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הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון 
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

בהתאם לתקנה 31)א( לתקנות הנוטריונים התשל"ז-11977, ניתנת בזה הודעה, כי ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים, 
התשל"ו-21976 )להלן/החוק(, דנה בישיבתה מיום ב' בשבט התשע"ח )18 בינואר 2018(, בבקשות עורכי הדין המפורטים 
להלן ומצאה, כי התמלאו במבקשים, לכאורה, תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 2 לחוק, בכפוף להשתתפות בהשתלמות 

שהכירה בה ועדת הרישיונות.

כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקיים תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק, 
רשאי להגיש לוועדת הרישיונות בתוך שלושים ימים מיום פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב, בשני עותקים לפי 
מען הוועדה: ועדת רישיונות לפי חוק הנוטריונים התשל"ו-1976, משרד המשפטים, רח' כנפי נשרים 15 בניין התאומים, 

קומה 2, גבעת שאול, ת"ד 34445, ירושלים 91343.

מועד הגשת הבקשהמען משרדשם פרטישם משפחה

10/01/2018ירושליםיונתןאביבי

26/11/2017תל–אביב-יפויצחקאבידן

05/12/2017הרצליהאלעד שלמהאורבך

02/01/2018מג'ד אל כרוםסאלחאיוב

04/12/2017רמת השרוןאסףאיל

26/12/2017חיפהארזאליהו

05/12/2017ירושליםנאפזאשהב

28/11/2017גדרהמאירבן דוד

20/11/2017נתיבותחי ישראלבן חיים

04/01/2018קריית מוצקיןשמעוןבנר

11/12/2017באר שבעהדסבריח

31/12/2017תקוערמיברכיה

14/12/2017אשקלוןבנימיןברק

18/12/2017ירושליםיהונתן שלמהגוטליב

14/12/2017הרצליהעינב ליבתגולן

01/12/2017מעלות-תרשיחאנדאלדאוד

11/01/2018תל–אביב-יפויעקב פריסוהאודייק

02/01/2018מזכרת בתיהגלהירש

14/01/2018תל–אביב-יפועופרוולהיים

19/12/2017ירושליםפיליפו מיכאלונטורה

13/12/2017שדרותזוהר שאלתיאלחגבי

10/07/2017זיכרון יעקבאודליהחן בן אפרים

16/01/2018קריית גתרחמיםטובים

29/11/2017נתניהאלברטטייב

26/12/2017ירושליםיצחקיצחקי

31/12/2017ירושליםחנןכהן

31/12/2017חדרהנתןלבייב

___________
1  ק"ת התשל"ז, עמ' 1724.

2  ס"ח התשל"ח, עמ' 196.
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מועד הגשת הבקשהמען משרדשם פרטישם משפחה

09/01/2018תל–אביב-יפודןמאיוס

12/12/2017דימונהיניבמוריוסף

24/12/2017בית שמשמרדכימירסקי

14/12/2017נצרת עיליתג'יריסמרג'י

26/11/2017תל–אביב-יפושושנהסהר

03/12/2017בית שמשישראלספרו

29/11/2017עומרדודעזוז

26/12/2017ירושליםשאולעזרא

18/12/2017ירושליםאבישי אברהםפלדמן

07/12/2017רמלהיוסףרבייב

26/12/2017שדרותאלונהרבינוביץ' אליהו

25/12/2017גני תקווהאוריתרדאעי פרחי

21/12/2017נתניהאלכסנדררוזנברג

18/12/2017קריית אתאענבררון

16/01/2018רמת גןשלמהשמלה

ט"ו בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018(
)חמ 3-303-ה1(

                          אמי פלמור
המנהלת הכללית של משרד המשפטים    

        יושבת ראש ועדת הרישיונות

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי תקנות המכס, התשכ"ו-1965, לפי תקנות סוכני המכס, התשכ"ה-1964, ולפי תקנות מס קנייה )טובין(, התשי"ג-1953 

בהתאם לאמור בתקנות 11א ו–41)א( לתקנות המכס, התשכ"ו-11965 )להלן - תקנות המכס(, תקנה 42א לתקנות סוכני 
המכס, התשכ"ה-21964 )להלן - תקנות סוכני המכס(, ותקנה 23)ג( לתקנות מס קנייה )טובין(, התשי"ג-31953 )להלן - תקנות 
מס קנייה(, אני מודיע כי הסכומים והאגרות המפורטים להלן בטור ג' תואמו, והם מיום  י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר  

2018(, כמפורט לצדם בטור ד':

טור א'
התקנות

טור ב'
פרטי השירות

טור ג'
הסכום הקיים

בשקלים חדשים*

טור ד'
הסכום המתואם
בשקלים חדשים

תקנות המכס

408406בעד שירות המצריך נוכחות פקיד מכס11)א()5(

בעד אגרת מחשב לרשימונים בערך טובין העולה על 11א)א( 
1,000$

3636

1818בעד אגרת מחשב לרשימונים בערך טובין נמוך מ–111,000$א)א(

בעד אגרת ביטחון לרשימונים בערך טובין העולה על 11א)א1( 
500$

4141

*  הסכומים הנקובים בעמודה זו הם הסכומים הנכונים לחודש יולי 2017 שלא פורסמה הודעה עליהם בשל טעות.
1  ק"ת התשכ"ו, עמ' 274; התשס"ד, עמ' 956; י"פ התשע"ז, עמ' 5005.

2  ק"ת התשכ"ה, עמ' 1307; התשמ"א, עמ' 377; י"פ התשע"ז, עמ' 5005.

3  ק"ת התשי"ג, עמ' 1364; התשנ"ז, עמ' 981; י"פ התשע"ז, עמ' 5005.
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טור א'
התקנות

טור ב'
פרטי השירות

טור ג'
הסכום הקיים

בשקלים חדשים*

טור ד'
הסכום המתואם
בשקלים חדשים

41,32141,157בעד אגרת רישיון חדש למחסן רישוי 16)א()1(

11,58511,539בעד אגרת רישיון חדש למחסן לתצוגת רכב  16)ב()1(

109109בעד תעודת מכס24)ב(

109109בעד מצהר מתוקן37

109109בעד אישור המעיד על הגשת רישיון יבוא37א

תקנות סוכני המכס

1,1021,098בעד אגרת רישום או אישור סוכן מכס41)1(

278277בעד אגרת רישום או אישור פקיד רישוי41)2(

578544בעד אגרה שנתית לסוכן מכס42)1(

278277בעד אגרה שנתית לפקיד רישוי42)2(

תקנות מס קנייה

109109בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לעניין החוק23)א(

כ' בשבט התשע"ח )5 בפברואר 2018(
)חמ 3-1464-ה1(

                                 משה אשר
               מנהל רשות המסים בישראל

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן מועד שני 2018
לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001

 אנו מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 9 לחוק שמאי מקרקעין, התשס"א-12001, ותקנה 1 לתקנות שמאי מקרקעין )בחינות(, 
 התשס"ו-22006 )להלן - התקנות(, כי הבחינות בנושאים המפורטים בטור א' להלן יתקיימו במועדים שצוינו בטור ב' לצדן, 

והמועד האחרון להגשת בקשה להיבחן מפורט בטור ג' להלן:

בחינות מוקדמות

טור ג'טור ב'      טור א'

