )20 בפברואר 2023(.

כ"ד באב התשע"ז )16 באוגוסט 2017(
)חמ 3-1563-ה2(

                          חיים כץ              איילת שקד
                        שר העבודה הרווחה      שרת המשפטים

                       והשירותים החברתיים

מינוי רשם הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,  ההוצאה  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ז-11967, ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים, אני ממנה 
בזה את שי קידר לרשם הוצאה לפועל, מיום כ"ג באב התשע"ז 

)15 באוגוסט 2017(.

ח' באב התשע"ז )31 ביולי 2017(
)חמ 3-1121-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"א, עמ' 930.  1

תיקון מינוי בית דין לביקורת משמורת של מסתננים
לפי חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד-1954

במינויה של לירון קריספין בוקר לבית דין לביקורת משמורת 
)עבירות  הסתננות  למניעת  לחוק  30ג  סעיף  לפי  מסתננים1  של 
ושיפוט(, התשי"ד-21954, אחרי "תוקף המינוי למשך תוקפו של 
סעיף 30ג לחוק" יבוא "וכל עוד היא מכהנת כבית דין לביקורת 
משמורת של שוהים שלא כדין3 לפי סעיף 13יא לחוק הכניסה 

לישראל, התשי"ב-41952".

כ"ד באדר התשע"ז )22 במרס 2017(
)חמ 3-4424(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

י"פ התשע"ב, עמ' 3925.  1

ס"ח התשי"ד, עמ' 160; התשע"ב, עמ' 119.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 4768.  3

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 1068.  4

תיקון מינוי בית דין לביקורת משמורת של מסתננים
לפי חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד-1954

משמורת  לביקורת  דין  לבית  פלג  יוסף  דביר  של  במינויו 
)עבירות  הסתננות  למניעת  לחוק  30ג  סעיף  לפי  מסתננים1  של 
ושיפוט(, התשי"ד-21954, אחרי "תוקף המינוי למשך תוקפו של 
לביקורת  דין  כבית  הוא מכהן  עוד  "וכל  יבוא  לחוק"  30ג  סעיף 
משמורת של שוהים שלא כדין3 לפי סעיף 13יא לחוק הכניסה 

לישראל, התשי"ב-41952".

כ"ד באדר התשע"ז )22 במרס 2017(
)חמ 3-4424(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

י"פ התשע"ב, עמ' 5651.  1

ס"ח התשי"ד, עמ' 160; התשע"ב, עמ' 119.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 4768.  3

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 1068.  4

               
ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 303.  1
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תיקון מינוי בית דין לביקורת משמורת של מסתננים
לפי חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד-1954

של  משמורת  לביקורת  דין  לבית  מרזוק  רג'א  של  במינויו 
)עבירות  הסתננות  למניעת  לחוק  30ג  סעיף  לפי  מסתננים1 
ושיפוט(, התשי"ד-21954, אחרי "תוקף המינוי למשך תוקפו של 
לביקורת  דין  כבית  הוא מכהן  עוד  "וכל  יבוא  לחוק"  30ג  סעיף 
משמורת של שוהים שלא כדין3 לפי סעיף 13יא לחוק הכניסה 

לישראל, התשי"ב-41952".

כ"ד באדר התשע"ז )22 במרס 2017(
)חמ 3-4424(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

י"פ התשע"ב, עמ' 3509.  1

ס"ח התשי"ד, עמ' 160; התשע"ב, עמ' 119.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 4768.  3

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 1068.  4

 מינוי יושבת ראש ועדת בחירות של המועצה 
לענף הלול

לפי תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר בחירת נציגי 
המגדלים(, התשס"ה-2005

לענף  המועצה  לתקנות  7)א()1(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
הלול )כללים בדבר בחירת נציגי המגדלים(, התשס"ה-12005, אני 
ממנה את נחמה צימרינג מוניץ, שופטת בדימוס של בית משפט 

מחוזי, ליושבת ראש ועדת הבחירות של המועצה לענף הלול.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ו באלול התשע"ז )30 באוגוסט 2017(
)חמ 3-3426-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ק"ת התשס"ח, עמ' 828; התשס"ט, עמ' 230.  1

מינוי חבר לוועדת תעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

חיילים  לחוק   20 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות  בתוקף 
משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-11949, אני ממנה את יונה 
אדמון, נציג ההסתדרות הכללית, לחבר בוועדת תעסוקה כללית.

סיום  עד  או  חתימתו,  ממועד  שנים  לשלוש  המינוי  תוקף 
מבין  המוקדם  הכללית,  בהסתדרות  אדמון  יונה  של  עבודתו 

השניים.

ז' באב התשע"ז )30 ביולי 2017(
)חמ 3-442-ה1(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ט, עמ' 303.  1

מינוי חברה לוועדת תעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

חיילים  לחוק   20 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות  בתוקף 
את  ממנה  אני  התש"ט-11949,  לעבודה(,  )החזרה   משוחררים 
בוועדת  לחברה  הכללית,  ההסתדרות  נציגת  שורצזון,  יעל 

תעסוקה כללית.

סיום  או  חתימתו,  ממועד  שנים  לשלוש  המינוי  תוקף 
מבין  המוקדם  הכללית,  בהסתדרות  שורצזון  יעל  של  עבודתה 

השניים.

ז' באב התשע"ז )30 ביולי 2017(
)חמ 3-442-ה1(

אביגדור ליברמן  
   שר הביטחון

ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ט, עמ' 303.  1

מינוי חבר לוועדת תעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

חיילים  לחוק   20 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות  בתוקף 
את  ממנה  אני  התש"ט-11949,  לעבודה(,  )החזרה  משוחררים 
בוועדת  לחבר  התעשיינים,  התאחדות  נציג  גלאה,  אשר 

תעסוקה כללית.

תוקף המינוי לשלוש שנים ממועד חתימתו, או סיום עבודתו 
של אשר גלאה בהתאחדות התעשיינים, המוקדם מבין השניים.

