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הודעה בדבר שינוי בהרכב הוועדה לאישור עורכי 
דין הרשאים לשמש סניגורים בבתי הדין הצבאיים

לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955

הצבאי,  השיפוט  לחוק  317)ג(  סעיף  לפי  מודיע  אני 
התשט"ו-11955, כי ביום א' בטבת התשע"ח )19 בדצמבר 2017(
הנדל,  ניל  השופט  את  בחר  העליון  המשפט  בית  שופטי  חבר 
רשאים  שיהיו  הדין  עורכי  לאישור  בוועדה  ראש,  יושב  לחבר, 
המשנה  של  במקומו  הצבאיים,  הדין  בבתי  סניגורים  לשמש 

לנשיא, השופט אליקים רובינשטיין2.

ט"ו בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018(
)חמ 3-1583-ה3(      אביגדור ליברמן

שר הביטחון  
ס"ח התשט"ו, עמ' 171.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 3954.  2

הודעה על שינוי בהרכב המועצה
לפי חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, 

התשי"ט-1959

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 6 עד 8 לחוק המועצה לייצור 
את  ממנים  אנו  התשי"ט-11959,  אדמה,  אגוזי  של  ולשיווק 

המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, בהרכב שלהלן:

נציגי הממשלה:  )1(

אורי צוק בר, בהמלצת שר החקלאות ופיתוח הכפר - יושב   
ראש;

סגנית   - והתעשייה  הכלכלה  שר  בהמלצת  טייב,  סמדר   
יושב ראש;

אריאלה פלונסקי, בהמלצת שר החקלאות ופיתוח הכפר -   
חברה;

שרה איל, המלצת שר החקלאות ופיתוח הכפר - חברה.  

נציגי מגדלים:  )2(

איתן שפר            אירנה איינשטיין  

צפריר חיימי        דרור תנורי  

דוד משה            מיכה דורון  

יגאל הוך            אברהם גילבוע  

יאיר מנע  

נציגי משווקים:  )3(

יניב חממה         אלכס אופרבר  

גדליה אלוני       רוני מרציפרו  

נציג הסוכנות היהודית:  )4(

אורי לוי.  

מינויים קודמים של חברי המועצה למעט של חיים פרננדס 
 20( התשס"ב  בכסלו  ה'  ביום  האוצר  שר  בהמלצת  שמונה 

בנובמבר 2001( - בטלים.

כ"ח בחשוון התשע"ז )29 בנובמבר 2016(
)חמ 3-112-ה1(

     אורי יהודה אריאל הכהן               משה כחלון
   שר החקלאות ופיתוח הכפר    שר הכלכלה והתעשייה

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 76.  1

מינוי חבר מועצת הצמחים
 לפי חוק מועצת הצמחים )ייצור ושיווק(, התשל"ג-1973,

ולפי תקנות מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )דרכי מינוי חברי 
המועצה וחברי ועדות ענפיות(, התשס"ו-2006

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4)א( ו–ב לחוק מועצת הצמחים 
תקנה  ולפי  החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973  ושיווק(,  )ייצור 
חברי  מינוי  )דרכי  ושיווק(  )ייצור  הצמחים  מועצת  לתקנות   37
המועצה וחברי ועדות ענפיות(, התשס"ו-22006, ולאחר התייעצות 
נציג  ליברמן,  אייל  את  ממנה  אני  והתעשייה,  הכלכלה  שר  עם 

התעשיינים, לחבר במועצת הצמחים.

ב' בטבת התשע"ח )20 בדצמבר 2017(
)חמ 3-3509-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשל"ג, עמ' 310; התשס"ז, עמ' 422.  1

ק"ת התשס"ו, עמ' 632; התשע"א, עמ' 1051.  2

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק לטיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, 

התשע"ב-2012

חשמלי  בציוד  סביבתי  לטיפול  לחוק  52)ב(  לסעיף  בהתאם 
אני  החוק(,   - )להלן  התשע"ב-12012  ובסוללות,  ואלקטרוני 
מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם בדצמבר 2017 לעומת מדד 
דצמבר 2016, מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, סכומי 

העיצום הכספי לפי סעיף 46 לחוק, הם כלהלן:

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 46)א( לחוק -  )1(

ליחיד - 19,800 שקלים חדשים )להלן - ש"ח(; )א( 

לתאגיד - 39,600 ש"ח; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 46)ב( לחוק -  )2(

ליחיד - 74,240 ש"ח; )א( 

לתאגיד - 148,380 ש"ח; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 46)ג( לחוק -  )3(

ליחיד - 298,470 ש"ח; )א( 

לתאגיד - 596,940 ש"ח; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 46)ה()2( לחוק - 2,980 ש"ח.  )4(

ט"ו בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018(
)חמ 3-5196(

ישראל דנציגר  
המנהל הכללי   

של המשרד להגנת הסביבה  
ס"ח התשע"ב, עמ' 530.  1

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, 

התשנ"א-1990

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות רישוי עסקים )סילוק 
פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א-11990 )להלן - התקנות(, אני 

מסמיך את כפיר אבישר, למנהל לפי תקנה 3 לתקנות.
 