 יסודות המימון ושימושם
בשומת מקרקעין

ל' בסיוון התשע"ח
)13 ביוני 2018(

בשעה 11.00
   ג' בסיוון התשע"ח

   )17 במאי 2018(

יסודות הכלכלה - חלק א':
מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה

ה' בתמוז התשע"ח
)18 ביוני 2018(

בשעה 11.00

תכנון ובנייה - חלק ב':
דיני התכנון העירוני

ז' בתמוז התשע"ח
)20 ביוני 2018(

בשעה 11.00

י"ב בתמוז התשע"חסטטיסטיקה
)25 ביוני 2018(

בשעה 11.00

יסודות בחשבונאות וניתוח דוחות 
כספיים

י"ד בתמוז התשע"ח
)27 ביוני 2018(

בשעה 11.00

יסודות הכלכלה - חלק ב':
כלכלה עירונית

כ"א בתמוז התשע"ח
)4 ביולי 2018(

בשעה 11.00

    ___________
1   ס"ח התשס"א, עמ' 436.

2   ק"ת התשס"ו, עמ' 424; התשע"א, עמ' 1026.
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טור ג'טור ב'      טור א'
כ"ח בתמוז התשע"חיסודות מדידה ומיפוי

)11 ביולי 2018(
בשעה 11.00

ד' באב התשע"חמיסוי מקרקעין ומסים אחרים
)16 ביולי 2018(

בשעה 11.00

תכנון ובנייה - חלק א':
יסודות התכנון העירוני

ו' באב התשע"ח
)18 ביולי 2018(

בשעה 11.00

י"ד באב התשע"חדינים
)26 ביולי 2018(

בשעה 11.00

יסודות הנדסת בניין והנדסה 
אזרחית

כ' באב התשע"ח
)1 באוגוסט 2018(

בשעה 11.00

בחינות סופיות

טור ג'טור ב'        טור א'

י"ח באב התשע"חמבוא לתורת השמאות
)30 ביולי 2018(

י"ח בתמוז התשע"חבשעה 11.00
)1 ביולי 2018(

כ"ב בחשוון התשע"טגישות ועקרונות בהערכת מקרקעין
)31 באוקטובר 2018(

כ"ג בתשרי התשע"טבשעה 11.00
)2 באוקטובר 2018(

ט"ז בטבת התשע"טיישומים בשומת מקרקעין
)24 בדצמבר 2018(

י"ז בכסלו התשע"טבשעה 11.00
)25 בנובמבר 2018(

על המועמדים הרשאים לגשת לבחינות לפי התקנות, להמציא את בקשותיהם, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת 
בקשה להיבחן שנקבע לכל בחינה כמצוין לעיל, וזאת באמצעות רישום מקוון באתר מועצת שמאי מקרקעין שכתובתו: 

.www.shamaim.justice.gov.il

ככלל, אגרה ששולמה לא תוחזר אלא במקרים חריגים ובכפוף להמצאת אישור מתאים.
אישור לגשת לבחינה יישלח לכל נבחן שנרשם למועד בחינות זה, והוא יכלול את הבחינות שאליהן נרשם, מועדיהן 

ומיקומן. אם לא התקבל אישור כאמור עד 10 ימים מיום תשלום האגרה, יש לפנות למזכירות המועצה.

ט"ו בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018(
)חמ 320—3-ה1(  

יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין           דוד שני     ___________
1   ס"ח התשס"א, עמ' 436.

2   ק"ת התשס"ו, עמ' 424; התשע"א, עמ' 1026.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, 

כמפורט להלן: 

הנכס / השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

לשכת מכוני התערובת - הסדר בין מכוני 11092
תדמיר,  צמח,  מילובר,  אמבר,  התערובת 

אסם הגליל וכפר יהושע

מחקר ופיתוחשותפות - מיזם משותף

תוקפו של הפטור לשש שנים.

              ___________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון 
צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

4, ירושלים, בשעות העבודה   החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור במשרד רשות הגבלים עסקיים, רח' עם ועולמו 
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י"ב בשבט התשע"ח )28 בינואר 2018(
)חמ 3-41-ה1(                        מיכל הלפרין

              הממונה על ההגבלים העסקיים

 רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו–תקן
לפי תקנות התקנים )תו–תקן וסימן השגחה(, התשמ"ב-1982

רשימת ההיתרים  בזה  וסימן השגחה(, התשמ"ב-11982, מתפרסמת  )תו–תקן  לתקנות התקנים  13)ג(  לתקנה  בהתאם 
לסמן מצרכים בתו–תקן, שנתן מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11)ב( לחוק התקנים, התשי"ג-21953:

תאריך מתן 
ההיתר

מספר 
המצרך שלגביו ניתן ההיתרשם בעל ההיתרההיתר

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, א.ד. מתקני משחק בע"מ16.08.201783523
לתחזוקה ולתפעול תחזוקה במועצה 

המקומית חריש - גני ילדים

חלונות: חלונות אלומיניוםאלום רמזי את עלאא בע"מ16.08.201783717

מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - אלקטרה בע"מ אלקטרה מעליות16.08.201766720
מעליות חשמליות
OTIS יצרן: צרפת

מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - אלקטרה בע"מ אלקטרה מעליות16.08.201767495
מעליות חשמליות

OTIS יצרן: ספרד

אלקטרה מוצרי צריכה )1951( בע"מ16.08.201785506
AMICA WRONKI S.A.- POLAND

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, 
לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים 

ולמכשירים דומים נייחים

אלקטרה מוצרי צריכה )1951( בע"מ16.08.201788162
AMICA WRONKI S.A.- POLAND

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים 
דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, 
לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים 

ולמכשירים דומים נייחים

16.08.201784300VALLI ZABBAN S.P.A - ITALY יריעות לאיטום גגות: יריעות ביטומן משופר
בפולימרים מזוינות בסיבי פוליאסתר או 

בסיבים אחרים לא ארוגים המיועדות 
להתקנה בריתוך

מוספים לבטון ולדייס: מוספים לבטוןלאריספלסט בע"מ16.08.201784469

מולטידורלוק בע"מ16.08.201789466
 HANGZHOU FULAI MECHANICAL

PARTS - CHINA

פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים 
מוגנים - דרישות ובדיקות

 HANGZHOU FULAI :אתר ייצור
MECHANICAL PARTS - CHINA

מערכות מובלי פלסטיק למיתקני חשמל נ.א. קאסם פלסט בע"מ16.08.201786307
ותקשורת: הטמנה תת–קרקעית

מובלי פלסטיק למיתקני חשמל ותקשורת נ.א. קאסם פלסט בע"מ16.08.201786333
בבניינים: מובלים כפיפים - כפיפים כבים

___________
1 ק"ת התשמ"ב, עמ' 1591.

2 ס"ח התשי"ג, עמ' 30.
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מובלי פלסטיק למיתקני חשמל ותקשורת נ.א. קאסם פלסט בע"מ16.08.201786334
בבניינים: מובלים כפיפים - כפיפים שאינם 

כבים

סיבוס רימון בנייה מתועשת בע"מ 16.08.201784136
מפעל באר שבע

חוקת הבטון: תקרות מטבלות חלולות טרומות 
דרוכות

צינורות פלדה מרותכים לשימוש כלליפקר יד-פז פרופילים בע"מ16.08.201786917

פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים רב בריח )08( תעשיות בע"מ16.08.201783585
מוגנים - התקנה

מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - שינדלר נחושתן מעליות בע"מ16.08.201776836
מעליות חשמליות

יצרן: שינדלר שוויץ

16.08.201782718 SHENZHEN G-CINDA POWER
SOLUTION CO.LTD - CHINA

תקעים ובתי–תקע לשימוש ביתי ולשימושים 
דומים: תקעים ובתי–תקע חד–מופעיים לזרמים 

עד 16 אמפר: דרישות כלליות

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, שעשועים וספורט בע"מ16.08.201784754
לתחזוקה ולתפעול תחזוקה במועצה האזורית 

גזר - גנים ציבוריים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, שעשועים וספורט בע"מ16.08.201784757
לתחזוקה ולתפעול תחזוקה במועצה האזורית 

גזר - בתי ספר

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות א.ד. מתקני משחק בע"מ13.09.201780141
ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים 

ולמיתקני נענוע

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות א.ד. מתקני משחק בע"מ13.09.201790384
ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות.