ז' באב התשע"ז )30 ביולי 2017(
)חמ 3-442-ה1(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ט, עמ' 303.  1

מינוי חברה לוועדת תעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

חיילים  לחוק   20 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות  בתוקף 
את  ממנה  אני  התש"ט-11949,  לעבודה(,  )החזרה  משוחררים 
במשרד  משוחררים  חיילים  לקליטת  האגף  עובדת  כהן,  מצדה 

הביטחון, לחברה בוועדת תעסוקה כללית.

סיום  או  חתימתו,  ממועד  שנים  לשלוש  המינוי  תוקף 
משוחררים,  חיילים  לקליטת  באגף  כהן  מצדה  של  עבודתה 

המוקדם מבין השניים.

ז' באב התשע"ז )30 ביולי 2017(
)חמ 3-442-ה1(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ט, עמ' 303.  1
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מינוי סגנית מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

מס  לפקודת   229 סעיף  ולפי   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדת רשות המסים 

בישראל, זילפה גלינדוס, לסגנית מנהל לעניין הפקודה.

העובדת  של  פרישתה  עם  אוטומטית  יפוג  המינוי  תוקף 
האמורה.

ח' בתמוז התשע"ז )2 ביולי 2017(
)חמ 3-768(

משה כחלון  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ה, עמ'   1

.52

מינוי סגן מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

ו–229   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
לפקודת מס הכנסה1, ולפי סעיפים 1 ו–107 לחוק מס ערך מוסף, 
רולנד עם– התשל"ו-21975, אני ממנה את עובד רשות המסים 

שלם, לסגן המנהל לעניין סעיף 158ג לפקודה האמורה.

תוקף המינוי עד לפרישתו של העובד.

ט"ז באלול התשע"ז )7 בספטמבר 2017(
)חמ 3-768(

משה כחלון  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ה,    1

עמ' 52.  
ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"ב, עמ' 319.  2

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

הכניסה  לחוק  15)ב(  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, מיניתי את עובדי רשות 
האוכלוסין וההגירה המופיעים ברשימה להלן, לקציני ביקורת 

גבולות לעניין החוק:

כריסטינה אסטריאן      לימור שקד

ליטל סולומון       אושרית מהרט

אורי קמחג'י       אינסה גנדשמן

נטע אלוני       מיכאל גרברניק

קרינה רודמן       סיון אלגל

אלכסיי גולדברג       גוי קיים

ולרי סוקולוב       צליל בן הרוש

שדמית נגר       אדיב חלבי

שובל בן מרדכי

י"א בתשרי התשע"ח )1 באוקטובר 2017(
)חמ 3-284(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  1

מינוי חברה לוועדת תעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949

חיילים  לחוק   20 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות  בתוקף 
את  ממנה  אני  התש"ט-11949,  לעבודה(,  )החזרה  משוחררים 
לחברה  התעשיינים,  התאחדות  נציגת  צ'ובינסקי,  סילביה 

בוועדת תעסוקה כללית.

סיום  או  חתימתו,  ממועד  שנים  לשלוש  המינוי  תוקף 
התעשיינים,  בהתאחדות  צ'ובינסקי  סילביה  של  עבודתה 

המוקדם מבין השניים.

ז' באב התשע"ז )30 ביולי 2017(
)חמ 3-442-ה1(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ט, עמ' 303.  1

 מינוי נציג שר האוצר לוועדה הממליצה 
לאפוטרופוס הכללי

לפי תקנות העונשין )דרכי הנהלת הקרן הייעודית לטיפול 
ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם 

והחזקה בתנאי עבדות(, התשס"ט-2009

)דרכי  העונשין  לתקנות  3)ב()3(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
הנהלת הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו 
בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות(, התשס"ט-12009,  
אני ממנה את עמיחי דוד לנציג שר האוצר בוועדה הממליצה 

לאפוטרופוס הכללי לפי התקנות האמורות.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

א' באלול התשע"ז )22 באוגוסט 2017(
)חמ 3-3817-ה1(

משה כחלון  
שר האוצר  

ק"ת התשס"ט, עמ' 558.  1

מינוי סגני מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

הכנסה1  מס  לפקודת  ו–229   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל, 
 61 סעיף  לעניין  מנהל  לסגני  להלן,  מופיעים  שמותיהם  אשר 

לפקודה:

רולנד עם שלם

עופרי שלו

גדי הילמן.

תוקף המינוי של כל עובד יפוג אוטומטית עם פרישתו.

ו' באלול התשע"ז )28 באוגוסט 2017(
)חמ 3-768(

משה כחלון  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ה,   1 

עמ' 52.
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מינוי חברה לוועדה המייעצת
לפי חוק האזרחות, התשי"ב-1952

האזרחות,  לחוק  11)ח(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
וקנין  אביגיל  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952 
והגשת  לחברה בוועדה המייעצת לשר הפנים לעניין החלטות 
 31( התשע"ח  בטבת  י"ג  יום  עד  לחוק,   11 סעיף  לפי  בקשות 

בדצמבר 2017(.

ט"ז בתמוז התשע"ז )10 ביולי 2017(
)חמ 3-649-ה2(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 146; התשס"ח, עמ' 810.  1

הודעה בדבר מינוי חברה במועצת רשות שדות 
התעופה לתקופת כהונה שנייה

לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977

אני מודיע בזה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)ב( לחוק רשות 
עינת מלר לחברה  מיניתי את  שדות התעופה, התשל"ז-11977, 
לתקופת  הציבור,  נציגי  מקרב  התעופה  שדות  רשות  במועצת 

כהונה שנייה2.

י"ב בתשרי התשע"ח )2 באוקטובר 2017(
)חמ 3-421-ה1(

                                                  ישראל כ"ץ
                                       שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס"ח התשל"ז, עמ' 182.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 2147.  2

הודעה בדבר מינוי חבר במועצת רשות שדות 
התעופה לתקופת כהונה שנייה

לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977

אני מודיע בזה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)ב( לחוק רשות 
שדות התעופה, התשל"ז-11977, מיניתי את חוסאם חיר לחבר 
לתקופת  הציבור,  נציגי  מקרב  התעופה  שדות  רשות  במועצת 

כהונה שנייה2.