ק"ת התשנ"א, עמ' 22.  1
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הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו 
במשרד להגנת הסביבה.

ט"ו בכסלו התשע"ח )3 בדצמבר 2017(
)חמ 3-828-ה1(    ישראל דנציגר

                 המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי 
 22( התשע"ח  בשבט  ו'  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
עורך  על  להטיל  החליט   ,102/2017 בד"א  בתיק   ,)2018 בינואר 
הדין נסים שרעבי, רישיון מס' 12898, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבעה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ו' בשבט התשע"ח )22 בינואר 2018( 
עד יום ז' בסיוון התשע"ח )21 במאי 2018(.

ח' בשבט התשע"ח )24 בינואר 2018(
)חמ 3-94(           יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין   
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
 7( התשע"ח  בטבת  כ'  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
על  להטיל  החליט   ,76/15  ,75/15 בד"מ  בתיקי   ,)2018 בינואר 
יעקב קלדרון, רישיון מס' 12045, עונש של הוצאה מן הלשכה, 

מיום כ' בטבת התשע"ח )7 בינואר 2018(.

פקיעת  בדבר  קודמת  הודעה  מחליפה  אינה  זו  הודעה 
חברותו של יעקב קלדרון בלשכת עורכי הדין.

ט"ז בשבט התשע"ח )1 בפברואר 2018(
)חמ 3-94(           יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין   
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר הוצאת חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בטבת  כ'  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
76/15, החליט   ,75/15 בד"מ  בתיקי   ,)2018 בינואר   7( התשע"ח 
להטיל על חנה קלדרון, רישיון מס' 13004, עונש של הוצאה מן 

הלשכה, מיום כ' בטבת התשע"ח )7 בינואר 2018(.

י"ט בשבט התשע"ח )4 בפברואר 2018(
)חמ 3-94(           יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין   
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 65296-11-17

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

ובעניין פירוק חברת פארמה גם בע"מ, ח"פ 51-310624-5, 

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד אורן הראל, מרח' 
מונטיפיורי 39, תל אביב.

בקשה  הוגשה   28.11.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 21.3.2018 בשעה 9.15.

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 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 15.3.2018.

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

אורן הראל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 52835-01-18

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

ובעניין פירוק עמותת של ארגון מורים של יוצאי אתיופיה, 
ע"ר 58-039951-7,

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.1.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.5.2018, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.23.4.2018

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 23.4.2018.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

       רשות התאגידים
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 72359-01-18

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

 ובעניין פירוק חברת ונוסול הנדסה ובנין )2003( בע"מ, ח"פ
 ,51-336843-1

מרח'  צמיר,  מיכה  עו"ד  ב"כ  ע"י  ברדה,  צורי  והמבקש: 
ויצמן 4, תל אביב 64239.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31.1.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.4.2018 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.1.4.2018

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

מיכה צמיר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 2004-02-18

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

ח"פ בע"מ,  מדרה  ארט  ליוינג  חברת  פירוק   ובעניין 
 ,51-501818-2

בר–און רונן  עו"ד  ב"כ  ע"י  אח',  ו–7  דן  טל   והמבקשים: 
ו/או סתו וינברג, מרח' אריאל שרון 4 )מגדל השחר, קומה 30(, 

גבעתיים, טל' 03-6088300, פקס' 03-6090620.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.2.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

16.4.2018 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 18.00 

ביום 9.4.2018.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2.4.2018.