ייצור והתקנה תוצרת חברת BUGLO פולין

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות א.ד. מתקני משחק בע"מ13.09.201790385
ושיטות בדיקה

ייצור והתקנה תוצרת חברת BUGLO פולין

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות א.ד. מתקני משחק בע"מ13.09.201790386
ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה

ייצור והתקנה תוצרת חברת BUGLO פולין

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות א.ד. מתקני משחק בע"מ13.09.201790387
ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות

ייצור והתקנה תוצרת חברת BUGLO פולין

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות א.ד. מתקני משחק בע"מ13.09.201790388
ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים 

ולמיתקני נענוע
ייצור והתקנה תוצרת חברת BUGLO פולין

בלוקי בטון: בלוקי קירבלוקי אדומים הובלות וסחר בע"מ13.09.201785503

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות מאור ושחר פרוייקטים 13.09.201786318
ושיטות בדיקה

13.09.201789241MAM HUNGARIA KFT - HUNGARY מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - אבזרי
שתייה: כללי ודרישות ושיטות בדיקה מכניות

13.09.201789242MAM HUNGARIA KFT - HUNGARY חמרי פלסטיק ומוצרים ומרכיביהם העשויים
פלסטיק, הבאים במגע עם מזון ומשקאות
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לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספקמוטי עמר הנדסת חשמל בע"מ13.09.201783879
EATON אושר עד זרם 567 א' כולל, עם ציוד

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, מתקן-גן )מ.א.( בע"מ13.09.201781720
לתחזוקה ולתפעול

תחזוקה במועצה האזורית חבל מודיעין - גני 
ילדים

מנגנון גלילי למנעטל המיועד למעליות - רב בריח )08( תעשיות בע"מ13.09.201789227
מנגנון גלילי בעל מפסק חשמלי לשימוש 

חירום לכבאים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, א.ד. מתקני משחק בע"מ18.10.201778366
לתחזוקה ולתפעול תחזוקה במועצה האזורית 

שומרון - גני ילדים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, א.ד. מתקני משחק בע"מ18.10.201778367
לתחזוקה ולתפעול תחזוקה במועצה האזורית 

שומרון - גנים ציבוריים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, א.ד. מתקני משחק בע"מ18.10.201790951
לתחזוקה ולתפעול תחזוקה במועצה האזורית 

שומרון - בתי ספר

18.10.201784313 ISIL MUHENDISLIK MAKINA VE
INSAAT SAN - TURKEY

אוורור בבניינים - מובלים - מידות ודרישות 
מכניות למובלים גמישים 

גיל תייר - אספקת חול ואחזקת גנים 18.10.201786284
בע"מ

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות 
ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות - ייצור 

והתקנה

מובלי פלסטיק למיתקני חשמל ותקשורת ויסמן פרידמן פתוח תעשיה בע"מ18.10.201789202
בבניינים: מובלים קשיחים

מולטידורלוק בע"מ18.10.201790409
 HANGZHOU FULAI MECHANICAL

PARTS - CHINA

פריטי מסגרות למקלטים : פריטים למרחבים 
מוגנים - התקנה

 HANGZHOU FULAI :אתר ייצור
MECHANICAL PARTS - CHINA

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, מתקני פסגות בע"מ18.10.201783956
לתחזוקה ולתפעול תחזוקה במועצה 

המקומית עומר - גנים ציבוריים

צמנט: צמנט רגילסימנט אי. אס. בע"מ18.10.201784562

18.10.201785077PAINI S.P.A RUBINETTERIE - ITALYברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות פטוריז מתקני משחקים בע"מ18.10.201781030
ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות - התקנה 

בלבד

מערכות מובלי פלסטיק למיתקני חשמל תעשיות פלסט הרמה בע"מ 18.10.201790326
ותקשורת: התמנה תת–קרקעית

סולמות: דרישות, בדיקות וסימוןקפרו תעשיות בע"מ18.10.201787439

סולמות: דרישות, בדיקות וסימוןקפרו תעשיות בע"מ18.10.201787478

סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות קפרו תעשיות בע"מ18.10.201790910
פונקציונליות

סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות קפרו תעשיות בע"מ18.10.201790911
פונקציונליות
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גיל תייר - אספקת חול ואחזקת גנים 15.11.201786288
בע"מ

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות 
בדיקה נוספות לסחרחרות - התקנה בלבד

15.11.201788077 ZHEJIANG SAS VALVE INDUSTRIAL
CO. LTD - CHINA

שסתום ערבוב להגבלת טמפרטורת המים 
בצנרת להספקת מים חמים

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות חן ענבל שירותים15.11.201788290
ושיטות בדיקה - התקנה בלבד

מנדלסון ש. בר בע"מ15.11.201786737
 ZHEJIANG MIND WATER INDUSTRY

CO. - CHINA

שסתום ערבוב להגבלת טמפרטורת המים 
בצנרת להספקת מים חמים

15.11.201781942 NORTHERN CEMENT COMPANY -
JORDAN

צמנט: צמנט רגיל

מחיצות וחיפויי גבס: רכיבי שלד לא–נושא ניצבים ע.צ.מ.ה בע"מ15.11.201790791
מפח פלדה

סולמות: דרישות, בדיקות וסימון - סולמות סולמות חגית )1990( בע"מ15.11.201791826
מעץ

סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות סולמות חגית )1990( בע"מ15.11.201791829
פונקציונליות - סולמות מעץ

לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: פניציה תעשיות זכוכית שטוחה בע"מ15.11.201791820
זכוכית בטיחות - זכוכית רבודה

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, א.ד. מתקני משחק בע"מ13.12.201782916
לתחזוקה ולתפעול תחזוקה במועצה האזורית 

גלבוע - גנים ציבוריים

מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה בונים עד העננים בע"מ13.12.201792566
לאזורים של כלי רכב והולכי רגל - דרישות 

תכן, בדיקות טיפוס, סימון, בקרת איכות

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספקמ.ס. אור 1996 לוחות חשמל בע"מ13.12.201792628

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספקנ.ש.ר הנדסת חשמל בע"מ13.12.201792627

סלע הנדסת תעשייה וייצור מוצרי בטון 13.12.201781810
בע"מ

חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה: חוליות 
קוניות מבטון לא מזוין

מיתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי עיריית תל אביב אגף שיפור פני העיר 13.12.201776627
השגחה: הוראות לבחינה, לתחזוקה ולתפעול 

האתר תחזוקת מיתקני כושר בתל אביב

13.12.201776989CAVAGNA GROUP SPA - ITALYוסתי לחץ ווסתים מחליפים אוטומטיים לגפ"מ

הערה: פירוט הדגמים של המוצרים שלגביהם ניתנו ההיתרים נמצא במשרדי מכון התקנים. 