כ' באלול התשע"ז )11 בספטמבר 2017(
)חמ 3-421-ה1(

                                                  ישראל כ"ץ
                                       שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס"ח התשל"ז, עמ' 182.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 2147.  2

הסמכת סדרנים ממונים
לפי חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה 

לעישון, התשמ"ג-1983

העישון  למניעת  לחוק  8א)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  התשמ"ג-11983,  לעישון,  והחשיפה  ציבוריים  במקומות 
מסמיך את עובדי המרכז הרפואי לגליל, ששמותיהם מפורטים 

להלן, לסדרנים ממונים בבית החולים:

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

הכניסה  לחוק  15)ב(  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, מיניתי את עובדי רשות 
האוכלוסין וההגירה המופיעים ברשימה להלן, לקציני ביקורת 

גבולות לעניין החוק:

מריה סיון קוטב           אופיר נתנאל ריימונד

חן מזרחי                     רינת בן סמחון

איוון טטרסקי       ויטלי סמירוזום

בית לחם אישטה       דן חמזה

נתן מאיר נוסאם       אן רוסוול

מיכאל ביצה       יזן חרב

נועה ראובן      עמיחי יוסף בדין

ראפאת עלי      כנג' עטילה

פריהווט וואמבורי      ספיר-שרה הוטמן

י"ד באב התשע"ז )6 באוגוסט 2017(
)חמ 3-284(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  1

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

הכניסה  לחוק  15)ב(  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, מיניתי את עובדי רשות 
האוכלוסין וההגירה המופיעים ברשימה להלן, לקציני ביקורת 

גבולות לעניין החוק:

מירב ישאייב      ורד סלע

שירה ביטון      רומינה סימנר

טל עובד      לאה סייג

רבקה שוורץ      דניאל חמזה

י"א בתשרי התשע"ח )1 באוקטובר 2017(
)חמ 3-284(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  1

מינוי יושב ראש לוועדה המייעצת
לפי חוק האזרחות, התשי"ב-1952

האזרחות,  לחוק  11)ח(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
פסטינגר  יראון  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952 
החלטות  לעניין  הפנים  לשר  המייעצת  הוועדה  ראש  ליושב 
והגשת בקשות לפי סעיף 11 לחוק, עד יום י"ג בטבת התשע"ח 

)31 בדצמבר 2017(.

ט"ז בתמוז התשע"ז )10 ביולי 2017(
)חמ 3-649-ה2(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 146; התשס"ח, עמ' 810.  1

ס"ח התשמ"ג, עמ' 148; התשס"ה, עמ' 992.  1
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חאלד מיארי משה דגנור 

גאנם סביתי שחק בר אל 

ט"ו באב התשע"ז )7 באוגוסט 2017(
)חמ 3-5493(

יעקב ליצמן  
שר הבריאות  

מינוי ממלא מקום לנציג השר להגנת הסביבה 
בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות 

לאומיות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכויותיי לפי סעיף 6א)א()8( ו–48א)א( לחוק התכנון 
יואב צלניקר לממלא  והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את 
תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון  הארצית  בוועדה  נציגי  מקום 
משמש  המתמנה  עוד  וכל  שנים  חמש  של  לתקופה  לאומיות 

בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

י"א בחשוון התשע"ח )31 באוקטובר 2017(
)חמ 3-7-ה1(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

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

אצילת סמכויות
לפי חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016

בטרור,  המאבק  לחוק  94)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המדינה  לפרקליט  אוצל  אני  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016 
3)ב(,  סעיפים  לפי  סמכויותיי  את  המדינה  לפרקליט  ולמשנים 

46)א()3( ו–52)ב( לחוק.

ה' בחשוון התשע"ח )25 באוקטובר 2017(
)חמ 3-5531(

אביחי מנדלבליט  
היועץ המשפטי לממשלה  

ס"ח התשע"ו, עמ' 898.  1

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, 

התשכ"ד-1964

שיכונים  רישום  לחוק  1א)א(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-21964, ובהתאם לסעיף 6)א( 
 ,)6 מס'  )תיקון  )הוראת שעה(  ציבוריים  שיכונים  רישום  לחוק 
המדינה  בידי  שהוקמו  בניינים  כי  מאשר  אני  התש"ע-32010, 
או מטעמה או ביוזמתה או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם 
החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995( או שנכללו 
בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-41965, 
עד יום י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם החלה 
המקרקעין  על  כאמור  התכנית  אישור  ממועד  שנתיים  בתוך 
המפורטים להלן, המתוחמים בצבע כחול בתשריט הם שיכונים 

ציבוריים:

חלקות בשלמותגושהמקום

4004796אילת

2 - 800108לוד

הבינוי  במשרד  תכנון  )בכיר(  באגף  מופקדים  התשריטים 
פתוח  שהמשרד  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  וניתן  והשיכון, 

לקהל.

כ"ז בתשרי התשע"ח )17 באוקטובר 2017(
)חמ 3-74(

אריאל )אריק( ינאי  
מנהל מחלקת רישום מקרקעין  

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

גרמס שולד בע"מ
 )ח"פ 513824573(

)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 
06/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

נהאד ותד, מרח' אלבאטן 1, טייבה 40400, 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 20/03/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

נהאד ותד, עו"ד, מפרק

מוטולינק בע"מ
 )ח"פ 513596502(

)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 
14/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב 

וייס, מרח' הלוטוס 7/10, רעננה, למפרק החברה.
י"פ התשע"ד, עמ' 7248.  1

ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התש"ע, עמ' 414.  2

ס"ח התש"ע, עמ' 414.  3

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  4
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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 15/03/2018, 
בשעה 16:00, אצל עו"ד ניסן ויינשטיין, רח' בן גוריון 2, הרצליה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

זאב וייס, מפרק

כדורה סבן בע"מ
 )ח"פ 514642479(

)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 
14/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את כדיר 

סבן, מרח' ירושלים 29, צפת, 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 05/04/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

כדיר סבן, מפרק

חרות אינסטלציה בע"מ 
 )ח"פ 512972118(

)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 
15/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

ניצחיה לרוס, מרח' המדע 8, 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 15/01/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד פריד רונן, 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. 