רונן בר–און, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 1692-02-18

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

ובעניין פירוק עמותת ארגון מתחברים לצדקה וחסד, ע"ר 
,58-056618-0

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.2.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

9.5.2018, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.26.4.2018

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 26.4.2018.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

       רשות התאגידים

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 66690-01-18

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

ח"פ בע"מ,  כ"א  פתרונות  גלנט  חברת  פירוק   ובעניין 
 ,51-369491-9

 ,WELDEMICHAEL GEZAI GEBRMESKEL 1 :והמבקשים
דרכון אריתראה AHMED YABIER .2 .08c12789, דרכון אריתראה 
4628/139995, ע"י ב"כ עו"ד רוני רובין ו/או עו"ד בנימין רובין, ת"ד 

68, גבעת שמואל, טל' 03-5184861, פקס' 03-5184556.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.1.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.4.2018 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
ימי  מ–14  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה.

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

בנימין רובין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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סלף צ'נגג
 )ח"פ 514228253(

)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 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אדמונד אזולאי, מרח' פרישמן 6, 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 07/06/2018, 
תל–  ,4 מרמורק  רח'  אבוקיה,  טיירי  עו"ד  אצל   ,17:00 בשעה 

כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב-יפו, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 
אדמונד אזולאי, מפרק

שוק אלעד בע"מ
 )ח"פ 514923374(

)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 
14/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון  

ביטון, מרח' רבי חייא 18, אלעד, 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. 

 ,31/03/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17:00, 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. 

שמעון ביטון, מפרק

ג.ל.פ אחזקות ומסחר בע"מ
 )ח"פ 515021442(

)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 

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 8154-01-16

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

קופוריישן  אינדוסטרי  פירוק חברת אורפלי מרבל  ובעניין 
בע"מ, ח"0 51-001697-4, שמענה בלדוור, ארה"ב,

והמבקשת: חברת מבני תעשיה בע"מ, ח"צ 52-002412-6, 
ע"י ב"כ משרד סבאח-דלי ושות', עורכי דין, שמענם להמצאת 
לב  מתחם   ,16 המלאכה  שברח'  משרדיהם  הוא  בי–דין  כתבי 
העסקים, נצרת עילית, או למשלוח הדואר: ת"ד 12960, נצרת 
דוא"ל   ,04-6000785 פקס'   ,04-6000780 טל'   ,17673 עילית 

.office@sda-law.com

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.1.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.5.2018 בשעה 13.30.

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

שימסור למבקשת, הודעה על רצונו זה.

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

ביום 1.5.2018.

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

מאהר דלי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

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

ט. אדריכלות וחדשנות
 )ח"פ 515597656(

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

יהושע אבוקיה, מרח' מרמורק 4, 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. 

 ,07/07/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17:00, 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. 

טיירי יהושע אבוקיה, עו"ד, מפרק
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 ,14/06/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

מאיה בית און, עו"ד, מפרקת

רזוניקו ישראל בע'מ
 )ח"פ 515127033(

)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 
15/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,6688106 תל–אביב-יפו   ,3 רוטשילד  שדרות  מרח'  יולוס,  רם 

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. 

 ,28/06/2018 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. 

רם יולוס, עו"ד, מפרק

כהן-חדד חברה למסחר בע''מ
 )ח"פ 511189185(

)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 
15/02/2018, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/08/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עמנואל כלפא, עו"ד, מפרק

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

נועם נפתלי, מרח' הבושם 25/4, מבשרת ציון, 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. 

 ,07/06/2018 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. 

נועם נפתלי, עו"ד, מפרק

תובנה מיחשוב בע"מ
 )ח"פ 513502815(

)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 דניאל 

דניאל, מרח' הכרמל 33, גני תקווה, 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. 

 ,15/05/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, 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. 

דניאל דניאל, מפרק

עירא עמיר אחזקות וניהול בע"מ 
 )ח"פ 513063875(

)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 
14/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,15 מסלאויטה  האחים  מרח'  בית–און,  מאיה 

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

ראובן גלילי, מפרק

המרכז לבריאות אילי בע"מ
 )ח"פ 514232941(

)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 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב כהן, 

מרח' הזמר העברי 57, 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.

יניב כהן, מפרק

פרו-איל חברת נאמנות בע"מ
 )ח"פ 511702607(

)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 
 ,15/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
אלן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אברהם ארונסון, מרח' שד' דוד המלך 1, תל–אביב-יפו 6495301, 

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.

אלן אברהם ארונסון, מפרק

חלקה 88 בגוש 6190 בע"מ
 )ח"פ 510346810(

)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 
 ,28/12/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אריה רמי, מרח' יגאל אלון 96, 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.

פסגת השרון )1993( בע"מ
 )ח"פ 511788390(

)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 
15/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אברהים אגבריה, מרח' הגבורים 30, חדרה, 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. 

 ,09/04/2018 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. 