כ"ה בטבת התשע"ח )12 בינואר 2018(
)חמ 3-290-ה1(

                     אילן כרמית
    ממלא מקום המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

 הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו–תקן
לפי תקנות התקנים )תו–תקן וסימן השגחה(, התשמ"ב-1982

בהתאם לתקנה 14)ג( לתקנות התקנים )תו–תקן וסימן השגחה(, התשמ"ב-11982, ובהתאם לסעיף 11)ב( לחוק התקנים, 
התש"יג-21953, אני מודיע כי בוטל תוקפם של ההיתרים, המפורטים להלן, לסמן מצרכים בתו–תקן וההיתרים האמורים 

נמחקו מרשימת ההיתרים:

 ___________
1 ק"ת התשמ"ב, עמ' 1591.

2 ס"ח התשי"ג, עמ' 30.
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מיתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות 88340אורי ורדי - מתקני משחק בע"מ
בדיקה - התקנה בלבד

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות 88341
בדיקה נוספות לנדנדות תלויות - התקנה בלבד

פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למקלטים שאינם 43777אחים תורתי בע"מ
מרחבים מוגנים - דרישות, בדיקות והתקנה

פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - 44442
דרישות ובדיקות

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה 76887א.א. עבודות עץ
ולתפעול תחזוקה בעיריית נתניה - גני ילדים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה 62627א.ד. מתקני משחק בע"מ
ולתפעול תחזוקה במועצה המקומית אלקנה - מוסדות 

חינוך
מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה 66051

ולתפעול תחזוקה במועצה המקומית אלקנה - גנים 
ציבוריים

מערכול לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: מסננים73458אימפרטק תעשיות בע"מ

מערכול לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: מפוחים75213

מערכול לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: שסתומים79622

מערכול לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: מפוחים83343

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות 40658אלו את ניצן בע"מ
בדיקה - ייצור והתקנה

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות 65192
בדיקה נוספות למגלשות - התקנה בלבד

מיתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: 71611
דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה - ייצור 

והתקנה

חלונות: חלונות אלומיניום1788אלוטון מוצרי אלומיניום בע"מ

חלונות: חלונות אלומיניום16342אל-מור חן בע"מ

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק74401אלקטרה קצנשטיין בע"מ - חיפה

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות 33360אלקטרולייט שיווק )1994( בע"מ
לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים ממצברים 

והמיועדים לתאורת חירום )עצמאיים(

 AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET
A.S. - TURKEY

צמנט: צמנט רגיל79297

צמנט: צמנט רגיל83490

צמנט: צמנט רגיל85301
 BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI

VE TICARET - TURKEY
צינורות פלדה מתאימים לחריטת תבריג18871
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בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים 9317ברק כח ייצור שנאים בע"מ
למתחי הספקה עד 1,100 וולט: דרישות ובדיקות 

מיוחדות לשנאי בטיחות מבדדים ולספקי כוח הכוללים 
שנאי

בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים 23417
למתחי הספקה עד 1,100 וולט: דרישות ובדיקות 

מיוחדות לשנאים מבדדים ולספקי כוח הכוללים 
שנאים מבדדים

בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים 23763
דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות 

מיוחדות לשנאים מבדדים ולספקי כוח הכוללים 
שנאים מבדדים

בטיחות של שנאי הספק, יחידות הספקת כוח ומוצרים 39659
דומים: דרישות מיוחדות לשנאים עצמיים לשימוש כללי

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה 64182גיל תייר - אספקת חול ואחזקת גנים בע"מ
ולתפעול תחזוקה בבר גיורא - גנים ציבוריים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה 79958
ולתפעול תחזוקה בעיריית נתניה - גנים ציבוריים

עמודי תאורה: עמודים מפלדה8180געש אורות תעשיות בע"מ

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום60834געש מוצרי תאורה בע"מ
 WUHAN IRON & STEEL RIVER NORTH GROUP

- CHINA
פלדה לדריכת בטון: גדילים70517

מיתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: 73643ז.ח. עולם הספורט 2007 בע"מ
דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה.

 WUHAN HAOKANG FITNESS :אתר ייצור
EQUIPMENT CO.LTD

סולמות: דרישות, בדיקות וסימון67772חמוי ציון - סולמות אשקלון

סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות69078

רעפים: רעפי חרסית משתלבים1818חסין אש תעשיות בע"מ

מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: תכן, 64897טבת אחסנה ולוגיסטיקה בע"מ - מתחם קסם
התקנה ותחזוקה

בלוקי בטון: בלוקי קיר65643ט.א. שוקת בע"מ

מנעול רב–בריחים ומנעול בעל בריח אורכי לדלת 19797טיבלוק בע"מ
סובבת

טיח: דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט לטיח80288טיט נג'אר כרם בע"מ

טיח: דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט לטיח80289

צבעים סינתטיים )אלקידיים(: צבעי גימור מבריקים756טמבור בע"מ

חומרים לסימון דרכים - צבעים, חומרים פלסטיים 75799
קרים וחומרים תרמופלסטיים-דרישות

ציפוי מרקם על בסיס פולימרים סינתטיים77412כ.ל.כ לשם טכנולוגיות תעשיתיות בע"מ

צבעי תחליב מימי לשימוש חוץ77783

צבעי תחליב מימי לא רחיץ לשימוש פנימי77784

כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה 69340כימי-כל הובלה והספקת כימיקלים בע"מ
הידרוכלורית
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היצרן
מספר 
המצרךההיתר

צבע תחליב מימי לא רחיץ לשימוש פנימי72361כרמל כימיקלים בע"מ

ציפוי מרקם על בסיס פולימרים סינתטיים72362

מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם 36897לימה מתכת וחשמל בע"מ
לשימוש ביתי ולשימושים דומים

מערכות סולריות לחימום מים:68233מגן אקו אנרג'י )אגש"ח( בע"מ
קולטים העשויים שפופרות ריק )ואקום( וקולטים 

העשויים חומרים פולימריים - דרישות כלליות

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה 73488מועצה אזורית משגב 
ולתפעול תחזוקה במועצה האזורית משגב - גני ילדים

מחיצות וחיפויי גבס: רכיבי שלד לא–נושא מפח פלדה44026מפעלי מתכת ש.כהן בע"מ בני עיי"ש

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות 78485מודל גן מתקני משחקים ושעשועים בע"מ
בדיקה - ייצור והתקנה

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות 78486
בדיקה נוספות לנדנדות תלויות - ייצור והתקנה

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות 78487
בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמיתקני נענוע - 

ייצור והתקנה
מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות 78488

בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמיתקני נענוע - 
התקנה בלבד

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה 70918מוצרי פיברגלס עצמון בע"מ
ולתפעול תחזוקה בהרצליה - בתי ספר

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה 62666
ולתפעול תחזוקה באזור - גנים ציבוריים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה 62776
ולתפעול תחזוקה בעיריית ירושלים - גנים ציבוריים

פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: 21459מצפא-מפעלי צביעת פרופילי אלומיניום בע"מ
פרופילים מוגמרים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה 54095מתקני פסגות בע"מ
ולתפעול תחזוקה בקריית גת - גנים ציבוריים

NINGBO HONGYI ELECTRONICS CO. LTD.
CHINA -

תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: 63861
תקעים ובתי תקע חד–מופעיים לזרמים עד 16 אמפר.