ניצחיה לרוס, מפרק

ש. זאב שרותי כח אדם בע"מ
 )ח"פ 514101591(

)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 
01/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב 

שלמה נחום, מרח' המדע 8, 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 01/01/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד פריד רונן, 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. 

זאב שלמה נחום, מפרק

אוראליין אינטרנשיונל )1998( בע"מ
 )ח"פ 512612201(

)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 
16/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

תומר כנפי, מרח' המדע 8, 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 16/01/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד פריד רונן, 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. 

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

סלוה עפרוני, עו"ד, מפרקת

גלאור סקנטק בע"מ
 )ח"פ 512420233(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,06/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רז 

לבנת, מרח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רז לבנת, עו"ד, מפרק

ג.ד. נדל"ן טו גו בע"מ
 )ח"פ 514909191(

)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 14/02/2018, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' הקשת 
42, 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.

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק

ארנט מערכות ממוחשבות בע"מ
 )ח"פ 511796823(

)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 14/02/2018, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' הקשת 
42, 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.

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק

קסליו אירועים וחלומות בע"מ
 )ח"פ 515242030(

)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 
15/11/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יעקב קובי שוקר, מרח' הנשיא ויצמן 2, חדרה 3842214, 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 27/03/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יעקב קובי שוקר, עו"ד, מפרק

מאיר צויגהפט בע"מ
 )ח"פ 514210830(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,06/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אהרון קשלס, מרח' דוד בלוך 29, תל–אביב-יפו 6416135, 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.

אהרון קשלס, עו"ד, מפרק

צ.ס. אויוניקס בע"מ
 )ח"פ 511561045(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,10/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
סלוה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עפרוני, מרח' שד' ח"ן 17, נתניה 4243845, למפרקת החברה.
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סטארנט אינטראקטיב בע"מ
 )ח"פ 513875963(

)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 31/12/2017, בשעה 16:00, אצל עו"ד תהילה ששון, 
רח' דרך אבא הלל 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ג'פרי מיכאל בסקין, מפרק

שני שי ניהול בע"מ
 )ח"פ 511907255(

)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 31/12/2017, בשעה 16:00, אצל המפרקת, רח' 
הגדוד העברי 10, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

תמי שניידר, עו"ד, מפרקת

נחשול פפו שירותי נמל בע"מ
 )ח"פ 515065951(

)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 30/12/2017, בשעה 09:30, אצל המפרק, רח' 
הלבנה 7, קיסריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רוני יוסף כהן, מפרק

י.ע.פ תובל בע"מ
 )ח"פ 513358226(

)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 
פלר,  יובל  אצל   ,09:00 בשעה   ,31/12/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' שביל התלמיד 4, פרדס חנה-כרכור, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  פנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

יובל פלר, מפרק

מיכאל הווארד ניהול בע"מ
 )ח"פ 514877117(

)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 31/12/2017, בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' 
מורדי הגטאות 74, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אמיר מלכי אור, עו"ד, מפרק

אפרום מפיצים בע"מ
 )ח"פ 510293582(

)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 29/12/2017, בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' 
שמורת נחל בשור 14, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אברהם זילברשמידט, מפרק

סטארנט אינטראקטיב בע"מ
 )ח"פ 513875963(

)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 30/12/2017, בשעה 10:00, אצל עו"ד תהילה ששון, 
רח' דרך אבא הלל 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ג'פרי מיכאל בסקין, מפרק

מריק ייזום ופיתוח בע"מ
 )ח"פ 511623563(

)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 31/12/2017, בשעה 12:00, אצל עו"ד תהילה ששון, 
רח' דרך אבא הלל 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל גלעד, מפרק
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גזנגו טכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-463682-8(

)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 31.12.2017, בשעה 10.00, במשרד שבלת ושות', רח' 
סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל  המוזאון,  מגדל   ,4 ברקוביץ' 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
ליאת ויגדור, עו"ד, מפרקת

אנטיקוביץ האופים בע"מ
)ח"פ 51-400758-2(

)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,  במשרד   ,13.00 בשעה   ,31.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  פיתוח,  הרצליה  ב,  כניסה   ,4 החושלים  רח' 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יובל פלדה, עו"ד, מפרק

בן הרלב השקעות בע"מ
)ח"פ 51-507718-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 31.12.2017, בשעה 12.00, במשרד המפרקת, 
רח' ז'בוטינסקי 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 לנדה, עו"ד, מפרקת

ל.א.ד.מ השקעות בע"מ
)ח"פ 51-133297-5(

)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 
תתכנס ביום 3.1.2018, בשעה 10.00, במשדד המפרק, רח' יגאל 
אלון 88, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

מעוף אנושי בע"מ
 )ח"פ 512677998(

)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 03/01/2018, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
שד' התעשייה 8, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

תמיר יחיא, עו"ד, מפרק

רשת הארחה בקיבוצים בע"מ
 )ח"פ 511973166(

)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 
שפיים,  במלון   ,14:00 בשעה   ,17/01/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  שפיים,  קיבוץ  המלון,  של  הישיבות  בחדר 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

מאיר אלוני, עו"ד, מפרק

אלמוג שלום בניה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-448273-6(

)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 
תתכנס ביום 30.12.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, מושב ינון 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,1
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אלמוג שלום, מפרק

פיק אנד רול בע"מ
)ח"פ 51-376068-6(

)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 
אבוט  חברת  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,31.12.2017 ביום  תתכנס 
הגשת  לשם  אביב,  תל   ,3 הברזל  רח'  בע"מ,  תקשורת  המאירי 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
רועי אייזיק, עו"ד, מפרק
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ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 
ובניירות של החברה.