אברהים אגבריה, מפרק

באנר פליי בע"מ
 )ח"פ 514786946(

)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 
 ,07/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

סטיבן קנטור, מרח' הנחושת 4, 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.

סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק

ר.ד.ג. ייזום והשקעות בע"מ
 )ח"פ 511262610(

)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 
ראובן  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  התקבלה החלטה 

גלילי, מרח' סמ' גלילי 10, ראש פינה, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אריה רמי, עו"ד, מפרק

אומגה משאבות יבוא ושיווק בע"מ 
 )ח"פ 515481893(

)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 
 ,15/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ירון סלבין, מרח' נפתלי פלטין 1, ראשון לציון, 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.

ירון סלבין, עו"ד, מפרק

איי.או.פי מולטימדיה בע"מ
 )ח"פ 512427626(

)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 עו"ד ניר 
אברהם כחלון, מרח' גבעתי 87, גבעתי 7927000, 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.

ניר אברהם כחלון, עו"ד, מפרק

שחרא נכסים בע"מ
 )ח"פ 512563768(

)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   ,18/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה גיסמר, מרח' 

דרך העצמאות 40, יהוד-מונוסון 5630417, 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.

שרה גיסמר, מפרקת

מ.נ.ייצוג אמנים בע"מ
 )ח"פ 514323575(

)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 
גדעון  עו"ד  במשרד   ,16:00 בשעה   ,08/04/2018 ביום  תתכנס 
פישר ושות', רח' דרך בגין 132, עזריאלי מגדל משולש, קומה 
39, 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.

רם תורן, עו"ד, מפרק

אגממ 2015, שיווק רימונים בע"מ
 )ח"פ 515322824(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 01/04/2018, בשעה 10:00, אצל משרד עו"ד יעקב 
שטוסל, רח' כיכר העצמאות 12, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מצליח מורי, מפרק

אן. די. אס. וואי. אר. איי פרסום בע"מ
 )ח"פ 515045359(

)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 
רוזנברג  11:00, במשרד  הנ"ל תתכנס ביום 15/04/2018, בשעה 
תל–אביב-  ,132 בגין  דרך  רח'  דין,  עורכי  שנלר,  אברמוביץ 

יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

אברהם מורה, עו"ד, מפרק

ש.צ. לוין בע"מ
 )ח"פ 512976143(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,09:00 בשעה   ,15/04/2018 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,42 הקשת 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נחמיה קייקוב , עו"ד, מפרק
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זד.אי אחזקות והשקעות בע"מ
 )ח"פ 515160257(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,09:00 בשעה   ,15/04/2018 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,42 הקשת 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק

א.צ. סלבה בע"מ
 )ח"פ 513597070(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,09:00 בשעה   ,15/04/2018 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,42 הקשת 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק

אל.אל.טי אחזקות בע"מ
 )ח"פ 515155984(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,09:00 בשעה   ,15/04/2018 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,42 הקשת 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק

סנדהילקוט בע"מ
 )ח"פ 514087162(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,16:00 בשעה   ,15/04/2018 ביום  תתכנס 
אלברט אינשטיין 27, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דרור מאור, עו"ד, מפרק

טי.ווי.פי בנד בע"מ
 )ח"פ 514658947(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קהירי  עו"ד  במשרד   ,14:00 בשעה   ,01/04/2018 ביום  תתכנס 
ושות', רח' הרכבת 58, 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.

מוטי קהירי, עו"ד, מפרק

ללי ישראל )מערכות חליבה רובוטיות( בע"מ
 )ח"פ 513100537(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ושות',  נאור  בעז  אצל   ,13:00 בשעה   ,10/04/2018 ביום  תתכנס 
עורכי דין, במתחם גרנות מול קיבוץ גן שמואל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

בעז נאור, עו"ד, מפרק

סי.קוגן בע"מ
 )ח"פ 514046416(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 01/04/2018, בשעה 12:00, אצל ב"כ המפרק, עו"ד 
גינו וינס, רח' דרך בגין 148, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוסף רם, מפרק

סי.קוגן פאואר בע"מ
 )ח"פ 514142637(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 01/04/2018, בשעה 12:00, אצל ב"כ המפרק, עו"ד 
גינו וינס, רח' דרך בגין 148, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוסף רם, מפרק



ילקוט הפרסומים 7706, ג' באדר התשע"ח, 18.2.2018  5292

משה תמיר השקעות בע"מ 
 )ח"פ 514142215(

)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 01/04/2018, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' דרך 
אבא הלל 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.