דרישות כלליות
תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: 63862

תקעים ובתי תקע חד–מופעיים לזרמים עד 16 אמפר.
דרישות כלליות

תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים:68289
דרישות ייחודיות למתאמים דרישות כלליות

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק69424נתיבי חשמל צפון בע"מ

SUN FAI INDUSTRIAL CO, - CHINA34134 :תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים
תקעים ובתי תקע חד–מופעיים לזרמים עד 16 אמפר.

דרישות כלליות
SIDERURGICA LATINA MARTIN S.L.M. - ITALY26040פלדה לדריכת בטון: גדילים
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היצרן
מספר 
המצרךההיתר

מערכות לאיוורור ולסינון של אויר במקלטים: מסננים72165סיילון הנדסה בע"מ

מערכות לאיוורור ולסינון של אויר במקלטים: מפוחים72166

מערכות לאיוורור ולסינון של אויר במקלטים: שסתומים72168

מערכות לאיוורור ולסינון של אויר במקלטים: תכן, 72169
התקנה ותחזוקה

סינרג'י כבלים בע"מ - )מפעל שער הנגב( חט' 
כבלי כח

כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים 66119
שאינם גדולים מ–450/750  וולט: כבלים גמישים 

)פתילים(
מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה 44857עיריית בת ים - מחלקת גנים ונוף

ולתפעול תחזוקה בעיריית בת ים

FAR-EAST LIGHTING CO LTD. - CHINA44776מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות

מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של 67195קורדייה ובניו בע"מ
כלי רכב והולכי רגל - דרישות תכן, בדיקות טיפוס, 

סימון, בקרת איכות
 KCS KAHRAMANMARS CIMENTO BETON

 SANAYI - TURKEY
צמנט: צמנט רגיל80009

צמנט שכינויו לפי חוזק לחיצה 32.5 אסור לשימוש 
בבטון המיועד לרכיבים מבניים

כבלי חימום בעלי מתח נקוב 300/500 וולט לחימום 42129קניסול בע"מ
ביתי ולמניעת היווצרות קרח

מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - אבזרי שתייה: 36653קסט סיליקון בע"מ
כללי ודרישות ושיטות בדיקה מכניות

מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים 70275
לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות כלליות 

ומידע על המוצר
מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים 71634

לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות ושיטות בדיקה 
מכניות

מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים 71635
לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות ושיטות בדיקה 

כימיות
לוחות מטראצו או לוחות מבטון בציפוי טראצו או 7349שחם י. אריכא ובניו בע"מ

בציפוי פלחי אבן, לחיפוי מדרגות

ש. אל ציוד טכני בע"מ
TIANJIN BAOLAI INDUSTRY & BUS - CHIN

ׁצינורות פלדה שלורים ומגולוונים עם תפר ובלא תפר 24261
לשימוש במערכות אוטומטיות )מתזים( לכיבוי אש

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה 59122ש.ח.ר אסיסטנס בע"מ
ולתפעול תחזוקה במועצה המקומית גדרה - מוסדות חינוך

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה 62835
ולתפעול תחזוקה במועצה האזורית גליל תחתון - גנים 

ציבוריים
מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה 74437

ולתפעול תחזוקה במועצה האזורית עמק יזרעאל - 
גנים ציבוריים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול 74438
תחזוקה במועצה האזורית עמק יזרעאל - גני ילדים
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היצרן
מספר 
המצרךההיתר

מערכול לאיוורור ולסינון של אוויר במקלטים: מפוחים59991שלאון מפעלים כימיים בע"מ

מערכול לאיוורור ולסינון של אוויר במקלטים: שסתומים74370

מערכול לאיוורור ולסינון של אוויר במקלטים: תכן, 58929שלבי תעשיות בע"מ
התקנה ותחזוקה

מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה47503תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ

תיקון וחידוש של צמיגים פנימטיים: כלי רכב מסחריים 1641ת.ג.ל )תעופה( תעשיות גומי בע"מ
וגרוריהם

 ZHEJIANG  YUEHUA
TELECOMMUNICATION CO. LTD. - CHINA

תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: 40636
תקעים ובתי תקע חד–מופעיים לזרמים עד 16 אמפר.

דרישות כלליות

כ"ה בטבת התשע"ח )12 בינואר 2018(
)חמ 3-290-ה1(

                     אילן כרמית
    ממלא מקום המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט
 לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-2002, 

ולפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)ד( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב-12002, 
וסעיף 2 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ"ג-21992, אני מודיע כי 

מיום ט"ז בשבט התשע"ח )1 בפברואר 2018(, המחירים המרביים של מוצרי נפט הם כמפורט להלן:

חלק א': מחיר מרבי לבנזין בתחנות תדלוק בשקלים חדשים

המוצר
 בנזין 95 אוקטן 

נטול עופרת

6.30א.  מחיר לליטר בתחנה )כולל 17% מע"מ(

5.39ב.  מחיר לליטר בתחנה באילת

תוספת בעד שירות מלא:

 בכל הארץ )כולל מע"מ( - 0.20 שקלים חדשים לליטר.
 באילת )לא כולל מע"מ( - 0.17 שקלים חדשים לליטר.

חלק ב': מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק )אינם כוללים בלו(

טור א'
מוצר נפט

טור ב'
מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית

1,285.57מזוט כבד 4000 3.5% 

1,433.00זפת 80/100 

1,364.22זפת ה.ב.

י"ד בשבט התשע"ח )30 בינואר 2018(
)חמ 3-2152-ה1(        חן בר יוסף

מנהל מינהל הדלק והגז  ___________
1  ק"ת התשס"ב, עמ' 909.

2  ק"ת התשנ"ג, עמ' 262; התשס"ו, עמ' 779; י"פ התשע"ח, עמ' 3822.
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 232 ניר יצחק
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני מודיע כי הקרקע   .1
המתוארת בסעיף 5 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך תשתית ציבורית של דרך לפי פסקה )1( להגדרה "צורך לתשתית 

ציבורית" שבסעיף 2 לפקודה )להלן - מטרת הרכישה(, ולפיכך אני מתכוון לרכוש את כל הזכויות בקרקע, בהתאם לפקודה.

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 1 לעיל היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.  .2

בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור   .3
את חזקתו בה בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני   .4
הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-21964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה 
בה; התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל חברת נתיבי 
ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת 

זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .5

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים וחלקות אלה:  

חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

מועצה אזורית אשכול10030429,373,92713,240

מועצה אזורית אשכול10030634,599,34710,832

860,9607,050

ניר יצחק100307998,0061,100

ניר יצחק + מועצה אזורית אשכול1010,7283,114

ניר יצחק + מועצה אזורית אשכול11126,5872,148

ניר יצחק15146,9891,446

ניר יצחק21433,895770

ניר יצחק + מועצה אזורית אשכול22250,36264,190

ניר יצחק23185,0025,103

ניר יצחק24118,5719,121

ניר יצחק2572,4709,893

ניר יצחק2834,4009,192

ניר יצחק + מועצה אזורית אשכול3427,480368

ניר יצחק449,384662

ניר יצחק486,600326

- החברה הלאומית  ישראל  נתיבי  חברת  פק/67 המופקד במשרדי  מס'  רכישה  מסומנת בתשריט  חטיבת הקרקע האמורה   *
לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה.