דרורית איתן קוריס, מפרקת

פלסגד שיווק בע"מ
)ח"פ 51-123682-0(

)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 24.1.2018, בשעה 10.00, במשרד המפרקת, קיבוץ 
גדות, גליל עליון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל לחייאני צרויה, מפרקת

טרקטוס טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-552002-1(

)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 25.1.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' המסגר 
42, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריאל יפרח, עו"ד, מפרק

סיפן הוצאה לאור בע"מ
)ח"פ 51-260707-8(

)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  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
24.10.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 
17, תל אביב, טל' 03-6237777, למפרק  לזר, מרח' יצחק שדה 

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.

 ,27.2.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי רואה חשבון שטראוס לזר, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אורי לזר, מפרק

א.ב.ח.י. 2001 בע"מ
)ח"פ 51-317256-9(

)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 
תתכנס ביום 10.1.2018, בשעה 10.30, אצל עו"ד רפאל אניספלד, 
רח' ביאליק 3, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו הדדי, מפרק

שלמה וירדנה צוירן חברה בע"מ
)ח"פ 51-077880-6(

)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 
תתכנס ביום 15.1.2018, במשרד עו"ד עדי פיטרמן, רח' נח מוזס 
13, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ערן צוירן, מפרק

סריניגר בע"מ
)ח"פ 51-433456-4(

)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 15.1.2018, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' 
משכית 14, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דין  עורכי  משרד  עם  קשר  ליצור  ניתן  נוספים  לפרטים 
בראון גלאון צין ויתקון ושות', טל' 03-7912800.

סלים חלווה, רו"ח, מפרק

דרורית סוכנות לביטוח )1991( בע"מ
)ח"פ 51-162408-2(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 21.1.2018, בשעה 10.00, במשרד שלמה כהן 
לשם  אזוריים,  מפעלים  צמח  רח'  ומגשרים,  דין  עורכי  ושות', 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
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התקבלה   ,29.10.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ירון  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 

כהן, מאדרת 2008, ד"נ האלה, טל' 02-9669900, 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 1.3.2018, בשעה 
15.00, בחברת י.כ. יעד תשתיות בע"מ, רח' הנשיא 46, בית שמש, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

ירון כהן, מפרק

אידורה ישראל - איטליה בע"מ
)ח"פ 51-42163-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.10.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון יוסף 
 ,054-4500509 טל'  השרון,  הוד   ,15 העמקים  שער  מרח'  שרוני, 

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 1.3.2018, בשעה 
8.00, בחברת כל פרפיום ישראל בע"מ, רח' החרושת 25, רעננה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

רון יוסף שרוני, מפרק

אול פרפיום ישראל - איטליה בע"מ
)ח"פ 51-383329-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
29.10.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  השרון,  הוד   ,15 העמקים  שער  מרח'  שרוני,  יוסף  רון   את  

054-4500509, 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.

חמסה חמסה בע"מ
)ח"פ 51-360979-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
24.10.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 
17, תל אביב, טל' 03-6237777, למפרק  לזר, מרח' יצחק שדה 

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.

 ,27.2.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לזר, בכתובת הנ"ל,   רואה חשבון שטראוס  בשעה 9.00, במשרדי 
בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי לזר, מפרק

ערוצי ניהול מיקור חוץ בע"מ
)ח"פ 51-418743-4(

)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  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
26.10.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד, 
רו"ח אסנת אהרוני שלחון, ממשרד עורכי דין מימוני שלוש, 

רח' החשמונאים 100, קומה 3, תל אביב,למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28.2.2018, בשעה 
14.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסנת אהרוני שלחון, עו"ד, רו"ח, מפרקת

ירון כהן חפירה ותשתיות בע"מ
)ח"פ 51-217757-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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פעוטון ניצן בלאגן בע"מ
)ח"פ 51-474485-3(

)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  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
30.10.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  לציון,  ראשון   ,46 המכבים  מדרך  בראל,  רעות   עו"ד 

077-4979001, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.3.2018, בשעה 
12.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רעות בראל, עו"ד, מפרקת

קונקרטי עיצוב בבטון בע"מ
)ח"פ 51-542798-7(

)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  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.11.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  עמינדב,  מושב   ,251 התפוח  מרח'  ארבלי,  יפעת   את 

050-3273742, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11.3.2018, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יפעת ארבלי, מפרקת

פסקינו בדי ריפוד בע"מ
)ח"פ 51-414070-8(

)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  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.11.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  1.3.2018, בשעה 
8.00, בחברת כל פרפיום ישראל בע"מ, רח' החרושת 25, רעננה,  
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

רון יוסף שרוני, מפרק

רועי תשתיות ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-339411-4(

)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  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
29.10.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון 
כהן, מאדרת 2008, ד"נ האלה, טל' 02-9669900, 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 1.3.2018, בשעה 
16.00, בחברת י.כ. יעד תשתיות בע"מ, רח' הנשיא 46, בית שמש,  
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

ירון כהן, מפרק

י.ש.כ. חי תשתיות בע"מ
)ח"פ 51-291376-5(

)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  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
29.10.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון 
כהן, מאדרת 2008, ד"נ האלה, טל' 02-9669900, 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 1.3.2018, בשעה 
14.00, בחברת י.כ. יעד תשתיות בע"מ, רח' הנשיא 46, בית שמש, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

ירון כהן, מפרק



ילקוט הפרסומים 7622, ב' בכסלו התשע"ח, 20.11.2017  1502

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28.3.2018, אצל 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אוהד איציק, עו"ד, מפרק

דיוק עדשות מגע בע"מ
)ח"פ 51-090562-3(

)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  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
31.10.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,9647105 ירושלים   ,5 ויסמן  ליאו  מרח'  ברלוביץ,   שרה 

02-6794892, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.4.2018, בשעה 
10.00, במשרד עו"ד א' לנדוי, רח' קרן היסוד 38, ירושלים 9214915, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

שרה ברלוביץ, מפרקת

יצליח המרות בע"מ
)ח"פ 51-476822-5(

)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  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.11.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
  ,3 קומה  ענבר,  בית   ,13 נשרים  כנפי  מרח'  גיגי,  עו"ד שמעון 

ירושלים, טל' 076-5453770, 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 6.3.2018, בשעה 
10.00, במשרדי 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.