אחז שרגא עפר, רו"ח, מפרק

בי-שיק אינטרנשיונל בע"מ
 )ח"פ 514136902(

)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 05/04/2018, בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' דרך 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,52 בגין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נאוה חן, עו"ד, מפרקת

בי.אנ.ג'י פתרונות ושירותים בע"מ
)ח"פ 51-507337-7(

)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 
התקבלה   ,26.11.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב 

בראל, מרח' בצלאל 7, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

 ,22.3.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב בראל, מפרק

תכנון ויעוץ כלכלי )י.כ.א( בע"מ
)ח"פ 51-044602-4(

)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  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

התקבלה   ,1.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,054-6534536 טל'  אזור,   ,34 כצנלסון  מרח'  וקנין,  קובי  אושרת 

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 2.4.2018, בשעה 
סופי של  דוח  17.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אושרת קובי וקנין, עו"ד, מפרקת

יד אל יד שירותי כ"א ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-141701-6(

)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 
רח'  החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,25.3.2018 ביום  תתכנס 
אחוזה 301, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יפתח וולף, מפרק  

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

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.4.2018, בשעה 9.00, אצל המפרק, שד' הראשונים 84, 
ערוגות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
יונתן בורשטיין, מפרק  

המכון המרכזי לפתולוגיה וציטולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-115353-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.4.2018, בשעה 11.00, במשרדי ליפא מאיר ושות', רח' 
ויצמן 2, בית אמות השקעות, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רועי אייז, עו"ד, מפרק  
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בית רחוב דיזינגוף 336 בע"מ
)ח"פ 51-005594-0(

)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 
אבא  רח'  במשרדי המפרק,  ביום 15.4.2018, בשעה 12.00,  תתכנס 
הלל 15, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרדכי גלוסקה, מפרק  

אלמטה מדיקל סנטר בע"מ
)ח"פ 51-480284-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  ביום 22.4.2018, בשעה 17.30, במשרדי המפרק,   הנ"ל תתכנס 
הנרקיס 1, לוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה אברמוביץ, מפרק  

הפתרון )ר.ר.( מערכות ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-322587-0(

)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   ,6.2.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יגאל אלון, מרח' אלי 

כהן 7, תל אביב, טל' 052-6411517, 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.

יגאל אלון, עו"ד, מפרק

הפתרון )ר.ר.( מערכות ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-322587-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22.3.2018, בשעה 14.00, במשרדי המפרק, רח' אלי כהן 
7/45, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יגאל אלון, מפרק  

ר.ד. פיקלר בע"מ
)ח"פ 51-392077-7(

)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   ,7.1.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב פיקלר, מרח' סירקין 26, 

קריית אתא, 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.

דב פיקלר, מפרק

אפסבייס בע"מ
)ח"פ 51-519166-6(

)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 31.12.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  גולדבלט,  יהונתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שלמה לביא 8, חיפה, 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.

יהונתן גולדבלט, מפרק

א.ס.ט.פאן - קום בע"מ
)ח"פ 51-486443-8(

)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 30.1.2018, התקבלה החלטה 
מרח'  עדיני,  אלון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

לאונרדו דה וינצ'י 19, 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.

אלון עדיני, עו"ד, מפרק
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רולישו בע"מ
)ח"פ 51-367728-6(

)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 6.2.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאורה שוקן, מרח' מאנה 

26, תל אביב, 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.

 ,8.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי הארץ, רח' שוקן 21, תל–אביב-יפו, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
ליאורה שוקן, מפרקת  

וי. אי. אי. - וירטואליזישן אי.או.טי. אנאבלר בע"מ
)ח"פ 51-559345-7(

)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   ,7.2.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  גלמן,  מנחם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

בן זכאי 8, ת"ד 646, 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.

מנחם גלמן, עו"ד, מפרק

ברייקר בוי בע"מ
)ח"פ 51-445375-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.4.2018, בשעה 18.00, אצל המפרקת, רח' אקסודוס 

26/59, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמחה תהילה טוריקאשוילי, מפרקת  

פאנופטס בע"מ
)ח"פ 51-283634-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.5.2018, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' ברקת 7, 
קיסריה 3088900, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון מנשה, מפרק  

444 הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-429310-9(

)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 31.1.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נוי שפלר, מרח' דרך 

מנחם בגין 7, רמת גן, טל' 03-7549933, 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.

נוי שפלר, עו"ד, מפרק

444 הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-429310-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.4.2018, בשעה 11.00, במשרד המפרק, רח' מנחם 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,7 בגין 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נוי שפלר, עו"ד, מפרק  