י"ב בשבט התשע"ח )28 בינואר 2018(
)חמ 3-2(

ישראל כ"ץ      
שר התחבורה והבטיחות בדרכים     

                                __________
1   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

2   ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הודעה על הרשאה
לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 232 ניר יצחק      

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, ובהמשך 
להודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה שפורסמה בילקוט הפרסומים 4077, התשע"ח, עמ' 5138, הרשיתי את חברת נתיבי ישראל - 
החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )להלן - החברה( להשתמש בכל הסמכויות והזכויות שהוענקו לי או ליועץ המשפטי 
לממשלה לפי הפקודה, ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, למעט הסמכויות, 

הזכויות והחובות שהוטלו עלי לפי סעיפים 14 עד 14ד לפקודה, לצורך רכישת זכויות הבעלות בקרקע כמפורט להלן:

חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

מועצה אזורית אשכול10030429,373,92713,240

מועצה אזוריתאשכול10030634,599,34710,832

860,9607,050

ניר יצחק100307998,0061,100

ניר יצחק + מועצה אזורית אשכול1010,7283,114

ניר יצחק + מועצה אזורית אשכול11126,5872,148

ניר יצחק15146,9891,446

ניר יצחק21433,895770

ניר יצחק + מועצה אזורית אשכול22250,36264,190

ניר יצחק23185,0025,103

ניר יצחק24118,5719,121

ניר יצחק2572,4709,893

ניר יצחק2834,4009,192

ניר יצחק + מועצה אזורית אשכול3427,480368

ניר יצחק449,384662

ניר יצחק486,600326

הרשאתי לחברה לרכישת הקרקע לפי הודעתי זו ניתנת לה שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור.

הרשאה זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות.

י"ב בשבט התשע"ח )28 בינואר 2018(
)חמ 3-5(

ישראל כ"ץ      
שר התחבורה והבטיחות בדרכים     

                    __________
1   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,501-0440586
הפרסומים 7600, התשע"ח, עמ' 450, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;688 ח"ח   ,6192 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך בשטח של 19 מ"ר.

ט"ו בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בב/107/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2678, 
התשמ"א, עמ' 742, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

לחוק התכנון והבנייה.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;113 ח"ח   ,6190 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

ט"ו בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בב/181, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1543, 
התשכ"ט, עמ' 2013, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ;446 ח"ח   ,6123 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך בשטח של כ–63 מ"ר.

י"ב בשבט התשע"ח )28 בינואר 2018(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,197 ח"ח   ,6195 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
בשטח של 35 מ"ר; הייעוד: דרך.

י"ד בשבט התשע"ח )30 בינואר 2018(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בב/255, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1939, 
התשל"ג, עמ' 2198, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,575 ח"ח   ,6192 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
בשטח של 27 מ"ר; הייעוד: דרך.

י"ד בשבט התשע"ח )30 בינואר 2018(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בב/230א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3389, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,24 עמ'  התשמ"ז, 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בבני ברק, המזוהה כגוש 6105 -  

חלקה 76 בשלמות, בשטח של כ–4,991 מ"ר; הייעוד: דרך   
ושצ"פ;

ח"ח 92, 107, 108, הייעוד: שצ"פ.  

י"ג בשבט התשע"ח )29 בינואר 2018(
)חמ 3-2(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בב/158/א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2568, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,40 עמ'  התש"ם, 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 בסעיף  ציבורי כמשמעותו  לצורך  דרושה  - הקרקע( 

לחוק התכנון והבנייה.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ובהתאם לתכנית מס' בב/50,  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2015, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1627 עמ'  התשל"ד, 
לתכנון ולבנייה בני ברק, לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור( 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה 
לפקודה,  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,379 עמ'  התשל"ח,   ,2385 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבני ברק, המזוהה כגוש 6190, ח"ח 59, 62,   
 ;92  ,91  ,88  ,87  ,84  ,83  ,80  ,79  ,75  ,74  ,71  ,70  ,67  ,66  ,63

הייעוד: דרך.

ט"ז בשבט התשע"ח )1 בפברואר 2018(
)חמ 3-4(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 49479-06-16

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

ובעניין פירוק חברת סני שרותי תברואה )1999( בע"מ, ח"פ 
,51-277415-9

קרן  עו"ד  ב"כ  ע"י  בע"מ,  פרוליסינג  חברת  והמבקשת: 
רייכבך-סגל, ממשרד איתן מהולל & שדות, עורכי דין ועורכי 

פטנטים, שד' אבא אבן 10, ת"ד 2081, הרצליה 4612002.

בקשה  הוגשה   13.11.2017 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 11.3.2018 בשעה 12.00.

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 4.3.2018.

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

קרן רייכבך-סגל, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק 

התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לפקודת   14 לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
חפר  עמק  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מודיעה 
את  להפקיע  מכוונתה  בה  חוזרת  היא  כי  הוועדה(,   - )להלן 
לפי  הודעה  פורסמה  שלגביה  בתוספת,  המתוארת  הקרקע 
התשס"א,   ,4961 הפרסומים  בילקוט  לפקודה,  ו–7   5 סעיפים 
עמ' 1640, לעניין תכנית מיתאר מפורטת מס' עח/7/81 ותכנית 

מיתאר מפורטת מס' עח/7/81א.

תוספת

גוש 8389, חלקה 200 )לשעבר מגרש 74, גוש 8389, ח"ח 4 
וגוש 8388, ח"ח 3(;

גוש 8389, חלקה 201 )לשעבר מגרש 75, גוש 8389, ח"ח 4 
וגוש 8388, ח"ח 3(.

במשרדי  נמצאים  ההפקעה  ותשריט  התכנית  העתקי 
בימים  תשלום  בלא  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  הוועדה, 

בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כ"ח בטבת התשע"ח )15 בינואר 2018(

)חמ 3-3(

רני אידן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עמק חפר  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  בב/582,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4466, התשנ"ז, עמ' 
953, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, 
לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( 21943 
)להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 
2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה, בילקוט הפרסומים 7631, התשע"ח, עמ' 1806, 
מיום  ברק  בני  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,209 ח"ח   ,6123 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
210, בשטח של כ–158 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.

י"ד בשבט התשע"ח )30 בינואר 2018(
)חמ 3-4(

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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חשמל הזורם 50 שנה באמינות בע"מ
 )ח"פ 513640367(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12/02/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אברהם אייזנבך, מרח' יפו 216, ירושלים 9438307, 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. 

 ,13/06/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אברהם אייזנבך, עו"ד, מפרק

המרכז ללימודים מקוונים - דורי שחר בע"מ
 )ח"פ 514847227(

)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 
12/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורי 

שחר, מרח' פרנקפורט 7, 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. 

 ,08/04/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

דורי שחר, מפרק

גי. די. אל בי נדל"ן בע"מ
 )ח"פ 515294015(

)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 

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

פייס מי בע"מ
)ח"פ 51-489710-7(

)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 16.1.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא לייכטר, ממשרד ש' 
פרידמן ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, 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.

גיא לייכטר, עו"ד, מפרק

ב.מ.ח רוזנקרנץ )2007( בע"מ
)ח"פ 51-405457-6(

)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 15.3.2018, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' מצדה 
7, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוית ארבל, עו"ד, מפרקת

גרופ4 פאלק אחזקות )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-322019-4(

)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 6.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עופר לוונברג, מרח' 

מצדה 8, מגדל ב.ס.ר 3, קומה 7, בני ברק, 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.

עופר לוונברג, עו"ד, מפרק
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

 ,12/04/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

שבתאי בירן, רו"ח, מפרק

יגאל כרמיל סחר בינלאומי בע"מ
 )ח"פ 512191487(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,22/01/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אופיר 

פנחס וייסבן, מרח' יגאל אלון 65, 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 01/04/2018, 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  ושות',  מורן  אברהם  אצל   ,10:00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

אופיר פנחס וייסבן, עו"ד, מפרק

אריאל אטיאס ניהול נכסים והשקעות בע"מ
 )ח"פ 515068617(

)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 
18/10/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל 

דוד אטיאס, מרח' כתב סופר 6, ירושלים, 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. 