שמעון גיגי, עו"ד, מפרק

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 
נפתלי כהן, מרח' מעין 4, תל אביב, טל' 052-5463366,  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.

 ,25.3.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה נפתלי כהן, מפרק

עוגן - מתכת והנדסה בע"מ
)ח"פ 51-361942-9(

)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 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,30.11.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
 ולמנות את אליהו זהבי, מרח' הרצל 39, כפר סבא 44444, טל' 

052-3440482, 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 5.4.2018, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו זהבי, מפרק

פ.פ. רוזנטל )2002( יעוץ ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-327425-8(

)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  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
31.10.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אוהד איציק, מרח' העצמאות 82, קומה 2, חיפה 3303403, טל' 

04-9112313, 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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גרינסאן אנרג'י בע"מ
)ח"פ 51-389375-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

אטנגו לאבס בע"מ
)ח"פ 51-489799-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

מטומי מאני בע"מ
)ח"פ 51-426837-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.10.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  ברש,  עידו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הנחושת 6, תל אביב 69710, 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.

עידו ברשל, עו"ד, מפרק

חדש בעמקים בע"מ
)ח"פ 51-313152-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.3.2017, התקבלה החלטה 
מעפולה,  דייני,  אסתר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אסתר דייני, מפרקת

מ.כ.ד אחזקות 1997 בע"מ
)ח"פ 51-246288-8(

)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 20.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

ציר ובורג בע"מ
)ח"פ 51-288059-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק
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מ.א אלקור בע"מ
)ח"פ 51-391285-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סבטה קיפניס, מרח' 

דרך השרון 6, בית יצחק, טל' 09-8944676, 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.

סבטה קיפניס, עו"ד, מפרק

צורית - בינוי ניקוז ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-188282-1(

)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 15.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סבטה קיפניס, מרח' 

דרך השרון 6, בית יצחק, טל' 09-8944676, 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.

סבטה קיפניס, עו"ד, מפרק

ש.נ. אלנור בניה סחר וכוח אדם בע"מ
)ח"פ 51-290560-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.7.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  פישמן,  לאון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברגמן 2, רחובות, 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.

לאון פישמן, עו"ד, מפרק

מגה סק בע"מ
)ח"פ 51-174734-7(

)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 
התקבלה   ,30.10.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
אלרן,  ישראל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' מיכאל נאמן 26, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישראל אלרן, מפרק

פ.ר. תפאורות בע"מ
)ח"פ 51-190941-8(

)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 26.10.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  מינטוס,  יאיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

היצירה 3, רמת גן, טל' 03-6243366, 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.

יאיר מינטוס, עו"ד, מפרק

מוביל פרו מנג'מנט בע"מ
)ח"פ 51-363520-1(

)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 6.11.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, מרח' בגין 5/3, 

יהוד 56478, 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.

צביקה גרוס, מפרק
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אורי לזר, מרח' יצחק 

שדה 17, תל אביב, למפרק החברה.

אורי לזר, רו"ח, מפרק

ד"ר דיאב סוהיל בע"מ
)ח"פ 51-456844-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.10.2017, התקבלה 
מחמוד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

המאם, מת"ד 8072, רח' ראשי, טמרה 30811, למפרק החברה.

מחמוד המאם, עו"ד, מפרק

מתפרת למד.ה. בע"מ
)ח"פ 51-164492-4(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.10.2017, התקבלה 
מחמוד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

המאם, מת"ד 8072, רח' ראשי, טמרה 30811, למפרק החברה.

מחמוד המאם, עו"ד, מפרק

סיטי אוולס מדיה גרופ בע"מ
)ח"פ 51-460260-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביב ישראל ליכטיגשטיין, 

מרח' דרך הים 33, חבצלת השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אביב ישראל ליכטיגשטיין, מפרק

סיטי אוולס מדיה גרופ בע"מ
)ח"פ 51-460260-6(

)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 

ארכיקסטו בע"מ
)ח"פ 51-497409-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.8.2017, התקבלה החלטה 
תמן  )ש.  ארז שפלר  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
בע"מ(, מרח' גלגל המזלות 4, הוד השרון 4530943, 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.

ארז שפלר, רו"ח, מפרק

רוייל מעליות
)ח"פ 51-147506-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גאראי שמעון ג'ורג', מרח' 

הפרג 4, מגדל העמק, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גאראי שמעון ג'ורג', מפרק

זנגה זנגה הפקות בע"מ
)ח"פ 51-459330-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אורי לזר, מרח' יצחק 

שדה 17, תל אביב, למפרק החברה.

אורי לזר, רו"ח, מפרק

נ.י. שרונית בע"מ
)ח"פ 51-152434-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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מחשבה באחזקה בע"מ
)ח"פ 51-448093-8(

)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 26.12.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הצליל 18, 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

איל שורץ, מפרק  

שצמן יצחק נציגויות )2004( בע"מ
)ח"פ 51-356413-8(

)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 29.10.2017, התקבלה החלטה 
בר  מרח'  שצמן,  יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

כוכבא 8, בני ברק, 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.

יצחק שצמן, מפרק

שצמן יצחק נציגויות )2004( בע"מ
)ח"פ 51-356413-8(

)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 26.12.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' בר כוכבא 8, 
בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק שצמן, מפרק  

סי2סי - סלמדיה בע"מ
)ח"פ 51-467694-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנחס רויזמן, מרח' אבשלום 

חביב 6, תל אביב, למפרק החברה.

תתכנס ביום 26.12.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' דרך הים 33, 
חבצלת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביב ישראל ליכטיגשטיין, מפרק  

קידמת אילון ניהול )94( בע"מ
)ח"פ 51-202412-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.11.2017, התקבלה החלטה 
גולומב, מרח'  ולמנות את דליה מינץ  לפרק את החברה מרצון 

לבונטין 18, תל אביב, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

דליה מינץ גולומב, מפרקת

קידמת אילון ניהול )94( בע"מ
)ח"פ 51-202412-6(

)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'  המפרקת,  אצל   ,9.00 בשעה   ,26.12.2017 ביום  תתכנס   הנ"ל 
לבונטין 18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דליה מינץ גולומב, מפרקת  

מחשבה באחזקה בע"מ
)ח"פ 51-448093-8(

)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 29.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איל שורץ, מרח' הצליל 18, 

רעננה, 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.