 ,01/04/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, במשרדי החברה, 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. 

אריאל דוד אטיאס, מפרק

13/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

ארז אסרף, מרח' דרך בגין 48, 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 30/03/2018, 
בשעה 10:00, במשרד עורכי דין אסרף ליבוביץ ושות', 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. 

ארז אסרף, עו"ד, מפרק

יונה - חברה לפרסום, שיווק ועסקים בע"מ
 )ח"פ 511769523(

)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 
22/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונה 

מזרחי, מרח' בית הכרם 15, ירושלים, 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 22/05/2018, 
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. 

יונה מזרחי, מפרק

איליה רשתות מזון בע"מ
 )ח"פ 513717025(

)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 
12/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

שבתאי בירן, מרח' צה"ל 6, אשקלון, 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. 
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר 
ברזלי , 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. 

 ,11/04/2018 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. 

עופר ברזלי, מפרק

מיי דיגיטל גיימס בע"מ
 )ח"פ 515308435(

)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 
11/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירדן 

יואל אל על, 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. 

 ,11/04/2018 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. 

ירדן יואל אל על, מפרק

טרם סופט בע"מ
 )ח"פ 514130756(

)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 
31/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

פרץ, 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 31/03/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 

פורסט מרקטינג ריסרץ בע"מ
 )ח"פ 511233447(

)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 
07/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

טל ליזרוביץ, מרח' אילות 3, אילת, 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 18/07/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,15:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

טל ליזרוביץ, עו"ד, מפרק

לורנס זמור בע''מ
 )ח"פ 513947366(

)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 
13/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

עמנואל כלפא, מרח' בן גוריון 33, הרצליה, 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. 

 ,11/07/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

עמנואל כלפא, עו"ד, מפרק

ע.ר.מ.ע. ביג אופנה בע"מ
 )ח"פ 514740133(

)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 
11/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
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בני ברמה בע"מ
 )ח"פ 513644732(

)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 
08/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני 

שמחה בונים ברמה , 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 08/04/2018, 
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. 

בני שמחה בונים ברמה, מפרק

בראון ויקטור בע"מ
 )ח"פ 512979303(

)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 
08/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויקטור 

בראון , 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. 

 ,08/04/2018 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. 

ויקטור בראון, מפרק

גולדן אימפרשן 
 )ח"פ 515579597(

)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 
 ,13/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

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

של החברה. 

משה פרץ, מפרק

ג'יאנט פיצה בע"מ
 )ח"פ 513846279(

)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 
11/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

גבריאל שחר, 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 11/04/2018, 
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. 

גבריאל שחר, מפרק

הרועים )1996( הנדסה אזרחית וימית בע"מ
 )ח"פ 512263831(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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 
11/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נגבה 

שטיין, מרח' המדע 8, רחובות, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת 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 11/04/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

נגבה שטיין, מפרקת
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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.

מקסים ראקוב, מפרק

megal tower management
 )ח"פ 515320893(

)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 
 ,01/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מקסים 

ראקוב, מרח' משכית 4, הרצליה, 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.

מקסים ראקוב, מפרק

ארתה ע.מ. יזמות וסחר בינלאומי בע"מ
 )ח"פ 512612235(

)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 
 ,13/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח צבי 

חנוך זימרן, מרח' הרצל 76, חיפה, 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.

צבי חנוך זימרן, רו"ח, מפרק

אוקסמל נדל"ן בע"מ
 )ח"פ 515023349(

)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 
 ,13/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יונתן שרמן, מרח' צה"ל כפר אז"ר 20, 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.

ליאור שחטר, מרח' המסגר 42, תל–אביב-יפו, 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.

ליאור שחטר, עו"ד, מפרק

נטע מיינינג סיינס בע"מ
 )ח"פ 514802925(

)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 
 ,12/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרקת  תל–אביב-יפו,   ,7 קלמן  מגן  אלוף  מרח'  שיינר,  רוית 

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 שיינר, עו"ד, מפרקת

החברה הירושלמית לתעשית סגריות בע"מ
 )ח"פ 510060296(

)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 
 ,04/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עמית משה חרחס, מרח' ז'בוטינסקי 7, 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.

עמית משה חרחס, עו"ד, מפרק

zlata panem
 )ח"פ 515422665(

)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 
 ,01/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מקסים 

ראקוב, מרח' משכית 4, הרצליה, למפרק החברה.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אהרן צאל, עו"ד, מפרק

ניו-ורט בע"מ
 )ח"פ 514466861(

)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 15/04/2018, בשעה 19:00, אצל המפרק, רח' הסיפן 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  רמת   ,35
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יעקב אלעד, עו"ד, מפרק

גל מור - חברה לשיווק צעצועים בע"מ
 )ח"פ 513223545(

)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 15/04/2018, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' צלפון 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  צלפון,   ,28
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
משה פרץ, מפרק

ש.א.מ מחשבים וצעצועים בע"מ
 )ח"פ 513345389(

)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 15/04/2018, בשעה 12:00, אצל המפרקת, רח' 
מעפילי אגוז 10, בית שמש, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אסתר פרץ, מפרקת

ע.י.פ.א עבודות מתכת בע"מ 
 )ח"פ 514237031(

)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 30/03/2018, בשעה 17:00, אצל המפרקת, רח' 
43, אזור, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,  העליה השניה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אושרת קובי ווקנין, עו"ד, מפרקת

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

יונתן שרמן, עו"ד, מפרק

מי קמינו בע"מ
 )ח"פ 515308542(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,11/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיטל זוהר 

ללוז, מרח' התעשיה 4, תל–אביב-יפו, 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.

מיטל זוהר ללוז, עו"ד, מפרקת

א.ג הורדוס הנדסה ניהול ופיקוח בע"מ
 )ח"פ 513598458(

)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 
 ,01/11/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

דורון אלקיים, מרח' נירים 3, תל–אביב-יפו, 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.

דורון אלקיים, עו"ד, מפרק

צביעת רהיטים וקיים בע"מ
 )ח"פ 514681386(

)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 
 ,14/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אהרן צאל, מרח' בר כוכבא 23, בני ברק, 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.



ילקוט הפרסומים 7704, ל' בשבט התשע"ח, 15.2.2018  5148

בטון אחר בע"מ
 )ח"פ 514973783(

)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 15/04/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' נחמה 
13, 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.

אמיר סדרס, מפרק

רוזמרין מדריכי טיולים
 )ח"פ 512333618(

)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 01/04/2018, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,42 המסגר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ליאור שחטר, עו"ד, מפרק

גריפיטי בע"מ
 )ח"פ 514052653(

)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 01/04/2018, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,42 המסגר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ליאור שחטר, עו"ד, מפרק

ספירלאווט מחקר בע"מ
 )ח"פ 515230936(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 08/04/2018, בשעה 10:00, אצל הירש-פלק ושות', 
רח' לינקולן 20, 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.