איל שורץ, מפרק
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ורסוס מי בע"מ
)ח"פ 51-527282-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.11.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן פישר, מרח' דוד רמז 14, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דן פישר, מפרק

ורסוס מי בע"מ
)ח"פ 51-527282-1(

)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 26.12.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' דוד רמז 14, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דן פישר, מפרק  

טקטיקון מערכות אלקטרוניות חכמות בע"מ
)ח"פ 51-497794-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפות כלליות של החברה 
התקבלו   15.10.2017 וביום   ,3.9.2017 ביום  שהתכנסו  הנ"ל, 
החלטות לפרק את החברה מרצון ולמנות את נדב לוזון, מרח' 

מאיר דנקנר 1, פתח תקווה, למפרק החברה.

נדב לוזון, מפרק

טקטיקון מערכות אלקטרוניות חכמות בע"מ
)ח"פ 51-497794-1(

)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 
רח'  יהונתן,  חי  כהן  אצל  ביום 15.2.2018, בשעה 12.00,  תתכנס 

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.

פנחס רויזמן, מפרק

סי2סי - סלמדיה בע"מ
)ח"פ 51-467694-9(

)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' אבשלום  ביום 26.12.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק,  תתכנס 
חביב 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פנחס רויזמן, מפרק  

לי סנטר טקסי בע"מ
)ח"פ 51-485348-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,30.1.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח סער גביש, מרח' קדמה 7, 

כרכור, 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.

סער גביש, רו"ח, מפרק

לי סנטר טקסי בע"מ
)ח"פ 51-485348-0(

)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 
 ,7 קדמה  רח'  ביום 26.12.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק,  תתכנס 
כרכור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

סער גביש, רו"ח, מפרק  
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ליאור שחטר, עו"ד, רו"ח, מפרק

חמשת הכוכבים עיסאוי בע"מ
)ח"פ 51-441597-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פואד סלומון, מת"ד 

3135, נצרת 16130, 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.

פואד סלומון, עו"ד, מפרק

י הרץ ושות' אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
)ח"פ 51-050301-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תמיר קדמי, מרח' נירים 

3, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

תמיר קדמי, עו"ד, מפרק

או-דו-אל ניהול בע"מ
)ח"פ 51-286529-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אלכס שחם, מרח' יגאל 

אלון 155, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  שערי   ,2 רקפת 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נדב לוזון, מפרק  

פי אנד אף אסטרטגיות בע"מ
)ח"פ 51-393618-7(

)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   ,8.8.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן רותם, מרח' מר חזון 16, 

כפר סבא, 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.

איתן רותם, מפרק

מוניות חוף הכרמל בע"מ
)ח"פ 51-414346-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.8.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויקטור גאוי, מרח' הרצל 68, 

טירת הכרמל, טל' 052-9593367, 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.

ויקטור גאוי, מפרק

הירו אינטרנשיונל הלט' קר אינק בע"מ
)ח"פ 51-347177-1(

)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 19.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד, רו"ח, ליאור שחטר, 

מרח' המסגר 42, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

מוקדי מסחר בע"מ
)ח"פ 51-175029-1(

)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 20.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

א.א סער הדפסות בע"מ
)ח"פ 51-169746-8(

)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 29.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

מרכז רכיבה אודים בע"מ
)ח"פ 51-372328-8(

)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 23.10.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  בורשטיין,  יונתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הראשונים 84, ערוגות, 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.

אלכס שחם, רו"ח, מפרק

דונטלו החזקות בע"מ
)ח"פ 51-473397-1(

)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 19.10.2017, התקבלה החלטה 
ריינפלד, מרח'  יובל  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 

ח'ורי 2, חיפה, 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.

יובל ריינפלד, עו"ד, מפרק

טי.איי.ויז'ן בע"מ
)ח"פ 51-381629-8(

)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 20.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

קוקפיט )ב.פ( בע"מ
)ח"פ 51-214180-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, למפרק החברה.

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

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

אסף רפאל קרל וחנר, מפרק

וואנאיגמה בע"מ
)ח"פ 51-414505-1(

)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 
התקבלה   26.10.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
נשיא,  אביתר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' תל אביב 10, נס ציונה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 10 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אביתר נשיא, מפרק

אבאטיס השקעות בע"מ
)ח"פ 51-466395-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוית הוף )אצל חיים 
 ,6713412 אביב  תל   ,20 לינקולן  רח'  דין(,  עורכי  ושות'  צדוק 

למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רוית הוף, עו"ד, מפרקת

מעלות הוצאת ספרים בע"מ
)ח"פ 51-055711-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.10.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  שמואל,  בן  אמנון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

קרליבך 29, תל אביב, טל' 03-5617891, 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.

יונתן בורשטיין, מפרק

א.ש.ר. פירות וירקות בע"מ
)ח"פ 51-333866-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,25.10.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
גל,  חיים  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  החלטה 

מרח' מנחם בגין 154, תל אביב, 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.

חיים גל, עו"ד, מפרק

ביזוויל בע"מ
)ח"פ 51-400293-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רואד סואעד, ת"ד 872, 

כפר יסיף 24908, 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.

רואד מוחמד סואעד, עו"ד, מפרק

דבליו אנד אס טרנזישן מנג'מנט בע"מ
)ח"פ 51-233230-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף רפאל קרל וחנר, מרח' 

המייסדים 13, עתלית, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.
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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.

אלדד אמת, עו"ד, מפרק

מינגאפ בע"מ
)ח"פ 51-522997-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.10.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  וייס,  משה  יונתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ההסתדרות 8א, רעננה 4345503, 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.

יונתן משה וייס, מפרק

גיימהאוור בע"מ
)ח"פ 51-501681-4(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.10.2017, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק סופרין, מרח' 

לילך 94, מכבים-רעות, למפרק החברה.