אסף צ'פרק, מפרק

3דיבי - תיקי בניין דיגיטלים
 )ח"פ 514721810(

)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 
עורכי  במשרד   ,17:00 בשעה   ,30/03/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,1 צייטלין  רח'  ויינברג,  דין 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

דור ויינברג, עו"ד, מפרק

בחברה הירושלמית לתעשיית סיגריות בע"מ
 )ח"פ 510060296(

)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 15/04/2018, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עמית משה חרחס, עו"ד, מפרק

השקעות והחזרים בטוחים בע"מ 
 )ח"פ 513790295(

)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 01/04/2018, בשעה 14:00, אצל המפרק, רח' 
היצירה 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

טל מתוק, עו"ד, מפרק

קינטיק ארט בע"מ
 )ח"פ 514568039(

)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 30/03/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' דרך 
יפו 24, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוסף נחמני, עו"ד, מפרק
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הר  רח'  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   ,15/04/2018 ביום  תתכנס 
סופי של המפרק, המראה  דוח  ברק, לשם הגשת  בני   ,28 סיני 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר צויבל, מפרק

ב.ד.מ. שביט פארמה בע"מ
 )ח"פ 514228006(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,08/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
דלית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
שניידר, את בניטה אלקון בייטנר ואת משה טישלר, אצל עו"ד 

רונן פריד, רח' המדע 8, רחובות, למפרקי החברה.

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

זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

דלית שניידר    בניטה אלקון בייטנר     משה טישלר
ם י ק ר פ מ       

ב.ד.מ. שביט פארמה בע"מ
 )ח"פ 514228006(

)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 28/03/2018, בשעה 12:00, אצל עו"ד פריד 
רונן, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דלית שניידר    בניטה אלקון בייטנר     משה טישלר
ם י ק ר פ מ       

אי אם טי סי שווק ושירות בע"מ
)ח"פ 51-474943-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול הליך פירוק מרצון של חברת יחיד

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל, 
חוקי  במניין  החלטה  התקבלה   ,24.1.2018 ביום  שהתכנסה 
להפסיק את הליכי פירוק החברה ולהסיר את מינויו של המפרק.

אברהם מרדכי צרטקוב, מפרק

דניאל ד. קייטרינג בע"מ
 )ח"פ 513507285(

)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 
 ,13/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
סלין  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

טניה דהן, מרח' מקור חיים 45, ירושלים, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

סלין טניה דהן, מפרקת

דניאל ד. קייטרינג בע"מ
 )ח"פ 513507285(

)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 15/04/2018, בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' מקור 
חיים 45, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

סלין טניה דהן, מפרקת

שפע קוד בע"מ
 )ח"פ 512333360(

)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 
 ,13/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר 

צויבל, מרח' הר סיני 28, בני ברק, 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.

אליעזר צויבל, מפרק

שפע קוד בע"מ
 )ח"פ 512333360(

)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 
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ערבה משקים אנד פרטנרס-פרויקטים
)ש"מ 55-027321-3(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כי השותף המוגבל  ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975,  השותפויות 
הקיים, משקי אנרגיות סולאר, ש"מ 55-027151-4, העביר ביום 
 99% המהוות  מוגבל,  כשותף  זכויותיו  מלוא  את   ,18.12.2017
מסך כל הזכויות של השותפים המוגבלים בשותפות הנ"ל, לידי 
השותף המוגבל ערבה משקים אנד פרטנרס, ש"מ 55-027113-4.

חן מלמד, דירקטור

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תיק פש"ר 24874-04-13

שם החייבת: רחל לויט.

שם הנאמן: עו"ד אופיר פדר.

בדבר  החייבת,  לנכסי  הנאמן  ידי  על  הודעה,  בזה  ניתנת 
שהגישו  החייבת  נושי  לכל  וסופי  ראשון  דיבידנד  חלוקת 

תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.

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

מבעל התפקיד במסגרת תיק פשיטת הרגל או בכלל.

אופיר פדר, עו"ד, נאמן

הודעה לנושים לפני הכרזת דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, תיק פר"ק 4451-03-12

שם החייב: סלטרו בע"מ )בפירוק(, ח"פ 51-344121-2.

שם המפרקים: עו"ד קרן רייכבך-סגל ורו"ח יואב כפיר.

ניתנת בזה הודעה כי בחלוף 14 ימים מיום פרסום הודעה 
יחולק  המשפט,  בית  שיקבע  יותר,  מאוחר  לתאריך  עד  או  זו 

דיבידנד סופי בתיק הנ"ל.

בית  דעתו של  להנחת  יבסס את תביעתו  לא  נושה אשר 
המשפט עד לתאריך האמור, תימחק תביעתו ויוכרז על דיבידנד 

סופי בלא התחשבות בו.
קרן רייכבך-סגל, עו"ד          יואב כפיר, רו"ח

ם  י ק ר פ מ        

צרפתי את חנם חברה לבניין בע"מ
)ח"פ 51-057028-6(

הודעה בדבר הגשת בקשה להחייאת חברה
בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, נמסרת 
בזה הודעה לפי ביום 17.6.2017, הוגשה בקשה מתוקנת על ידי 
המבקשים עליזה פלג ואח' בתיק ה"פ 50648-11-16, להחייאת 

החברה הנ"ל.

לתיק  התנגדותו  את  להגיש  רשאי  לבקשה  המתנגד  כל 
בית המשפט או למשרד ב"כ המבקשים, טל'/פקס' 03-9651028, 
ימים   21 בתוך   ,maliraz53@gmail.com מייל   ,052-8361284

ממועד פרסום הודעה זו.
מלי רזיאל, עו"ד
באת כוח המבקשים

אמנון פרנק ובניו )1996( בע"מ
)ח"פ 51-239459-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על הפסקת הליכי פירוק מרצון והסרת מינוי מפרק

]נוסח  החברות  לפקודת  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
הנ"ל,  החברה  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
במניין  מיוחדת  החלטה  התקבלה   ,1.2.2018 ביום  שהתכנסה 
חוקי להפסיק את הליכי הפירוק של החברה ולהסיר את מינויו 

של מפרק החברה אמנון פרנק.

21.1.2018, בוטלה, מינויו  החלטת האסיפה הכללית מיום 
של המפרק בוטל והוסר לרבות כל סמכות שקנה המפרק.

אמנון פרנק, מפרק

ננולוק סיקיוריטי בע"מ
)ח"פ 51-549841-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרק בפירוק מרצון

לפקודת החברות   332 לסעיף  הודעה בהתאם  בזה  ניתנת 
של  מיוחדת  בהחלטה  )א(   - כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
שנועדה  החברה  של  המניות  בעלי  של  הכללית  האסיפה 
הראשונה(,  הכללית  )האסיפה   2.3.2017 ביום  והתכנסה 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
מפרק - דבר אשר דווח ופורסם ברשומות על פי הוראות סעיף 
321)א( לפקודה; )ב( בהחלטה מיוחדת של האסיפה כללית של 
 ,22.1.2018 ביום  ונתכנסה  שנועדה  החברה  של  המניות  בעלי 
התקבלה החלטה במניין חוקי להחליף את המפרק )עקב פטירתו 
ולמנות  הראשונה(,  הכללית  באספה  מונה  אשר  המפרק  של 
במקומו את ערן פיין, מרח' קהילת אודסה 34, תל אביב 6951132.

ערן פיין, מפרק

ארגון יוצאי בוכרה אשקלון 
)ע"ר 58-036607-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר בקשה לפירוק עמותה

לרשם  הוגשה   ,16.2.2017 ביום  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
ובאסיפה  הנ"ל,  לפירוק מרצון של העמותה  העמותות בקשה 
הכללית של העמותה מיום 12.2.2017, מונה עו"ד יוסף אוריין, 
מרח' העבודה 1, אשקלון, טל' 08-6725008, פקס' 08-8506989, 

למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף אוריין, עו"ד, מפרק