יצחק סופרין, מפרק

אר.סי.אס רמת חובב בע"מ
)ח"פ 51-405315-6(

הודעה על כינוס אסיפת נושים סופית

ו–338    )4(327 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,10.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל,  בחברה  הנושים  של  אחרונה 
 9977 W. Sam Houston Parkway N. בכתובת:   ,10.30 בשעה 
הדוח  הצגת  לשם   ,Suite 100 Houston, Texas 77064-7509
של  העסקים  פירוק  התנהל  כיצד  המפרט  המפרק,  של  הסופי 
החברה ומה נעשה בנכסי החברה, וכן יושמעו ביאורים נוספים 

מאת המפרק.

אשר דובב, עו"ד, מפרק  

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

אמנון בן שמואל, מפרק

ג'אסט פארק איט בע"מ
)ח"פ 51-458242-8(

)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 30.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא הדר, משד' אבא 

אבן 10, הרצליה 4612002, 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.

גיא הדר, עו"ד, מפרק

כללביט בריאות סוכנות לביטוח כללי )1999( בע"מ
)ח"פ 51-287000-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח שמואל )מולי( קלנר, 

מרח' דרך ראול ולנברג 36, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמואל )מולי( קלנר, רו"ח, מפרק

שחם ייזום והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-465585-1(

)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 31.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלדד אמת, מרח' אריה 

שנקר 7, חולון, טל' 03-5515055, למפרק החברה.
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עוזי רונן טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-246219-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלטה לחדש הליכי פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החלטה  התקבלה   ,24.10.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
מיוחדת במניין חוקי, לבטל את החלטת החברה מיום 23.8.2017, 
לבטל את הליכי הפירוק, ולחדש את ההחלטה מיום 1.7.2017, 
לפרק את החברה פירוק מרצון ולמנות את רונן עוזיהו למפרק.

רונן עוזיהו, מפרק

הגשמה לורדשיפ 4 זהב
)ש"מ 55-025564-0(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, בדבר הוספת השותף 
המוגבל טל אורלי, מרח' ז'בוטינסקי, בסכום של 20,000 פאונד 
פלטר,  מעין  המוגבל  והסרת השותף  חדשים(  )116,000 שקלים 

מרח' בילינסון 13, קריית חיים.
הדסה רוזנברג          חנניה שמש

י ל ל כ ה ף  ת ו ש ה ם  ש ב       

אושן מדיה
)ש"מ 55-025349-6(

הודעה בדבר שינויים בהרכב השותפים בשותפות

 60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
ישי בע"מ, ח"פ   31.10.2017, העביר השותף המוגבל חוטר כהן 
51-369633-6,  2.75% מסך הזכויות שלו בשותפות אושן מדיה, 
ש"מ 55-025349-6, לידי רו הנביאים בע"מ, ח"פ 51-253010-6, 

מרח' קפלן 17, תל אביב.

קיי גלר, עו"ד
בא כוח השותפות

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי מרכז, תיק פש"ר 9189-08-12

שם החייבת: סימונה אלופר.

לנכסי  לנאמן  אישר  המשפט  בית  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
החייבת לשלם לנושים שתביעותיהם אושרו, דיבידנד סופי.

לאחר תשלום הדיבידנד לא תהיה לכל נושה זכות לקבלת 
דיבידנד או סכומי כסף מהחייבת או מהנאמן.

שלמה שוטון, עו"ד, נאמן

אר.סי.אס רמת חובב בע"מ
)ח"פ 51-405315-6(

הודעה על כינוס אסיפת כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338  לפקודת החברות 
בעלי  של  כללית  אסיפה  על  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
  ,10.00 בשעה   ,10.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל,  בחברה  המניות 
 9977 W. Sam Houston Parkway N. Suite 100 בכתובת: 
של  הסופי  הדוח  הצגת  לשם   ,Houston, Texas 77064-7509
המפרק, המפרט כיצד התנהל פירוק העסקים של החברה, וכן 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכן יושמעו ביאורים נוספים מאת 
המפרק ויוחלט כיצד לנהוג במסמכי החברה ובמסמכים שהכין 

המפרק.

אשר דובב, עו"ד, מפרק  

בנק החקלאות לישראל בע"מ
)ח"צ 52-001855-7(

הודעה על כינוס אסיפה כללית של בעלי מניות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 337)ב( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי מפרקת החברה מכנסת אסיפה 
כללית של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום 14.12.2017, 
קריית  ענבל,  בית  ערבה,  רח'  המפרקת,  במשרד   ,10.00 בשעה 
שדה התעופה, קומה 4, לשם מסירת דיווח של המפרקת בדבר 

ניהול פירוק החברה ופעולותיה של המפרקת בשנת 2017.

כל בעלי המניות של החברה מוזמנים להשתתף באסיפה 
הכללית הנ"ל.

לקבלת פרטים בקשר לאסיפה הכללית הנ"ל, ניתן לפנות 
למשרד המפרקת בטלפון 03-9778163/4.

לריסה קליימן, עו"ד, מפרקת  

מעבדות בני אייוור בע"מ
)ח"פ 51-542602-1(

הודעה על ביטול הליכי פירוק מרצון

של  המניין  שלא  כללית  באסיפה  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
החלטה  התקבלה   ,25.10.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
מיוחדת, במניין חוקי, לבטל את הליכי פירוק החברה ולהסיר 

את מינויו של בן ציון יצחק גולדשטיין למפרק החברה.

בן ציון יצחק גולדשטיין, דירקטור

סולוקאם פוראוור בע"מ
)ח"פ 51-520080-6(

הודעה על ביטול הליכי פירוק מרצון

של  המניין  שלא  כללית  באסיפה  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
החלטה  התקבלה   ,25.10.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
מיוחדת, במניין חוקי, לבטל את הליכי פירוק החברה ולהסיר 

את מינויו של בן ציון יצחק גולדשטיין למפרק החברה.

בן ציון יצחק גולדשטיין, דירקטור




